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Ami egyedül bizonyos. a kárhozattal és a halállal szem
ben, vagyis a mi Urunk a Jézus 
Krisztusnak kegyelme! Minden 
változik — de ez a kegyelem 
változatlan; minden bizonytalan 
— de ez a kegyelem bizonyos; 
minden elmúlik — de ez a ke
gyelem megmarad, ez a mi kő
sziklánk, erős várunk, ez a mi él
tető napunk és védőpajzsunk I 
„A mi Urunk Jézus Krisztusnak 
kegyelme legyen mindnyájan ti- 
veletek!“ . . .

„Dicsértessék Uram,
Örökké szent neved,

Hogy ez ideiglen 
Gondomat viselted; 
Méltatlanságomat, 
Úristen, nem nézted; 
Hogy eddig megtartói, 
Hála legyen néke.d

Jól tudom, mostan is 
Te azon Isten vagy, 
irgalmasságod is, 
Szintén oly igen nagy; 
A benned bízókat 
Soha el nem hagyod, 
Oh Uram hallgass meg, 
Ne legyek elhagyott!“

A m en.

Újévkor.
Irta: D r. S c h l i t t  G y u la .

Jelenések k. 2 2 . 21. „A 
mi Urunk Jézus Krisztusnak 
kegyelme legyen mindnyájan 
ti veletek 1“

Bizonytalanságok útján, múlandó 
földön vándorol az ember. így 

esztendők fordulóján különösképpen 
a lelkünkre nehezedik jövendőnk 
bizonytalanságának leverő gondo
lata. Lehajtott fejjel mondogatjuk: 
minden bizonytalan itt alant. . .  
pedig a mi Urunk Jézus Krisztus
nak kegyelme örök, változhatatlan 
bizonyosság! Azt nem tudjuk, mit 
hoz reánk beköszöntött újeszten
dőnk, vagy mit rabol el tőlünk az 
idő ; élünk-e, halunk-e ? . . .  nehéz, 
megoldhatatlan kérdések! De min
den földi bizonytalanság dacára is 
felkiálthatunk: „Tudom, hogy az 
én Megváltóm él! Jézus Krisztus 
tegnap és ma ugyanaz és mind
örökké ugyanaz marad!“ Felette 
nyomtalanul suhan át az idő; 
századok és ezredévek nem változ
tatnak rajta. Kőszikla ő, erős, moz
díthatatlan. Miért nyugtalanítana 
bennünket a jövendő hom álya... 
csak abban legyünk bizonyosak, 
hogy sem jelenvalók sem követ- 
kezendők el nem szakítanak ben
nünket az Isten szerelmétől, csak 
az csengjen a fülünkbe örökösen: 
„íme én veletek vagyok minden 
napon, mind e világnak végezeté
ig!“ . . .  Bizonytalan a holnap... 
de bizonyos az Isten Ígérete: „A 
hegyek megrendülnek, a halmok 
leomlanak, de az én kegyelmem 
el nem távozik tőled — így szól 
a te könyörülő Istened!“ . . .  Mi 
marad állandó birtokunk ebben a 
múlandó világban ? Mi marad meg, 
ha minden elmúlik ? . . .  Az, ami 
már most is a mienk, mint a bű
nös embernek egyedüli menedéke

Egy könnycsepp hullott a fájdal
mak világtengerébe, egy mosoly 

röppent el a reménységek hegyei 
felé, egy év rohant el az elmúlt 
ö rö k k év a ló ság o k  szakadékéba. 
Azok vagyunk, kik voltunk egy 
évvel ezelőtt. Csupán csalódásaink 
szaporodtak. Az emberi szív, a hi
tetlen szív a «salódásoknak meleg
ágya. Egy reménynek teljesedése 
tíz csalódásnak egyengeti az útját.

Minden esztendő új s új ember
tömegeknek nézi a reményektől 
elkábult munkáját s ugyaüez az 
esztendő nézi a csalatkozásoknak 
könnyeit. Mindig másként lett, mint 
az emberek akarták. Hiába volt 
minden dacoskodás, minden őrjön
gés: az történt, aminek történnie 
kellett, sem több, sem kevesebb. 
Az ember számára a lehetőségek
nek meg van a maguk határköve. 
Ezt senki át nem lépheti. A leg
hatalmasabbat is egy láthatatlan 
kéz köti futásában. Nincs hatalom, 
nincs bölcseség, mely sírjából visz- 
szahívhatná a múltat. A hatalom, 
bölcseség az, hogy jó kedvvel vesz-

szük az Istennek kezéből az újat 
s felhasználjuk akként, hogy békes
ségünknek inkább használjon, mint 
a régi csak valaha is használhatott 
volna. Balga az, aki nem veszi 
semmibe a jót a mai napon, csak 
azért, mert reményének a holnap 
többet igér, de balgább az, aki a 
mait megveti azért, mert a tegna
pit véli előkaparhatni a holnap 
számára. Mikor állt meg valaha is 
az időknek folyása, avagy mikor 
fordult volna vissza felé? Minden 
tova siet. A jó embernek jó min
den s a bölcs tudja, mint használ
jon fel mindent a maga javára!

Az Úr az életnek korlátlan inté
zője. A nagyot megtöri, a kicsinyt 
felemeli. Ki hátráltathatja őt mun
kájában? Mire voltak képesek a 
világnak legfélelmetesebb hadsere
gei ? Az Űr rájuk lehelt s már nem 
voltak. Amit el kellett volna vé
gezniük, az félbe maradt, amire 
nem számítottak, az történt s amit 
az emberi elme kigondolt, az szá
mításba sem jött. Mit vihettek vég
be a legravaszabb tervek, a leg-
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bátrabb hadvezérek ? Egy csekély
ség meghiúsította a megdöbbentő 
elgondolásokat s a pontosan meg
szerkesztett óraművet megállította 
egy porszem. A bölcset börtönbe 
vethetik, máglyára dobhatják, esz
méi megragadják az emberek mil
lióit s megváltoztatják egész vilá
gok berendezettségét. Nem tudja 
senki sem, mire akarja őt az Isten 
felhasználni. Az ő kezében mindenki 
eszköz a dolgok intézésére.

Az Úr intézkedik. Véletlen nincs. 
Ha a kínpadra vont becsület meg
menekült s a sötétben bujkáló ár
mány meglakolt, az nem véletlen. 
Az Istennek intézkedése ez. Ha egy 
eltakarítatlan vércsepp, egy ártat
lan gyermek csacsogása, egy rossz
kor történt elhalványodás napok, 
évek múltán a világi bíróságoknak 
szolgáltatja ki a gyilkost, a méreg- 
keverőt: ne véletlenségnek mondd, 
lásd benne Isten kezét! Ha hegye
ket hengerget a bűnös gonosz el
járásának tanuságtevőire s ha csak 
az éj, a néma falak, avagy csak az 
erdő látták is bűnét, a hegyek 
széjjel hordatnak, mint a por s fel
tárják az elrejtettet, a falak kövei 
vádolják, az erdő lombja susogó 
tanúvá lesz s a villám bosszulón 
rohan alá a derült égből. Az Úr 
intézkedik. Ez a mi bizodalmunk.

Az Istennek intézkedéseit ismerd 
meg semmivé lett óhajaidban, is
merd meg teljesült reményeidben. 
A szerétet munkálta ezt is, azt is. 
Minden a te üdvösségedért törté
nik. Ott is, ahol a legfájdalmasab-

A Mikó Zsófi sora.
Életkép. Irta: Farkas Mihályné.

Forr, habzik, tajtékzik az élet forgatagja, 
amint az Idő torkából előindul. Itt, villogó 
drágakövet hajit a magasba, ott hitvány 
kavicsot. Bűbájos szépségű virág kápráztat 
egy pillanatra, amott egy száraz levelet 
sodor az ár. — És ömlik végeszakadatlan 
a láva-folyam és mindent betakar.

Emberi sorsok képe ez. Jelentéktelennek 
látszik olykor, de azért fontos, mert annak 
az embernek egész élete és benne — mint 
tükörben — meglátjuk sok hasonló egyén
nek végzetét.

A szánalom harmatja lepi meg pillánkat, 
és sírni jó, mert a könnyek tisztára mossák 
a szivet.

Én a Mikó Zsófi szomorú sorsát pillan
tottam meg. Elmondom azt egyszerű sza
vakkal, valami parádés keret ahhoz a tör
ténethez nem is illenék.

•  **
Még csak három éves volt, mikor az 

édesanyját eltemették.
Gyermekágyban halt meg a fiatal, sze- 

lidtermészetű asszony, és a tisztelendő úr 
bele is hozta a gyászbeszédbe, hogy olyan

ban vérzik a szív, ahol szent kö
telékek szakadnak széjjel, talán a 
hitves, az apa, az édesanya, a 
gyermek, a testvérnek halálos ágyá
nál, amikor összekulcsolt kezeidet 
az égre emelted s vele a legdrá
gábbat a földi örömök között: ak
kor is az Úrnak akarata történt, 
az elhaltnak üdvösségére s bár
mennyire sír is a te szíved, a te 
üdvösségedre is.

Nyugodjon meg ebben a te lel
ked. Nézzél derülten a jövő elé, 
melyből egy jó Istennek a bölese- 
sége vezeti eléd a napokat, a per
ceket. E percek az örökkévalóság
ból küldött hírnökök. Ezek megfog
ják kezedet s átkísérnek atyáidhoz. 
Közben oktatnak. Ellátnak utasítók
kal s emelik ezáltal belső értéke
det. Minden esztendő növeli ezt az 
értéket. S amint fogynak az élet 
évei, úgy nő ez az érték. Ez tesz 
majdan tanúságot a te hitedről s 
ez adatja néked az örök békét. 
Elmúlik itt minden. Egyrészt elte
meti a háládatlanság, megfojtja a 
közönynek hideg vaskeze, másrészt 
alászáll a sírba. Csupán a belső 
érték nyit magának utat az örök 
életbe. Ezt növeld! Úgy ez esztendő 
végén a csalódásaid megfogyatkoz
nak, a reményeid pedig megerő
södnek.

Vedd szívedbe az újév küszöbén 
az Isten üzenetét: Légy csendes s 
ismerd el, hogy én vagyok az 
Isten.

dicsőséges a halála, mint a katonáé, aki a 
harcmezőn esett el, híven teljesítve köte
lességét

Az asszonyok ríttak mint a záporeső, 
ölelgették a kis Zsófit és törődtek ezentúl 
az elárvult családdal. Ki a szobájuk földjét 
tapasztotta föl, ki a szennyes-ruhájukat 
mosta ki, ki meg valami kis ételt főzött 
nekik.

Idők múltán azonban lohadt a lelkese
désük, odahaza is akadt bőven dolga kinek- 
kinek — és Mikó Jánosnak bizony új asz- 
szony után kellett nézni, ha azt nem akarta, 
hogy veszendőbe menjen mindene.

Javakorbeli, szép szál ember volt, sem
mi rosszat se tudott reá mondani a falu 
szája, akadt még a leányok között is keze- 
fogója, aki elvállalja házastársul, és vele 
együtt a kis-leánya gondját.

Az új lisztből már új asszony dagasz
totta a kenyeret, és ha néha némi csetepaté 
hangzott is a Mikóék háza tájékán, azért 
rendben ment minden, és nem szabad 
mondani, hogy a János rosszul választott 
volna.

Nem volt olyan gonosz indulatu se a 
menyecske, mint a mesebeli mostohák, 
megfésülte, megmosdatta a kis Zsófit és 
ha néha pofonlegyintette is, az csupán 
nevelési szempontból történt.

Kapi püspök Balassagyarmaton.
A balassagyarmati Evang. Nő

egylet« meghívására Kapi Béla du
nántúli püspök december l/-én  és
18-án Balassagyarmaton volt, hogy 
az árvák karácsonyi felsegélyezésére 
megtartott estélyen beszédet mondjon 
s templomi szolgálatával előkészítse 
a hívek seregét a karácsonyi szent 
ünnepekre. Valóságos ünnepnapjai 
voltak e napok úgy a balassagyar
mati egyháznak, mint a kebelében 
működő nőegyletnek. A jőtékonycélu 
műsoros estélyt a vármegyeház dísz
termében tartották meg, melyen részt 
vett dr. Sztranyovszky Sándor állam
titkár is, valamint Pályi Pál főispán 
és dr. Baross József alispánnal az 
élén az összes hivatalok főnökei és 
egyházak, egyletek képviselői s a 
nagy termet teljesen megtöltő közön
ség. Kapi Béla püspök mindenkit el
ragadó beszédet mondott, a mely 
rendkívül felemelő hatást gyakorolt 
a vallásfelekezeti külömbség nélkül 
egybegyült közönségre. Az estélyen 
dr. Píacskó Lajos és neje, valamint 
Becht József zenetanár léptek fel 
művészi ének- és zeneszámokkal. 
Másnap, Advent IV. vasárnapján a 
balassagyarmati evang. templomban 
Kapi püspök Úrvacsorát osztott, 
melyhez közel ötszázan járultak a 
hívek közül, Abaffy Gyula a KIÉ. 
főtitkára hirdette az igét A balassa
gyarmati egyház híveire felejthetetlen 
lesz ez az áldott magvetés, melyet 
evang. egyházunknak ez a lánglelkü 
püspöke végzett.

Később, mikor már neki magának is 
gyerekei születtek, már kevésbé volt jó 
szívvel mostoha-leánya iránt, de akkorra 
már a kis árva nem is szorult annyi gon
dozásra. sőt inkább ő párto'ta, dajkálta 
síró rivó mostoha-testvérkéit. Mikor ezek 
közül már a legkisebbik is a maga lábán 
tudott járni s a legnagyobb már eltudta 
vinni az édesapja után kettős-szilkében az 
ebédet a mezőre, Mikóné elérkezettnek vélte 
az időt, hogy határozzon a Zsófi sorsa felől.

Akkortájt került ki a kisleány az isko
lából, amelynek, ha nem is tehetséges, de 
nagyon szorgalmas, jámbor tanulója volt.

„Nem gondolja-e kend“ — mondta az 
urának, „hogy épen elegen kanalazunk a 
tálba a Zsófi nélkül is? Ékkora leány már 
maga keresheti meg a kenyerét, és reáfér 
egy kis tapasztalás is. Itthon, körülöttünk 
csak gyomlálni, meg kapálni tanul. Leg
alább egy kis ágyneműre valót keresne 
magának, mire férjhez megy. Úgyse győzök 
én anr yi libát tartani, hogy ennyi leánynak 
párnát tölthessek!*

Mikó János mondhatta volna, hogy ma
radt az ö leányának szépen mindene, az 
édesanyjáról, és hogy az a sok rendes 
holmi, ami fölött a menyecske oly korlát
lanul rendelkezik, az tulajdonképen mind 
a kis Zsófié. De csak elhallgatta a békés-
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Lejtő! Fékezz!
(1927. december 31,-ike.)

Irta: Hering János.
Utasok vagyunk as Idők ország- 

útján. Néha zökkenőkön, néha sima, 
kényelmes útrészeteken gördül át 
velfink az Élet kocsijának kereke, 
hegynek föl, völgynek le. Egyszer a 
nap süt felettünk, máskor sötét fel
hők árnyéka borul fölénk.

Aztán szabályos időközökben el
érünk a pihenőállomásokhoz. Roska
tag, ráncosarcu, őszszakállu vén 
ember támaszkodik a sorompónál, 
jelzőtábla a kezében, felírva rajta a 
pihenőállomás száma.

Most is egy ilyen pihenőállomás 
van előttünk. A jelzőtáblán, amit a 
vén ember tart a kezében, ott van 
a száma is: 1927. Van, akinek fi
gyelmét annyira leköti az út válto
zatossága, hogy alig törődik a pihe
nővel és fut tovább. Van, aki meré
szen, könnyelműen szemébe kacag 
a sorompónál támaszkodó vén em
bernek: az öreg Szilveszter apónak 
és van, aki elhaladtában boszankodva 
legyint feléje.

Van aztán olyan is, aki egy két 
pillanatra megáll a pihenőnél. Meg
áll, ki ezért, ki azért. Egyik, hogy 
még egy tekintettel elbúcsúzzon az 
elhagyott tájtól, az elmaradt ismerő
söktől, a másik, hogy neki készülőd
jön és felszerelje magát a tovább
utazásra.

Én is megállók. Megállók pedig 
azért, mert ahogy rápillantok arra

ségnek okáért, és különben se úgy volt 
szoktatva, hogy ellenvéleményt nyilvánítson.

így hát elhatározták, hogy a Zsófit szol
gálni küldik, s mivel Barna Péter — a 
fuvaros — úgyis bemegy a héten a városba 
a jegyzőné újonnan vásárolt varrógépjéért, 
az mindjárt beviszi magával a kisleányt is.

Nem nagy határral volt a Zsófi cók- 
mókja, amit a mostohája összeszedett, mert 
az volt a jelszó, hogy majd a béréből sze
rezhet apránként mindent magának. Az 
édesanyjának egyik silányabb szőrruháját 
azonban félig-meddig hozzáigazította, hogy 
majd az legyen az ünneplője, de már a 
szép selyemkendők közül egyet se adott 
vele, hátha elveszítené egy ilyen gondatlan 
gyerek.

.Hát csak megbecsüld megadat, szógám, 
szégyent ne hozz a faludra* — mondta 
kenetteljesen a bíró úr, mikor a jövendőbeli 
kis cseléd személyleirás végett a község
házán járt az édesapjával.

,JÓ hirt halljak felőled. Ha szófogadó 
és jódolgo3 leszel, nem bánt senki — * 
biztatta az apja i3 , mikor a síró kisleányt 
fölsegitette a Péter bácsi mellé a szekérre 
és föladta az ölébe a kis butyrát is.

Mikor a temető mellett elkocogtak, egy 
akácfa megrázta utánuk fehérvirágos ágát

— talán az édesanyja bucsuüdvözlése volt.
Barna Péter járatos volt a városban, és 

egyenesen a cselédszerzó-bolt elé hajtott, 
ott pedig Zsófinak be se kellett ülnie a 
sok rátartós pályázó közé, mert egy terje
delmes asszonyság épen azt magyarázta 
nagy hangon a főnöknek, hogy neki nem 
ilyen kunkoritott hajú kisasszonyféle kel
lene, aki, ámbár semmihez se ért, jobban 
akar mindent tudni az asszzonyánál is és 
félti a kezét a munkától, ő maga pedig a 
szemét se hunyhassa le attól faló félelmé
ben, hogy valami kár esik benne a nyolc 
legény és 3 inas között, mivelhogy az ö 
urának asztalos műhelye van. Ö csak olyan 
lóti-futi engedelmes leánygyereket szeretne, 
aki mindenben a kezére járna és akin még 
nem akadna meg a férfi szeme.

A Zsófi kiválóan alkalmasnak látszott 
erre a szerepre, minélfogva a majszterné 
magával is vitte és el is helyezte jövendő
beli tevékenysége színhelyén, a tűzhelyen 
túl, a konyha sarkában.

Ott töltötte ezentúl Zsófi életének na
gyobb részét a mosogató-dézsa mellett és 
öblögette a tányérokat, fényesítette az evő
eszközöket és súrolta a sok kormos fazekat, 
meg lábast. Ha elvégezte, megint élűiről 
kezdhette, változatosság okáért babot válo
gatott, vagy burgonyát hámozott. E foglal

kozás közben fölrepedeztek a kezei, hogv 
téli időben a vér serkedt belőlük s külső 
megjelenése mindegyre szúrtosabb lett, leg
alább is az orra hegye mindig fekete volt.

A sok vásott 8iheder el is nevezte őt 
azért Hamupipőkének, noha bajos volt 
elképzelni, hogy a piros-harisnyába bujtatott 
ösztövér lábszárak a bűvös óra jöttén majd 
aranycipellóbe bújnak és tündén táncot 
lejtenek.

No, legalább nem vitt senkitse kísér- 
tetbe az a hórihorgas pesztonka ott a sut
ban, aki még évek múltán is késett leánnyá 
iperedni, noha — mint ezt az asszonya 
sokszor hangsúlyozta — az ételben ugyan 
nem volt fogyatékossága. Tényleg az ő 
kiváltsága volt, hogy lerághassa a majszter 
úr külön-pecsenyéjének csontjait, amit a 
sok legény a tálban meghagyott, azt mind 
megehette, a lábasokról pedig mind leva
karhatta a reászáradt ételt.

Nem is panaszkodott senkinek, és bár 
közben évek teltek-múltak el, rendületlenül 
állt a sarokban, mint őrhelyén a katona, 
miközben a műhelyből kihallatszott hozzá, 
mint egy nagy harci-lárma, a gyaluk szi- 
szegése, a kalapács kopogása, a legények 
füttye, az inasok viháncolása és a mester 
hangoä parancsszava. (Folyt kCTi)
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az útjelző táblára, úgy rémlik, mint
ha valami figyelmeztető felírat betűi 
csillognának felém a számok alatt. 
Jobban odanézek és látom, hogy a 
táblán ez áll: >1927. Lejtől FékezzI«

Körültekintek az utón, majd visz- 
szanézek a legutóbb megtett útsza
kaszra és csakugyan látom a lejtőt. 
Látom, hogy a magyar társadalom 
siklik azon lefelé és a csetlő-botlő, 
bukdácsoló tömegben sűrűn meg
pillantom az én evangélikus vére
imet is.

Látom a lejtőt. Mert eddig a 
bűnről, az erkOlcsOkről majdnem 
mindig csak templomokban hallot
tunk prédikációkat, amiket ha meg
hallgattunk is, azt mondtuk, vagy 
gondoltuk rá: >Igaz, igaz, de azért 
ez mégis csak olyan papos beszéd 
és végeredményben mégsem olyan 
nagy a veszedelem, mint ahogy azt 
jámbor papjaink mondják. Még hozzá 
az is lehet, hogy csak azért beszél 
Így ez a pap, mert. . .  úgy szokta, 
hozzátartozik a reverendájához. < Ma 
azonban már nemcsak a templomok
ban hallunk az emberek bűneiről és 
romlott erkölcsökről szőlő beszéde
ket, hanem még az országgyűlésen 
is. Ma már ott tartunk, hogy mikor 
államférfiaink, politikusaink azt kutat
ják, hogyan lehetne a köz javát 
munkálni, hogyan lehetne az orszá
got egy boldogabb jövő felé kor
mányozni, akkor szemtől-szembe 
találják magukat az ezerfejfi bűnnel. 
Hiszen azelőtt is nagy hatalom volt 
a bűn az emberek és a közösség 
életében, de azelőtt államférfiaink 
hagyták az ellene való küzdelmet a 
vallás és egyház hivatásos harco
saira, ma azonban neves közéleti 
férfiak is úgy érzik, hogy öreájuk is 
szükség van a harcban, mert ma 
már a magyar társadalom életfájának 
főgyökereit támadta meg az erkölcsi 
romlás, ami ellen, ha össze nem fog 
minden jőérzésü ember, úgy a kicsi
nyek, mint a messzehangző szavuak, 
akkor az erkölcsi lejtőn, melyre ju
tottunk, nincs többé megállás.

Pár hete csak, hogy olvastuk 
Huszár Károly fájdalmasan igaz be
szédét az >egyké«-ről, azután Bethlen 
miniszterelnök megdöbbentően éles- 
rajzu megállapításait a magyar tár
sadalom legszembetűnőbb erkölcsi 
fogyatékosságairól: még pedig a 
lakosság mindjobban szembetűnő 
gyávaságáról, mely nem mer szembe- 
szállani az élet nehézségeivel, aztán 
a nők körében /elburjánzott fény
űzésről és az általános élvezetvágyról 
Amilyen szokatlan dolog, hogy ott,

Ne félj!
Hozzád Uram, száll sóhajom, 

Tenger bűnnek a terhe nyom. 
Szívem reszket, keblem remeg, 
Nagy fájdalom, bú tölti meg. 

Segélj I mert elveszek,
Küldj egy reménysugárt I 
Utam hová vezet 
E kín tengerén á t? I •

Tudom Uram, porszem vagyok, 
De mégis egy kis bárányod.
Én bennem is lélek ragyog,
Ez a Tied, nem hagyhatod. 

Miért van szenvedés, 
Gyötrelem, kárhozat?
Hisz boldog lehetnék 
S imádnám voltodat?!

Gyarló ember, porföld fial 
Ha szivedet bánat dúlja,
Ne félj, csak higyj, örömöd lesz, 
Urad közel és védelmez.

A földi örömben 
Felejtesz engemet,
Ha szenvedsz: megismersz 
S megmented lelkedet.

K R ISTÓ F KÁLMÁN.

ahol a napi politika ügyeiről szok
tak tanácskozni, ilyen nyíltan szóvá 
tegyék nemzetünk erkölcsi fogyaté 
kosságait, épen olyan megdöbbentő, 
az a kép, mely ezeknek a beszédek
nek nyomán szemünk elé tárul. És 
minél szokatlanabb, hogy a nemzet 
képviselőinek tanácskozásaiból ilyen 
kemény és őszinte szavak hangoz
zanak el a magyar társadalom bűne
iről, annál élesebben rajzolódik elénk 
az az erkölcsi lejtő, melyen mindenes
től lefelé csúszunk. Úgy érzem, hogy 
annak a két beszédnek elhangzása 
idején templom volt a magyar or- 
szággyűlés tanácskozó terme, mert 
ha nem is prédikáció formájában, 
mégis Igehirdetés hangzott el ott, 
hiszen, mikor a magyar miniszter- 
elnök azt mondotta, hogy a lakos
ság nem mer szembeszállani az élet 
nehézségeivel, az, a templomi be
szédek nyelvére lefordítva azt jelenti, 
hogy Magyarország keresztény lakos
sága nem bizik Isten gondviselő 
hatalmában. Mikor pedig rámutatott 
a nők körében felburjánzott fény
űzésre és az általános élvezetvágyra, 
akkor meg mintha csak arról a 
bibliai jelenetről hallottam volna be
szédet, amelyben el van mondva, 
hogy Isten parancsainak megtartása 
és Isten imádása helyett >leüle a 
nép enni és inni és felkele táncolni.« 
Úgyhogy akaratlanul eszembejutottak

az Űr Jézus figyelmeztető szavai: 
>aki vet a testnek, a testből arat 
veszedelmet.«

Pedig aki felületesen szemléli a 
magyar társadalom életét, vagy aki 
kívülről figyeli, annak ez a társa
dalom egészen más képet mutat, 
vagy legalább is szeretne mutatni. 
Hogy mást ne mondjak, itt van a 
sok mindenféle ünnepség. Soha any- 
nyit nem ünnepeltünk, mint az utóbbi 
időkben. Egyszer zászlőszentelés, 
máskor harangavatás. Aztán temp
lomjubileum, majd megint emlék
táblaleleplezés. Új emberek ünnep
lése, majd öreg emberek búcsúzta
tása. Aztán megint: leventeünnep, 
majd változatosság kedvéért műked
velő előadás, de nemsokára vala
milyen gyászünnep, azután meg 
örömünnep. Egyszer a társadalom 
ünnepel, máskor az egyház. Egyszer 
a falu, aztán meg a város. Kézben 
fogadkozások, nagy hangú kijelen
tések, hatásos felvonulások. Úgyhogy, 
aki ezt hallja és látja, vagy épen 
aki ezekben résztvesz, azt gondol
hatná, hogy itt minden rendben van.

Hiszen szépek, szépek ezek az 
ünneplések és még hasznosak is 
volnának, ha a hétköznapok is hoz
zájuk igazodnának. De kénytelenek 
vagyunk meglátni, hogy amint az 
ünneplések után mindenki ferlveszi a 
hétköznapi ruháját, úgy a hétköz
napi ruhával együtt erőtvesznek az 
embereken nagyon is hétköznapi 
szokások és olyan indulatok, melyek
ből semmi jó nem származhatik. 
Mintha csak két életet élnének az 
emberek: egyiket a templom, az 
ünnep és az Isten számára, a mási
kat meg a mindennapi élet számára. 
Pedig megmondotta az Úr Jézus, 
hogy két urat egyszerre nem lehet 
szolgálni, nem lehet szolgálni Isten
nek és ugyanakkor a bűnnek.

Vége kivetkezik.

OLVASSUK A BIBLrÁTI
Emberek a Jézushoz vezető utón.
Jan. 2. A kételkedő. Lukács 7. is— S3. 

Keresztelő János kérdése a kételkedő ember 
megnyilatkozása. Nem azt keresi Jézusban, 
amit hozott, amit adott az embereknek, 
hanem a saját vágyainak a megvalósulását. 
Miután ezt nem találja, felteszi a kérdést: 
Te vagy-e az eljövendő? — Az nagyon 
dicséretes, hogy egyenesen Jézushoz fordul 
a kételkedésében. A mai ember kételkedé
sének is az az oka, hogy magát a saját 
vágyait, törekvéseit keresi Jézusban és nem 
őt magát. Mily jó volna azonban, ha Kér. 
János példája szerint Jézushoz menne a 
kételkedő, és nem másoknál keresné kéte
lyeinek az eloszlatását,

Jan. 3. A töprengő. János 3 . í—is. Milyen 
nagyon nyugtalanítja Nikodémust valami.
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Még az éjjeli nyugodalmát se találja. Tudós 
is, meg hivő zsidó is, de egyik se tudja 
azt adni neki, amit keres, ami felett töpreng. 
Csak egy ut van már előtte: jézushoz 
menni. — Aki Jézmhoz megy, mindenkor 
fogadja, minden problémáját megoldja.

Jan. 4. A kíváncsiskodó. Lukács 19 . í—u. 
Még a cél nélkül kíváncsiskodónak is érde
mes Jézushoz menni. Soha se tudjuk, mikor 
szemel ki Jézus, hogy hozzánk szálljon és 
velünk bizalmasan beszélgessen. Másképen 
vélekedik, mint az emberek: a megvetettek- 
ben is meglátja az Isten képét; az eltorzult 
vonásokat is vissza tudja formálni az ere
detire. A bűnös embert az Isten gyerme
kévé tudja visszaalakítani.

Jan. 5. A rosszakarók. Máté 22 . sí—». 
Mennyiszer jönnek hozzá a rosszindulatú 
farizeusok. Mindig látja a cselvctéseiket 8 
olyan nagyszerű válás? okát ad a kérdése
ikre, hogy szégyenkezve állanak odébb. 
Jézus megszégyeníti rosszakaró ellenségeit. 
Nem tér ki előlük, de őket kényszeríti, hogy 
pirulva meneküljenek tőle.

Jan. 6. A bűnbánó. Lukács 7.36—53. 
Mindenkit meglep Jé2us cselekedete. Té
vednek, akik úgy fogják fel a viselkedését, 
hogy a bűnös nőben a bűnt veszi védel
mébe. Jézus gsű öli a bűnt, da szereti a 
megtérő bűnöst. Az embert nem veti meg, 
ha feléje közeledik, sőt leereszkedik hozzá 
és magához emeli.

Jan. 7. A kereső. Máté 19 w—so Jézus 
csak azokat tudta a munkájában felhasz
nálni, akik mindennél jobban szeretik Öí 
és készek mindenről lemondani. Nem bűn 
a vagyonszerzés, a gazdagság, de bűn, ha 
becsesebb számunkra, mint a Krisztus kö
vetése. Eanek kell a legdrágábbnak lennie. 
Mit szeretek én mindenek felett?

Jan 8 A hívő. János 4 . « —m, Mindég 
hinni, mindég bízni, ez a Krisztus követő
jének a kötelessége. Nem hiábavaló a hit, 
nem céltalan az állandó bizaiom. „Az igaz 
ember hitből él* — mondja Pál apostol. 
(Róm. 1 . i7.) Ha a reménység a leghűsége
sebb, úgy a hit a legerősebb utitársunk 
egész életünkben I Karcsik János.

RadYánszky Kálmán báró, 
sajókazai cy. egyházfelügyelö, 

Sajókaza községi bírója.
Dec. 12-én tartotta meg Sajókaza 

nagyközség tisztujítását. A község 
Radvánszky Kálmán báró sajókazai 
földbirtokost egyhangú lelkesedéssel 
választotta községi biróvá.

Benne a község lakossága évtize
dek óta melegszívű jóakaróját tisz
telhette, kivel szemben nem előlegezett 
bizalom az az egyhangú bizalom- 
nyilvánítás, hanem jól megérdemelt 
elismerés. Jól jellemezte a főszolga
bíró a megválasztottat: Nem szük- 
ség programmot adnia, mert a leg
jobb programm a mindenkivel szem
ben mindenkor éreztetett meleg szíve.

Itt említjük meg, hogy ez alka
lommal osztotta ki a főszolgabíró a 
földmívelési miniszter elismerő ok
leveleit a Radvánszky Kálmán báró

szolgálatában több, mint 45 évet 
szolgáló gazdasági cselédnek. Az 
ünnepeltek és megjutalmazottak közül 
Sándor József 65, Antal Márton 
63, Gfrgely András 59, Orbán Ist
ván 57, Lévai József 53, Lévai István 
50, Fónagy János 49, Sándor Lajos 
45 évet szolgált egyhelyben meg
szakítás nélkül. A kitüntetésre fel
terjesztett kilencedik gazdasági cseléd 
Sándor András, ki 63 évet szolgált 
a báró birtokán, már nem érte meg 
azt az ünneplést, mert feleségével 
együtt meghalt.

Érdekes, hogy Orbán István ugyan
abban a szoba-konyhás lakásban 
lakik ma is, amelyben a napvilágot 
meglátta s azt nem hajlandó mással 
felcserélni.

Ennél az esetnél megállva, érthető, 
miért nyilatkozik egy háromezer lel
kes nagyközség — vezetők és gaz
dák, iparosok és kereskedők, bánya
munkások és gazdasági cselédek 
egyöntetűen — oda, hogy ők az 
ilyen földbirtokos vezetésétől várják 
a legjobbat a község életében.

Egyébként jellemzi a községet, 
hogy a tisztikar többi tagját is ki
vétel nélkül egyhangúlag választot
ták meg. Az a meggyőződésünk, 
hogy van ebben valami része a több 
templomos falu lakói egymást meg
becsülésének.

A gyulai ey. templom felavatása.
Békésvármegye székhelyén, Gyulán élő 

1000 evangélikus lélek hosszú évek fárad
sága után elérkezett a templomavatás öröm
ünnepéhez. Dr. Raffay Sándor püspök tit
kára kíséretében dec. 17 én este érkezett 
a városba s az ál'omáson Dr. Kovacsics 
Dezső főispán, Dr. Daimel Sándor alispán, 
Tanczik Lajos rendírfőtanácoos, továbbá 
az evangélikus egyház, a református egy
ház, a tanfelügyeiöság és a város megjelent 
kiküldöttei üdvözölték.

Másnap délelőtt VslO órakor nagy tö
meg sorfala között vonu't a püspök az új 
templom elé, amely a város által ajándé
kozott telken épült fel, ahol Sülé József 
egyházi gondnok átadta a templomkulcsot 
és a püspök bibliai igék kíséretében ki
nyitotta s a tömeg bevonult.

A szorongásig megtelt templomban köz
ének után a nagynevű püspök szent igéket 
olvasott fel, mjjd pedig magasztos avató 
beszédet tartott A szószéki beszédet Tátrai 
Károly helyi lelkész mondotta. — Dr. Sze- 
berényi Zs. Lajos esperes presbitereket 
esketett éB végső áldást mondott Isten- 
tisztelet után a templomban ünnepélyes 
közgyűlés volt, a püspök elnökletével. Ezen 
a közgyűlésen Dr. Vangyel Endre főszolga
bíró, egyházi felügyelő üdvözölte szép sza
vak kíséretében a főpásztort, aki egészsé
gének kockáztatásával jött el erre a ma
gasztos ünnepségre. A református egyház 
nevében dr. Pallmann Péter lelkész mon
dott üdvözletei, majd pedig felolvastattak

a különböző hatóságoknak, testületeknek 
írásbeli üdvözlései. A püspök minden egyes 
üdvözlésre külön válaszolt s az egyház 
történetének felolvasásával véget ért az 
ünnepi közgyűlés.

Déli 1 órakor 164 terítékes közebéd 
volt, az új Ipartestületi székházban, ame
lyen szebbnéi-szebb felköszöntők hangzot
tak el. Dr. Riffay püspök a kormányzóra 
mondott felköszöntöt, majd Dr. Sailer Vil
mos csperességi felügyelő üdvözölte a fő- 
pásztort az egyházmegye nevében. Dr. báró 
Apor Vilmos r. kath. plébános a felekezeti 
békéről mondott nagyhatású bestédet, a 
mely megnyerte mindenkinek a tetszését 
Utána Dr. Pallmann Péter ref. lelkipásztor 
a két testvéregyház összetartásáról szólott, 
majd a vármegye nevében Dr. Márky Barna 
főjegyző emelkedett szólásra, mig a város 
nevében Heilinger Károly helyettes polgár- 
meder szólott. Az állami tisztviselők üd
vözletét Spóner Károly pénzügyigazgató 
tolmácsolta, amely üdvözlésekre a püspök 
ismételten válaszolt magasztos szavak 
kíséretében. A helybeli izraelita egyház ne
vében Dr. Adler Ignác főrabbi mondott 
hazafias beszédet, majd az összes vendé
gekre Tátrai Károly evang. lelkész ürítette 
poharát és az utolsó felköszöntöt Háger 
András tartotta a kétegyházai evang. fiók
egyház nevében. A templomavatási ünnep
ség maradandó emléket hagyott Gyula vá
ros közönségének lelkében.

K OR KÉ P E K.

K a rc o la to k  a  h é trő l.
A franciaországi presbiterválasztá

sokkal kapcsolatban megjelent egy 
felhívás, mely szerint n e m  választ
hatók presbiterekké: 1. Akik nem 
adnak jó  példát különösen az isten
tiszteletek látogatására. 2. Akik nem 
adnak gyermekeiknek vallásos oktatást 
és nevelést. 3. Akik kényszerítő szük
ség nélkül dolgoznak vagy dolgoztat
nak vasárnapon. 4. Akik nem olyan 
mértékben járulnak hozzá az egyház 
fenntartásához, mint anyagi viszo
nyaik megengednék. 5. Akik nem 
vesznek részt személyesen és tevéke
nyen az egyházi életben. Ha elegendő 
számban nem találtatnak férfiak: a* 
e g y h á z  sz ív e se n  lá t ja  n ő k n e k  
a  m e g v á la s z tá sá t i s !

Nálunk is, a magyarhoni evangé
likus anyaszentegyházban nem ártana 
a presbiterek megválasztását illetőleg, 
ha több gerincességet tanúsítanánk. 
Egyébként Takács Elek esperes tollá
ból most hagyta el a sajtót A p r e s 
b ite re k  h iv a tá sa  és k ö te le ssé g e i  
című belmissziói munka, m e ly e t  
m in d e n  d u n á n tú li  ev. g y ü lek e 
ze tn e k  lega lább  1 0  p é ld á n y b a n  
az egyházkerületi lelkészegyesület 
nagykanizsai határozata értelmében 
be k e ll  s ze re zn ie .

Félő azonban, hogy nálunk nem 
is annyira a presbiterek körül van baj.
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EGYRÖL-MASRÖL.
A  m in d e n n a p i  életből.

1928 január 1-én megszűnik a 
rabszolgaság. Hol? — kérdezi az 
olvasd —, hiszen már régen meg
szűnt a rabszolgaság. Sierra Leone 
afrikai tartományban. Ez az angol 
fennhatóság alatt álld tartomány még 
most is fenntartja a rabszolgaságot. 
Nemrég az ottani legfőbb törvényszék 
Ítéletet hozott, mely feljogosított egy 
gazdát, hogy megszökött rabszolgáját 
erőszakkal elfoghassa. Az angol kor
mány nyomására azonban most meg
semmisítették ezt az ítéletet s kimond
ták a rabszolgaság megszüntetését. 
Ez a törvény újévkor lép életbe s 
ennek alapján január 1-én 220.000 
rabszolga lesz szabad emberré Sierra 
Leonéban.

H E T I  KRÓNIKA.
A kormányzó a karácsonyi ünnepek 

alkalmával 1918 okt. 31 előtt elkövetett 
bűncselekményei elitéltjeit kegyelemben ré
szesítette. — Az úi budapesti főkapitány 
dr. Bezegh-Huszágh Miklós királyi fő
ügyészhelyettes lett. — Az országos mun
kásbiztosító pénztár elnökévé Huszár Károly 
országeyűlési képviselőt nevezték ki. — 
Magyarország é3 Németország között mér
sékelték a vizumdijakat. — Szarvason fel
avatták az ország első középfokú gazdasági 
tanintézetét.

A román kamara óriási botrányok és 
verekedés közben tárgyalta az erdélyi rom
bolások ügyét.

Cseh pénzügyőrök egy nagyszőllősi ven
déglőben véresre verték a magyarokat.

Görögország és Olaszország között 
barátsági szerződés készül.

Észtország és Oroszország között újabb 
diplomáciai konfliktus tört ki

Lengyelország és Litvánia között tár
gyalások kezdődte*.

A régi Szerbiában 407, az elcsatolt 
magyar teiüléten 1118 dinár adó esik minden 
létekre.

Az angol parlamentet trónbeszéddel 
elnapolták.

Németország elvállalta az orosz érde
kek képviseletét Dél-Kínában.

A francia kormány 10 millió frankot 
fordít ez esztendőben kémelháritás céljaira.

Olaszország angol és amerikai kölcsön
nel tér vissza az aranyalapra. — Karácsony 
másodnapján Rómában heves földrengés 
volt. Róma környékén több ház összedőlt, 
30 súlyoson megrongálódott és a lakosság 
a szabad ée alá menekü't.

Buenosäyresben a kommunisták egy 
banképület ellen bombamerényletet követ
tek el. — A Mas8achusest amerikai állam 
partvidékén összeütközés révén elsülyedt 
az S. 4. tengeralattjárónaszád — Rother- 
mere lord Amerikából rendkívül meleghan
gú karácsonyi üzenetet küldött a magyar 
népnek.

Okleveles tanítónő, ki perfekt németül 
beszél és zongorázni is tud, elmenne jan.
1-re vagy 15-re nevelőnőnek. — Cím a 
kiadóhivatalban. 8-3

HARANOS Z Ó.

Újév.
G á l 3 . 23-29.

A keresztyén ember nem lépheti át az 
újév küszöbét anélkül, hogy hálával meg ne 
emlékeznék az irgalmas és kegyelmes meny- 
nyei Atyáról, nem léphet aggódva, kishitű
séggel az újesztendőbe. Isten igéje világító 
fáklya számára az élet útain. Ilyen világos
ságot gyújt meg epistolánk is, amidőn azt 
mondja : Az igaz keres tyén, világosság
ban járjon, a hit világosságában.

A  H a ra n g szó  X I X - ik  évfo
ly a m á n a k  k ü szö b én  s ze re te tte l  
a já n lju k  la p u n k a t o lva só in k  
sz ív e s  fig ye lm éb e . R é g i  előfize
tő in k e t k é r jü k :  m a r a d ja n a k  
to vá b b ra  i s  h ű  b a r á ta in k  N a g y - 
m a g y a r o r s z á g , I s te n  o rszá g a  
fe lé p íté sé b e n . M in d a zo k a t p e 
d ig , k ik  e d d ig  n e m  c sa tla k o z ta k  
o lva só in k  tá b o rá h o z, a r r a  k é r 
jü k  : fize ssen ek  elő  la p u n k r a .

L a p u n k  e lő fize tési á r a , a  
több i la p h o z, a  m a g a s  n y o m d a i  
á ra k h o z  v is z o n y ítv a  o ly  c sek é ly , 
h o g y  a z t m ég  a legszegényebbele  
i s  e lb ír já k .

E v a n g é lik u s  n é p ü n k  1 Ú j év
fo ly a m m a l k o p o g ta t be h o zzá 
to k  a  H a ra n g szó  ! B o c sá ssá to k  
be és fo g a d já to k  s ze re te tte l  /  N e  
leg y e n  e g y e tle n e g y  c sa lá d , m e ly 
ben n e  len n e  o tt a  H a ra n g szó  !

E lő fize tő in k n ek , m u n k a tá r 
s a in k n a k  és la p u n k  o lva só in a k  
I s te n tő l  m e g á ld o tt  bo ldog  ú jé ve t  
k ív á n u n k .

Győry Vilmos emléke a Petőfi T ár
saságban. Győry Vilmosról a Petőfi Tár
saság is megemlékezett december 11-én. 
Császár Elemér mondott emlékbeszédet az 
újra híressé vált ev. lelkészről.

A lovászpatonal egyházközség javára 
Mihály István gyülekezeti felügyelő 500 
kg. búzát, többen összesen 220 kg. rozsot 
ajándékoztak. Az ádventi időszakban ezen
kívül egyesek adományából befolyt Isten- 
házára 60 pengő. A nőegylet rendezésében 
Ádventben három vallásos estély volt, 
amelyen a lelkész egyházunk intézményei
ről, Oberlin J. Frigyes és Moody Dwight 
életéről tartott előadást, az iskoiás gyer
mekek és az ifjúság tagjai pedig vallásos 
költeményeket szavaltak. Az estélyek rövid 
írásmagyarázattal kezdődlek s imával és 
énekkel végződlek Az iskolás gyermekek 
Nagy Mariska okleveles tanítónő vezetésé
vel karácsonyi gyermekjátékot adtak elő. 
A községben vasárnap esténként nagy ér
deklődés mellett tartott kulturelőadások- 
nak vezetője és egyik előadója Szalay 
Mihály lelkész, szintén egyik előadója Hor
váth Imre osztálytanító; Nagy Lajos kántor- 
tanító pedig a műkedvelő előadások veze
tője. Az ifjúság tagjai a kulturelőadásokon 
szavalattal vettek reszt.

A Prot. Asszonyok Nemzeti Szövet
ségének győri fiókja vallásos estélyt 
rendezett a Kálvin kulturházban Győrött

december U-én, amelyen Vidor Erzsébet, 
a Kér. Leányegyesületek titkára tartott elő
adást a leánylélek mai elváltozásairól 8 
arról a munkáról, melyet a leánylélek meg
mentéséért a kér. leányegyesületak folytat
nak. Túróczy Zoltán az elrejtett női ener
giákról, Czeglédy Sándor ref lelkész a nők 
egyházi munkájáról szólt. Az ev. vegyeskar 
énekszámai tették változatossá a műsort, 
Ágoston Eszter p dig két gyönyörű Győry 
verset szavalt a leányról s az anyáról. Az 
estély után bemutatásra kerültek a Szövet
ség kézimuukaakciójának gyönyörű mun
kái is.

Az uraiujfalui ev gyülekezet ádvent 
4 vasárnapján tartotta rrokásos ádventi 
ünnepélyét. A vallásos ünnepség gyüleke
zeti közénekkel kezdődött, majd Orbán 
Lajos s. lelkész buzgó imát mondott az 
oltárnál. Nagy Ida Varga Gy.: „Jövel Meg
váltó*, Rózsa Sári Váradi A.: „A tanú*, 
Szabó Sándor Horváth J .: „Magyar Hit
vallás* c költeményét szavalta kitűnő fel
fogással, mély hatást keltve. Szépen éne
kelt az ifjúsági énekkar Rózsa Lajos b. 
tanitó vezetésével. A műsornak kimagasló 
pontja volt Rónai B. Gyula lelkész lebi- 
lincselően szép és élvezetes felolvasása, 
melyet a hivek a legnagyobb figyelemmel 
hallgattak végig. Az estély a s. lelkész 
imájával és gyülekezeti közénekkel ért 
véget. Az offertorium felerészben a Harang- 
szó terjesztésére, felerészben a Luther- 
Szövetség céljaira küldetett el.

Mezőtúr. Krisztus eljövetelének áldott 
ünnepét minél méltóbban igyekezett az 
egvházközség előkészíteni, azért az ádventi 
időszakban minden pénteken este liturgi
kus istenitiszteletet tartott. Advent IV. 
vasárnapján pedig úgy erkölcsileg mint 
anyagilag szépen sikerült vallásos estélyt 
rendezett a szép számú hehgatóság jelen
létében a templomban. Melynek közép
pontjában dr. Boross István főgmn. tanár 
„Örök Advent* című gondolatokban gazdag 
előadása állott. Heckl Erzsiké mélyen át- 
érzett és ügyesen előadott szavalata, 
Kosmár Lajos ev. bántortanitó „Karácsonyi 
ének* c. elbeszélés felolvasása és Wikkert 
Lajos ev. lelkész irásmagyarázata és imája 
egészítették ki a gyülekezeti énekek mel
lett a műsort.

A celldömölki Evang. Nőegylet ádvent
3-ik vasárnapján vallásos estélyt rendezett, 
amelyen közreműködött Nagy Miklós bobaí 
lelkész, mindvégig lebilincselő előadást 
tartván a Krisztusváró emberről. Dr. Bertha 
Benő járásbiró művészi orgonakisérete 
mellett szólóénekkel gazdagilotta az estély 
műsorát Vallner Ilus. Nagy Imre „A gálya
rab* c. költeményt szavalta el nagy sikerrel 
és az Ifj. Egyesület Énekkara két alkalmi 
éneket adott e ő. Offertóíium 17 P.

Szeretetvendégség. A celldömölki Ev. 
Ifj. Egyesület dec. 3-án este az iskolai he
lyiségekben műsoros szeretetvendégséget 
rendezett, amelyre meghivla a tagok hozzá
tartozóit és az egyesületet támogató egy
háztagokat is. Teázás közben komoly és 
szórakoztató szavalatokkal, ének- és zene
számokkal, valamint monolog- és dialóg- 
előadással tették válIozatos8á az estét az 
egyesület tagjai. A jól sikerült összejövete
len közreműködtek: Vintze József tanár, 
Cser Lajos tanító, Varga István banktiszt
viselő, Nagy Jolán és Nagy Erzsi, Bagics 
Lajos, Bokányi Jenő, Bertalan Ferenc, Rú
zsáé Lajos. A tiszta jövedelem, 120 P az 
egyesület Otthon-alapjához csatoltatott.

A vönöcki evang. Leányegyesület nov.
11-én vallásos estélyt rendezett lélekemelő
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programmal. A vallásos estély középpont
jában Lukács István győri hitoktató tartal
mas előadása állott a Krisztusvárásról és 
Krisztusvárókról. Verrasztó Róza, Csőre 
Róza és Varga Vilma leányegyleti tagok 
hatásos szavalatokkal működtek közre, 
Somogyi Karolina és Somogyi Imre pedig 
Wéber Gyula tanító vezetésével egy szép 
éneket énekeltek el.

Szentgotthárd. Negyedik ádvent vasár
napján tartott vallásos estélyen Vakarcs 
Kálmán reálgimn. tanár, h. igazgató tartott 
gondolatokban gazdag, irodalmi értékű elő
adást .A gyermekiről. Az estélyen közre
működtek még: Sokoray Vilma művészi 
szavalatával, Hulfiesz Endre mesteri or
gonajátékával, az énekkar gyönyörű kar
énekével Ravasz Endre tanár vezetésében.

A paksi evang. nő- és leányegylet 
az ősz folyamán két vallásos estélyt ren
dezett. Az elsAt okt. 30 án, a másodikat 
ádvent utolsó vasárnapján. Az egylet tagjai 
közül az estélyeken közreműködlek: Nagy 
M., Stiener B., Koch B. és Tiederenl J. 
szavalatokkal, Kiss Józsefné, Nagy M. és 
Pákolicz Józsefné pedig énekszámokkal. Az 
énekek betanítását a gyűl. tanítói Kinkel 
Gy. és Kohl D. végezték. A gyülekezet ál
tal ádvent 2. vasárnapján rendezett vallá
sos estélyen is Pamer V. egyleti tag sza
valt és részint az egylet tagjaiból álló quar- 
tett énekelt Kinkel tanitó vezetésével. Az 
ádvent utolsó vasárnapján tartott estélyen 
pedig az egylet vegyeskara szerepelt Kohl 
tanító vezetése mellett. Az iskolás gyerme
kek számára dec. 23-án rendezett ünnepé
lyen ugyancsak közreműködött az egylet 
szépen díszített karácsonyfa felállításával 
és a gyermekek számára való adományaival.

Az ózdi egyházközségben az elmúlt 
ádventben minden szerdán és szombaton 
sorozatos előadások voltak, melyeknek tár
gya volt: Emberek a Jézushoz vezető úton. 
A befolyó perselypénz a vasárnapi iskolás 
gyermekek karácsonyfa-ünnepélyének a 
költségeire fordittatott.

Cegléden az Ev. Lutherszövetség dec.
22-én karácsonyfa ünnepélyt tartott a temp
lomban s ennek keretében ünnepelte meg 
dr. Gombos Lajos egvhá2 felügyelő, egész
ségügyi főtanácsos 50 éves orvosi jubile
umát. Az ünnepi beszédet Tőrteli Lajos 
lelkész mondotta. Jan. 6-án szintén vallá
sos estély lesz a templomban, amelynek 
szónoka Krón Ferenc gyóni evang. lelkész 
lesz.

Elmaradt a  szarvasi Luther Árvaház 
felavatása. Megírtuk, hogy a szarvasi <v. 
egyház közadakozásból egy gyönyörű, egy
emeletes épületet építtetett Szarvason, mely
nek felavatásának ünnepségét dec. 11-éré 
tűzték ki. Az ünnepség azonban Raffay 
Sándor bányakerületi püspök betegsége 
miatt elmaradt és valószínűleg az árvaház 
felavatását csak tavasszal, az akkorra szin
tén felépülő központi elemi iskola avatá
sával együtt fogják megtartani.

A csikvándi ifjúsági egyesület december
4-én és 21-én szépen sikerült vallásos es
tét rendezett a következő műsorral: 1. Köz
ének. 2. Ima. 3. Szabad előadás (Isten — 
Haza). Tartotta a gyülekezeti lelkész. 4. 
Harangok. Irta Tábori Piroska. Szavalta 
Téringer Ida. 5. Óh, miként fogadjalak. 
Énekelte az ifjúsági vegyeskar, Kristóf K. 
tanító vezetésével. 6 ,A gyermek* címen 
felolvasást tartott Rácz Sándor községi isk. 
tanitó. 7. Ima. Mondotta Csörköly Karolina.
8. Közének. — II. 1. Közének. 2. Ima. 3. 
Emberek készüljetek. Kapi Gyula dallamára 
énekelte Kulcsár József, harmóniumon kí

sérte Kristóf Kálmán. 4. Könyörgés. Irta 
Lendvai István. Szavalta Kalmár Lidia. 5. 
,A messiási remények és azoknak meg
valósulása* címen felolvasást tartott a gyűl. 
lelkész. 6. Óh miként fogadjalak. Kapi Gy. 
dallamára énekelte Szabó Erzsébet, har
móniumon kísérte Kristóf Kálmán. 7. Ka
rácsony. Irta Szabolcska Mihály. Szavalta 
Szyh Etelka. 8. Ima. 9. Közének.

A győri gyülekezet szeretetm uckija. 
A győri ev. belmissziói egylet lelkes nő- 
tagjai minden esztendőben felruházzák a 
szegény iskolás gyerekeket s a keresetkép
telen öregeket. Dec. 23-án volt az adomá
nyok kiosztása. Ez alkalomra a győri ev. 
ifj. egyesület serdülő csoportja egy kis két- 
felvonásos színdarabot is betanult, amelyet 
Simon Ili, az egyesület tagja, irt: „Az első 
karácsony* címmel. Weltler János iskolai 
igazgató intézett még beszédet az ajándé
kozókhoz s a megajándékozottakhoz. Ezu
tán volt az ajándékok kiosztása. Ez évben 
80 gyermeket és 20 öreget segélyezett az 
egyház. A kiosztás alkalmával előadott 
meleg hangulatú színdarabot karácsony II. 
napián a nagyközönség számára is meg
ismételte a serdülő csoport.

Kulturdélutánok Csépán. Alig pár hó
napja, hogy Liska Ferenc ev. lelkészt Csépa^ 
kisközség választotta meg lelkipásztorául, 
azóta a csendes falucskában mozgalmas 
élet folyik. A hét falu lelkiéletét gondozó 
fiatal pap vasárnaponkint kulturdélutánokat 
rendez, amelyek tanuságos és lelketmívelö 
műsorszámait a falu lakóssága felekezeti 
különbség nélkül hallgatja végig zsúfolt 
termek mellett. Legközelebb Kunszentmár- 
tonban rendez vallásos kulturestét.

A tállyai egyház ez évben is meg
rendezte szegényei számára feledhetetlen 
karácsonyfa ünnepélyét. Ünnepélyes kere
tek között történt az ajándék: kiosztása. 
Az ünnep énekkel kezdődött, melyet a 
gyermekek adtak elő. Majd Zemann Zoltán 
lelkész meleg szavakkal mondott köszö
netét azoknak, akiknek evangéliumos le ke 
a mi legnagyobb nemzeti értékünkhöz, a 
gyermekhez szeretettel és gondossággal le
hajolt. Majd a kiosztás után a gyermekek 
nevében egyik fiúcska kedves közvetlen
séggel mondott köszönetét Az egész sze
retet-munkásság sikere Balogh Samuné 
kúriai bíró neje és Poppe Béláné áldozat- 
készségét dicséri.

A budapesti ev. gimnázium dal- és 
zeneegyesülete december 17-én szépen si
került hangversenyt, rendezett Oppel imre 
tanár vezetésével. Ő mint tanárelnök ta
nította be és vezette a jól fegyelmezett 
ének- és zenekart. Hegedű-, zongoraszá
mokkal és egy vonósnégyessel szerepeltek 
ügyesen az iskola növendékei, úgy hogy a 
nagyszámú közönségnek nagy gyönyörű
sége volt a szép eslben. Az elért anyagi 
siker Böhm Károlynak, az iskola egykori 
igazgatójának, később kolozsvári egyetemi 
tanárnak, a nagy filozófusnak az intézetben 
felállítandó emléktáblája javára fordíttatik, 
melynek létesítése dr. Szigethy Lajosnak, 
a kezdeményezőnek 300 P., az egyháznak 
és volt tanítványoknak egyenként ugyan
akkora adományaival, továbbá a leány
iskola hangversenyének jövedelmével biz
tosítva van, s a tavasszal meg is fog 
ünnepélyes keretek közt történni.

Zalaistvánd. Szép és lélekemelő ün
nepe volt a zalaistvándi ev. gyülekezetnek 
ádvent I. vasárnapján, amikor a gyülekezet 
elöljárói, a gondnokok, az egyháztanács 
tagjai, az Ifjúsági-egyesület tagjai és az 
i8métlőiskolába járó növendéksereg, testü

letileg az Úr asztalához járultak, hogy 
lélekben felemelkedve és megtisztulva, 
őszinte ádventi érzéssel borulhassanak 
oda, a megváltó Krisztus jászolbölcsőjéhez. 
Karácsony szent estéjén a nőegylet kará
csonyfa-ünnepélyt rendezett az iskolás
gyermekek számára. Szépen betanult kar
énekek és szavalatok tették kedvessé a 
karácsonyest hangulatát, nemcsak az aján
dékoknak örvendező gyermeksereg, hanem 
a föinőlt hívek lelkében is.

Karácsonyfa-ünnep Vecsésen. A ve- 
csési evangélikus misszió-egyház vasárnap,
18-án, tartotta jótékony karácsonyfa ünne
pét. Horvay Sándor gyülekezeti felügyelő 
vezetése alatt, buzgó hívek gyűjtéséből, 
majdnem száz darab értékes ajándékot 
osztottak szét a gyülekezet szegényei kö
zött, legtöbbnvire ruhaneműt, főleg cipőt. 
Az ünnepet Hamvas József imádsága és 
beszéde vezette be. Sallay Ilonka nagy 
szorgalommal tanította be a jól sikerült 
ünnepi játékokat és szavalatokat.

Vadosfa. A mihályi leány gyűl. adv. 3. 
vasárnapján vallásos estélyt tartott a kö
vetkező műsorral: az iskolás gyermekeken 
kívül igen szép sikerrel szavaltak Viola 
Lenke, Csandy Irma, Kovács Imre és Bor
bély Sándor. A vegyeskar nagyon szépen 
énekelte: „Ó békesség olajága* című éne
ket Náni P. tanító vezetésével. Beszédet 
tartott Böjtös L. lelkész. Imát mondott 
Havasi s, lelkész.

Jótékonysági hólabdadélután Szarva
son. A szarvasi Protestáns Nőszövetség, 
hogy tagjait állandó összeköttetésben tartsa, 
a múltban oly szép eredménnyel sikerült 
hólabda délutánjait újból felelevenítette. A 
szövetség bármely tagja, társadalmi osz
tályra való tekintet nélkül meghív tíz tag- 
társat délutáni kávéra, vagy teára, akik 
egyházias irányú teendőik megbeszélése 
mellett a szövetség céljaira egy-egy pengőt 
is adományoznak, azután pedig mindenki 
10—10 tagtársat hív meg hasonló célból s 
így mindig nagyobb és nagyobb körben 
folynak a vallásos és egyházias eszmecse
rék és jótékony adományok.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. Fájdalomtól megtört szívvel 

tudatjuk, hogy a felejthetetlen jó apa, nagy
apa, dédatya, testvér és rokon, Koczor 
Márton ny. ev. igazg. tanító, életének 72. 
évében, rövid szenvedés után elhunyt. — 
A megboldogult földi maradványait f. évi 
december hó 23-án d. u. 2 órakor kisértük 
ki az alsósági ev. temetőbe örök nyuga
lomra. — Á'dás .és béke lengjen drága 
porai felett! — Özv. Cser Lajosné szül. 
Koczor Irén gyermeke. Koczor Józsefné 
szüL Koczor Mária testvére. Cser Lajos, 
Bálint Károlyné szül. Cser, Irén, Reich 
Imréné szül. Cser Erzsébet unokái. Bálint 
Károly, Reich Imre unoka-vöi. Bálint Sil
via dédunoka

Jójárt József levente-ifjú Csöngén elhalt. 
Temetése dec. 20-án volt. Koporsóját, me
lyet a Levente-Egyesület értékes koszorúja 
díszített, a zokogó családtagokon kívül a 
levente b3jtársak szakasza és nagyszámú 
résztvevő közönség vette körül. A háznál 
Kovács István lelkész mondott magasszár- 
nyalásu beszédet Ezekiel próféta könyve 
alapján. — Álmodj ifjú levente a boldog 
Nagvmagyarországról!

Rábabogyoszlói Remete Dénes ny. jó
szágigazgató, a nemesdömölki gyülekezet 
volt felügyelője dec. 26-án 86 éves korában 
[ehalt. Áldás emlékére I
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Ú J D O N S Á G O K .

1 Úoitay Rnl f  f Súlyos veszteség érte 
a magyar uj&agirast, a magyar közéletet 
s velük együtt magyarhoni ev. anyaszent- 
egyházunkat. Hoitsy Pál a magyar újságírók 
nagy embere, felsőházi tag szivszélhüdésben 
váratlanul elhalt. Karácsony másodnapján 
temették el Budapesten. Koporsója felett 
dr. Raffay püspök mondott gyászbeszédet. 
Nyugodjék békében!

Horthy-emléktábla Makón. Makón ün
nepi keretek között leleplezték azt az em
léktáblát, amely nagybányai Horthy Miklós, 
Magyarország kormányzója, 1920 augusztus 
30-iki makói látogatását örökíti meg.

Az ezerpengös. Nagy úr érkezett Ma
gyarországra. Bevezették a forgalomba az 
ezerpengőst. A pénzintézetek már napokkal 
ezelőtt csomagszámra megkapták a Nem
zeti Bankból.

Szeged városa a hadikölcsönök álta
lános felértékelését kéri a törvényho
zástól. Szeged várói törvényhatósági bizott
sága decemberi közgyűlésén azt a határo
zatot hozta, hogy feliratot intéz a magyar 
országgyűlés mindkét házához: vegye le 
a valorizálásról szóló törvényjavaslatot a 
napirendről és utasitsa a kormányt, hogy 
a hadikölcsönök általános felértékeléséről 
új törvényjavaslatot nyújtson be, a szegény
sorsú ősjegyzök segélyezését pedig ideigle
nesen kormányrendelettel szabályozza.

Egy öregasszonyra rágyújtották a 
viskóját Nagyfél községben Vagner Ilona 
72 éves asszonyra rágyújtották viskóját. A 
viskó ajtaját előzőén bezárták, úgyhogy az 
öregasszony a viskóval együtt elégett.

A posta a csomagfelvételi és kézbe
sítési szolgálat egyszerűsítése és gyorsí
tása céljából a belföldi forgalomban váltott 
sommás, betét- és kázicsomagokhoz rag
számos és feladóvevény szelvényes szállító
leveleket rendszeresitett.

A csehek m esterséges tavat építenek 
sportcélokra. Radasovics nyaralóhely kö
zelében tizenhétezer négyzetméter felületű, 
három méter mély tavat fognak létesíteni, 
amelynek egyetlen rendeltetése az lesz, 
hogy nagyszabású uszóversenyeket és vízi 
sportünnepélyeket rendezhessenek rajta.

Meghalt a hallel egyetem magyar 
származású prorektora. 63 éves korában 
meghalt szivsz.elhüdésben Haecker Valentin, 
a haliéi egyetem prorektora és tanára. 
Haecker Valentin Magyaróváron született 
és 1909 óta a hallei állattani intézet igaz
gatója volt.

Szabadon engedtek háromszáz poli
tikai foglyot Olaszországban. Mussolini 
rendeletéből az utóbbi napokban szabad- 
lábrahelyezett politikai foglyok száma elérte 
a háromszázat. A szabadlábrahelyezettek 
közölt sok kommunista, szociáldemokrata és 
néppárti képviselő, továbbá két pap is van.

Kétezerszáz éves görög sírra  buk
kantak. Ancona közelében ásatások közben 
régi görög sirra bukkantak, amelyben tel
jesen ép csontvázat találtak. Azt hiszik, 
hogy a sir a Krisztus előtti második év
századból való.

Borzalmas gyilkosság. Moenaban a 
25 éves Bertoletti öt tördOfessel megölt egy 
Caüinari nevű embert, a hullát leöntötte 
petróleummal és meggyújtotta. Kihallgatása 
alkalmával elmondotta, hogy tettét legyőz
hetetlen vérontási kényszerből követte el. 
Elmondotta még azt is, hogy igen sok izgató 
tartalmú könyvet olvasott

Amerikai orvosok Dél-Afrikában. Egy
orvostársaság bérbe vette a hollandi Volen- 
dam postagőzöst, hogy azzal Ntwyorkból 
Dél-Afrikába utazzon. Az. orvoséxpedició, 
mely Dél-Afrika egészségi viszonyait fogja 
tanulmányozni, 175 orvosból alakult meg.

Felhívás a felvidékiekhez, különösen 
a szepesiekhez! A felvidéki magyar sajtó 
ina missziót töli be. Az 1925. június közepe 
óta a lőcsei 64 éves Szepesi Híradó (ez
előtt Szepesi Hírnök — Zipser Bote) és az 
igiói 42 eves Szepesi Hírlap (ezelőtt Sze
pesi Lspok) fúziójával fokozott mértékben 
óhajtja szolgálni a Felvidéken élő magyar
ság szent ügyét és fenntartani továbbra is 
a szoros kapcsolatot a szülőföldjüktől el
szakadt Zipserek és Felvidék iránt érdek
lődők között. A „Szepesi Híradó — Szepesi 
Hírlap“ egyesült s-epesmegyei magyar la
pok előfizetése Csonka-Magyarországon 
egy negyedévre 5.20 pengő (65 000 K). Az 
előfizetés eszközölhető pénzesutalványon 
Förster Rezső oki. vegyészmérnök, magyar- 
országi szerkesztőnél Budapest, VIII. kér., 
Mária- u. 20., III. 26. Minden igaz felvidéki 
legalább előfizetésével támogassa szülő
földje magyar lapját I

Uj Idők. Klasszikus képekkel díszítve 
jelent meg az U| Idők karácsonyi száma, 
melyet Herczeg Ferenc, Kosáryné Réz Lola, 
és Rákosi Jenő szép írásai vezetik be. 
Hsrsányi Zsolt humoros regényén kívül 
ebben a szambán Csathó Kálmán, Páltfyné 
Gulácsy Irén, Surányi Miklós, O. Henry 
elbeszéléseit és cikkeit találjuk, amelyet 
sok aktuális kép tarkít és Rejtvényrovat, 
Kézimunka, Szerkesztői üzenetek, Kertészet, 
Gasztronómia, Szépségápolási rovatok egé
szítenek ki. Az Uj Idők előfizetési ára ne
gyedévre 6 40 P. Mutatványszámot díjtala
nul küld a kiadóhivatal Budapest, Vi. kér., 
Andrássy-ut 16

Magyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

A HARANGSZÓ PERSELYE,

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak be t 
Tárnokréti offertórium 2.91 P, Feiler Jenöné 
Györköny 16 f., Kalma Pál Bpest 64 f„ 
Belső Istvánná Bánokszentgyőrgy 1.60 P, 
Varga József Devecser 2 P, Szigethy Ilona 
Diósgyőr-vasgyár 1 P, Ágoston József Kis
pest 20 f., Bélák Sándor Tokaj 40 f., Len
gve! Antalné Keszthely, Ev. egyház Öcs 
80—80 f., Németh Ferenc Öcs 42 f., Szkok 
Pál Bicske 5.20 P, Kratochwill Sieti Szom
bathely 1 P, Tikos Istvánná Magyarnándor 
70 f , özv Gyóry Vilmosné Bpest 15 P, 
Weiszmandl Henrikné Győr 1 P, Szollár 
Mihály Ujdombóvár 80 f., Farkas Antalné, 
Linde János, Schenck Árpád Dombóvár 
30—30 L, Haász Jakab Dombóvár 20 f., 
Milicsevics Antalné Dombóvár 10 f., Berger 
Lajos Dombóvár 60 f., dr. Kutzián Geiza 
Veresegyháza, Kovács Sándor Szentivanfa, 
Ev. gyülekezet Árpás, Szakács József, Hor
váth Ilona Bpest, Mórotz Gyula Szombat
hely, Illyés Árpád Mezőtúr, Mayer Károly 
Sopron, ifj. özv. Molnár Istvánná Rpalota, 
László Gyula Boba, Kovács Imre Rsztmi- 
hály, Haas Géza Győr, Huszár István Ál- 
szopor 72—72 f., Molnár Vilma Zsztgrót, 
Székely Lajos Pestsztlőrinc, Geszlhy Sán- 
dorné Sárvár-Kertváros, Bothár Gusztáv 
Sárvár, Nagy Sándor Celldömölk 22—22 f., 
Simon jenoné Szombathely, Kaibátsch Ist

ván Celldömölk, Móritz Gyula Boba, özv. 
Lázár Jánosné Sárkeresztur, özv. Dudás 
lánosné Rpa'ota, Lukács Mátyás Kispest, 
Pető Imre Celldömölk 72—72 f., László 
Lajos Kisbölked 4 P, Ev, gyülekezet (offer!) 
Neme8csó 933 P, Dubraviczky Erzsébet 
Pásztó 3 20 P, Kiss Istvánná Magyarbóly, 
Szenté Károly Sopron, Ev. egyház Tállya, 
Fest Zoltán Sátoraljaújhely, Berke János 
Körmend, Zugmann József Győrszbdhegy, 
Tóth Jánosné Zilalövő (Sötétmajor), Baán 
Dános Farád, Csákó Pál Farmos, özv 
Schwarcz Károlyné Mísko'c, özv. Spratek 
Lipótné, Szakály Károly Sopron, Fülöp Sá
muel Bobi, Varga József Felsöság 00—60 f.

Felhívás.
A csornai (Sopron m) alakulófélben 

levő missziói ev. egyház a belügyminisz
tériumtól imaházépítésre adománygyűjtési 
engedélyt kapott az egész ország területére 
6 hónapra. Felhivatnak mindazok, akik az 
adományok gyűjtésére vállalkoznának, hogy 
levélben forduljanak PAYR GUSZTÁV bá
dogosmester Csorna. Sopron m. 2- s

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HAL ÁS Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

Szerény igényű t a n í t ó n ő ,  ki a ház
tartáshoz, kézimunkához is ért, azonnali 
belépésre elmenne úri családhoz 1—2 gyer
mek mellé, mint nevelőnö is. — Ciui a 
kiadóban. 3—1

Jobb házból való 14—15 éves értelmes 
leány, aki a német nyelvet tájszólás nélkül 
beszéli, körorvosnál — 2 kis leány mellett 
— alkalmazást nyerhet. Bővebb felvilágo
sítást a d : dr. László Henrik körorvos 
Zalalövö. 2—2

A kőszegi ev. leánynevelőintézet’ ritmi
kus torna- és tánctanitásra képesített in- 
ternátusi nevelőnél keres. Az állást elnyerni 
szándékozók részletes fölvilágositásért for
duljanak az intézet igazgatóságához. 2—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. Tsiifon 732.
Műhely Wennesz Jenő ut 55. Telefon 82.

Piac.
Qabonadrak: Búza 30 20, rozs 28.10, 

árpa 25.50, köies — , zab 23.25, tengeii 
24.60, korpa —.— Pengő métermázsánként.

Falctól szerkesztő t i  nsdó: OZIPOTT QÍZA 
8z«ntgotthA rd, VasvArmegy*. 

Szerkesztőtárs: NÉMETH KÁROLY. 
Főmunkatársak:

NAQY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nam adunk Ylsiza.

Nyomatott Welllsch Béla villamüzemü könyvnyom
dájában Szentgotthárdon.

Felelőn nyomdavezető : Kiss Kálmán.
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SnrkMKtft-kfaddUntal!
SZENTGOTTHÄRD. 

Vas vármegye.

FIókkladóhlTital: 
,Lukher-Társ«sáj* kBnyr- 

kereskedése Budapest, 
V’m., Seentkirályi-u. Sl/a.

I  „HABASBSZÓ“ 
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 f. Felévre S P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10*/*-os kedTssméey. 

Amerikába egész évre Z 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fill

Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben. 

Laptulajdonos:
a Dnnántfili L u to -S iön lséj.
Í z  Országos Lnther-Sioret- 

séf kiYatnlos lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő
kiadóhivatalának 

Sientgotthárdra (Vasrin.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden erang. lelkész 

és tanító.
Usojelenlk minden n s á m i .

Ö rül m i »»ivünk, m ik o r  ezt h a llju k : A  tem plom ba m együ n k , 
H ol a v ilá g  za ja  közt békét, n yu g to t le lünk.

Keresni — találni.
Máté ev. 2.10. „És mikor 

meglátták a csillagot, igen 
nagy örömmel örvendezének.“

N apkeletről bölcsek érkeztek Je
ruzsálembe . . . Bethlehembe. 

Ezek a pogány emberek nékünk 
keresztyéneknek tanítómestereink
ké lesznek. Milyen nagy, szent 
vágyódás hatja át szívüket a Krisz
tus után! . . .  Messze keleten laktak, 
fáradságos, nehéz ut várakozott 
reájuk, mennyi veszedelemmel kel
lett szembenézniök. . .  de ők mind
ezzel nem törődtek, vágyódva ke
resik Jézust és — megtalálják.

Hozzánk közelebb van az Üd
vösség, de vágyódunk-e mi olyan 
igazán, olyan szent türelmetlenség
gel utána, mint valamikor napkelet 
bölcsei ? . . . Pedig az Isten azt 
akarja ám, hogy valóság legyen az, 
amit így szoktunk énekelni: „Téged 
keres imádságom, hozzád vágyom, 
üdvözítő Jézusom !“ . . . Talán azt 
kérdezed: mi ébreszti fel bennünk 
ezt a forró vágyódást a Krisztus 
után ? — Gondold meg, hogy nagy 
szükségben vagy és Jézusnál van 
egyedül a segítség, — lelked sze
gény és Jézusnál van a gazdagság 
— szívedet mennyi bűn terheli és 
Jézusnál van a kegyelem. Minél 
jobban belátod, hogy mi erőnk nem 
segít rajtunk, saját magunk igazá
val nem tudunk Isten előtt meg- 
állani, nyugtalan szívünknek sem 
tudunk békességet szerezni — an
nál jobban megtanulod, hogy na
ponként, óránként nagy szükségünk 
van a megváltó Krisztusra. Ha pe
dig szükség van rá, akkor előre! 
Hasonlítsunk a bölcsekhez, tanul
junk kelet pogány vándoraitól. . . 
minden akadályt legyőzve: keres
sük a Krisztust. . .

De hogyan találjuk m e g ? . . .  
Napkelet bölcsei Jeruzsálemben egy 
rég megírt próféciára, Isten igéjére 
hallgattak. Isten beszéde mutatott 
Bethlehem felé, a szent ige nyomán 
találtak rá a Jézus Krisztusra. — 
Mi is az Igére figyeljünk, Isten 
beszéde, s az örök evangéliom 
minket is odavezet, hol térdre hull
va boldogan imádhatjuk a mi Meg
tartónkat !

„Üdvözítő Jézusom!
Te vagy egyetlen reményem,
Hű védőm, benned bizom,
Míg itt vándorutam végzem. 
Lelkem szent neved áldja,
Te segélsz boldogságra.

•
Add, éledjen a hitem; 
Nyomdokidon ez vezérljen,
Hogy amíg dobog szívem:
Hű maradjon, Istent féljen,
S ha jutok végérámra:
Nyiss utat Mennyországba 1“

Amen. *

Jó katona — jó keresztyén.
Irta : nagymegyeri vitéz Raícs Károly, ny. altábornagy, a m. kir. honvédség protestáns 

egyházszervezeteinek főgondnoka.
R  közelmúlt tanulságain felépült 

korszellem új intézményeket 
termel, a régieket pedig saját ha
sonlatosságára átalakítja. A vezető 
feladata éppen abban áll, hogy 
rátermettségénél fogva a megvál
tozott korszellem követelményeit 
idejekorán felismerje és azokat 
intézménye útján a társadalomba 
megfelelően átültesse. Ha ezt egy
általán nem vagy csak későn is 
teszi, akkor lemarad és kárt szen
ved maga az intézmény, sőt a tár
sadalom is, mert a korszellem 
irányította élet az ö szükségleteit 
bármily áron, tehát erőszakosan 
is, kielégíteni törekszik.

A hadsereg az államnak olyan 
szerve, melyben annak minden 
ereje összpontosul. Mivel pedig 
csak egészséges szervezet tudja 
erejét a maga teljességében ki
fejteni, elengedhetetlenül szükséges, 
hogy mint a törzs, mind pedig az 
ütésre szánt karok épek legyenek. 
A nemzet .nagy vérkeringésének 
kell tehát a hadsereget is iápiálni. 
Ha ez a vér és az idegrendszer 
egészséges, a hadsereg élet- és 
ütőképessége felől is nyugodtak 
lehetünk.

Teljesen egeszseges testet azon
ban ép lélek nélkül nem tudok el
képzelni. A közelmúlt tanulságai 
eléggé rámutattak erre az igaz
ságra. Akkor is a lélek betegedett 
meg először, mely magával rántotta 
a testet a betegségbe, a hadsereget 
az összeomlásba. Az a lélek egyéb
ként már régóta beteg volt. Éltető 
erőinek következetes megtagadása 
már jó ideje tartott. A hitetlenség 
sorvasztotta, mely egy felsőbb 
rendű hatalom, az Isten létezését, 
a vallás tanításaival együtt nem
csak tagadta, de gúnyt is űzött 
belőle. Behódolt az anyagi világ 
minden múló örömének és büszkén 
hirdette gőgös öntudattal helyes
nek vélt elméletének rendületlen- 
ségét. Csoda-e tehát, ha az ilyen 
erkölcsi méreg fokozatosan aláásta 
a szervezetet ? A megrokkant lélek 
egymás után tagadta meg isteni 
kötelességeit. A vitézség, hűség, 
kitartás, állhatatosság stb. erényeit 
korbáccsal verte ki fészkéből, hova 
azok már csak kisérteni és engesz
telni jártak vissza. És mi lett a 
vég? Kegyetlenül lesújtó büntetés, 
szenvedés, nyomor, gyász és sira
lom képében, melyet ma is, sőt
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még sokáig sinylünk.
Azóta a vezeklés nyolc keser

ves esztendeje járt el felettünk a 
maga emlékeztetőivel. A hazafiúi 
és erkölcsi igaz erények szétsza
kított szálait keressük, hogy azokat 
ismét összekapcsolva helyreállítsuk 
hatásuk áramkörét A kinél ez az 
áramkör már teljes, az újból lendü
lettel dolgozik. Azonban a homály
ban még sokan botorkálnak. Pedig a 
hit mécsese az egyedüli világosság, 
mely mellett biztosan látnának. Ezt 
sokan még ma sem hiszik, külö
nösen pedig hadseregünkben, mely
nek főképp legénységi tagjai között 
— sajnos — nem a legkiválóbb 
elemek szolgálnak. Ezen állításom 
megvilágítására az a tény szolgál
jon, mely szerint még a megen
gedett u. n. „trianoni“ létszámból 
is kb. 10.000 hiányzik; a tényle
gesen szolgálóknak pedig aránylag 
óriási százaléka a börtönök lakója. 
Az igazságnak és evangélikus lelki
ismeretemnek tartozom azonban 
annak kijelentésével, hogy ez utób
biak között a protestánsok lélek
számúkhoz viszonyítva jóval kisebb 
százalékban szerepelnek.

Tehát a trianoni békeparancs 
engedélyezte 35.000 létszámot sem 
tudjuk kifogástalan, a haza iránt 
áldozatrákész szeretettel biró, ön
zetlen keresztyén ifjúval teljes 
mértékben betölteni. Mi ennek a 
magyarázata? Miben rejlik a baj 
gyökere? Hát 3—500.000 alkalmas, 
a feltételeknek minden tekintetben 
megfelelő ifjúból nem akad 35.000

A Mikó Zsófi sora.
Életkép. Irta: Farkas Mihályné. 2

Most is ott állana még talán, ha egyszer 
el nem veszett volna a mesterné arany 
fülbevalója, amit aztán rajta kerestek. Az 
ékszer meglett ugyan a fiókos-szekrény 
mögött, ahova véletlenül lecsúszott, de már 
a Zsófinak nem volt többet maradása, any- 
nyira szivére vette ezt a gyanúsítást. Inkább 
elszegődött hát egy szatócshoz, aki úgyis 
mindig hívta magához, ha sóért, ecetért, 
miegyébért a boltjába küldték.

Itt már lényegesen kibővült a Zsófi sze
repköre, mert a szó szoros értelmében 
mindenessé vált. A szatócsné napestig a 
boltban lévén elfoglalva, úgy a háztartás, 
mint a gyerekek gondját mind a fiatal cse
lédleány vállaira rakta. Nem is volt azért 
nagyobb fönnakadás, mert a gazdái nem 
voltak válogatósak és megették a kezdő 
szakácsnő sültjét-főztjét, s a kis Náci is 
gyarapodott a zsemlyekásától, amivel időn- 
cént alaposan megtömte. Mikor aztán jól- 
rosszul elvégezte minden dolgát, szineha- 
gyott paplankába csavarta és sétálni vitte 
a család legifjabb szülöttjét, mig csak az
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(tiszteket nem számítva), aki a 
Haza mai súlyos helyzetében haza
fias áldozatkészségből katonai szol
gálatra jelentkeznék ? Sajnos — 
nem!

Minden tekintetben megfelelő! Te
hát Istenfélő, kötelességérző, ön
zetlen, áldozatrakész, kitartó a hű
ségben és állhatatosságban, egész
séges, alázatos lelkű, fedhetlen 
erkölcsű. Valóban vitéz csak ilyen 
lehet. Ilyen, a személye iránt ma
gas követelményeket támasztó 
egyén egyszersmind a jó  keresz
tyén is.

Miként látjuk, katona volna elég, 
csak olyan jó  katona van kevés, 
aki egyszersmind jó  keresztyén is.

Jó katonának lenni ugyanolyan 
nehéz, mint jó  keresztyénnek! Egyik 
fogalom tökéletesen fedi a másikat. 
Ebből tehát az is következik, hogy 
egy hadsereg annál jobb, minél több 
jó  keresztyénből áll. Mint ott, ahol 
a kötelességeérzet a legnagyobb, a 
halál hatalma a legkisebb.

E tény pedig katonai szempont
ból óriási teljesítményeknek veti előre 
az árnyékát!

Lejtő! Fékezz!
(1927. december 31.-ike.)

Irta: Hering János. 2.
Nem akarok igazságtalan lenni. 

Nem akarom azt moudani, hogy nin
csenek becsületes lelkek és becsü
letes keresztyén életek, csakhogy 
ezek a másképen é ő tömeghez ké-

estevei a tömés idej a is eléraezett. Azontúl 
— ha már a vacs >rát is beadta — már 
csak az ecetes hordót kellett minden este 
vízzel feltöltögetnie. Mert a szatócs ecetes 
hordója, akárcsak a sareptai özvegy olajo3 
korsója sohase ürült ki, mivel az volt ná
luk az üzleti hagyomány, hogy a napközben 
eladott mennyiseget esténként vízzel pótol
ták. Miután azonban így a kánaáni meny- 
nyegzön történt esetnek épen a fordítottja 
jött létre, amennyiben nem a viz borrá, 
hanem az ecet lassanként vízzé változott, 
a vásárlók idők múltán zúgolódni kérdtek. 
Ilyenkor aztán mégis új ecetes hordót hen- 
geritett a boltjába és vert csapra az élelmes 
kereskedő, hogy aztán ismét folytathassa 
a megszokott eljárást.

Zsófi pedig nem formált véleményt a 
gazdája eljárásának helyes vagy helytelen 
volta felöl, csak tett-vett körülöttük szor
galmasan, türelmesen, közben megint elmúlt 
egy pár esztendő, s legalább évei számát 
tekintve, már hajadonnak lett volna mond
ható.

A külső megjelenése azonban még most 
is igen kevéssé volt tetszetős, minélfogva 
nem volt még reá eset, hogy akárcsak a 
tejes-kocsis megkérdezte volna tőle: „Hogy 
aludtál, babám?* — vagy hogy árulkodó
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pest kevesen vannak. Olyan kevesen, 
hogy as ő gondolkodásuk, példájuk 
alig gyakorol valami befolyást a tö
meg életére és a közerkölcsre. Ókét 
a tömegerkölcs, a lejtőn táncolók 
tolongása egyszerűen félrelöki az 
útból.

Kirívó példa erre az a sajnálatos 
túlzás és sülyedés, amit a női öltöz
ködés és divat terén tapasztalunk. 
Nem lehetne azt mondani, hogy 
nincsenek ma is komoly családanyák, 
derék, köteiességtudó háziasszonyok, 
lélekben tiszta, kifogástalanul visel
kedő leányok, de ha az ember végig 
megy akármelyik magyar város út- 
cáján, elszomorodik a lelke, elszorul 
a szive, mikor anyák és lányaik 
arcán meglátja azt a festéket, amit 
ezelőtt 10 — 15 évvel csak a minden
nel leszámolt, mindenen túllévő rossz 
nők mertek magukra kenni. Azok a 
rikítóan piros festék alatt vidáman 
mosolygó, vagy gondtalanul csacsogó 
és mégis oly sajnálatraméltó női 
szájak mintha csak azt kiabálnák a 
szembejövőre: lejtőre jutottunk, de 
nem akarunk róla tudomást venni I

Pedig bizonyos, hogy vannak ko
moly, kifogástalanul öltözködő és ki
fogástalan erkölcsű nők is, de hát 
hiaba, a divat és a női tömegerkölcs 
nem az 6 példájuk szerint igazodik. 
Sót bizonyos, hogy van igen sok nő, 
aki a mai csúf divat álarca alatt Is 
és a könnyüvérünek látszó viselkedés 
mögött is tiszta és becsületes tud 
maradni, hanem annál szomorúbb, 
hogy olyan külsővel jelennek meg a 
világ előtt, amiből csak a külsőnek

fekete fohok jelezték volna a blúzán, hogy 
a kéményseprő ott járt.

Ámde épen ezt a körülményt irta fölöt
tébb igen a javára Petrente Istvánné tekin
tetes asszony, a ház tulajdonosa, aki már 
régen szemmel tartotta a szerény, szorgal
mas leánvt és aránytalanul magasabb díja
zás ígéretével sikerült is öt a saját fenn
hatósága alá vonnia.

Hogy ez az érdemes asszonyság, ellen
tétben sok ezer hasonló állású delnővel, 
nem nagyságos, hanem tekintetes asszony
nak hivatta még mindig magát, ebben a 
körülményben kifejezést nvert a hagyomá
nyokhoz ragaszkodó életfölfogása is, mely 
legkivált a háztarts si alkalmazottakal szem
ben érvényesült, akiket ó még cseléd néven 
ismert és akikkel szemben a korszellemnek 
semmiféle engedményeket nem volt haj
landó tenni.

Ép ezért — mi tagadás benne — sűrűn 
váltakoztak a Julcsák a tekintetes asszony 
ragyogó tisztaságú konyháján és szálló
igévé lett illetékes körökben az a mondás, 
hogy aki az ő szigorú keze alatt egy félévig 
kibírná, az már bátran a pokolban is vál
lalhat alkalmazást

A Zsófi volt hivatva, hogy rehabilitálja 
az asszonyát, mert lám, ahogy fölvette szó-
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B á r ó  P r ó n a y  G abor (1 8 1 2 —1875).
Nagymüveltségü ember volt. Nemcsak a vi
lági, de a theológiai tudományokban is kivált. 
A Biblia két szent nyelvében annyira jártas 
volt, hogy a szaktudósok is bámulták. Ked
velte a képzőművészeteket, egyik alapítója 
volt a képzőművészeti társulatnak. Kiváló 
kertész volt. Megalapítója és első elnöke az 
Országos Testgyakorlóintézetnek. Irgalmas 

és jószívű a szegényekhez.

megfelelő belsőre és könnyű erköl
csökre lehet következtetni.

A nagy római birodalom erköl
cseinek leziillóse mistt ment tönkre, 
de hogy ez így történt, abban nagy 
része volt a római nők erkölcsi 
lejtőre jutásának.

Óév estéjét sokan nagy mulato
zások között szokták eltölteni, az 
éjféli óraütéskor pedig vidáman 
csendülnek össze a poharak, hogy, 
amint mondani szokás, jókedvben 
és vidáman jununk az új évbe. Ds 
erre egy csufolódó kedvű ember 
azt mondta: az ám, hogy jókedv 
ben és vidáman jussunk a pokolba I

Hiszen nem árt a jókedv, mód
jával. Úgyis annyi a szomorúság 
mostanság a magyar világban. Da 
nem árt az sem, ha ó-év utolsó 
estéjén eszünkbe jut az is, hogy 
»foly az idő a sirhoz 1« És hogy 
a síron tdl a Megváltó vár ben
nünket ítéletre. Nem árt, ha az év 
utolsó estéjén egy kicsit magunkba 
is széliünk és észrevesszük a lejtőt, 
melyen a mai kor embere a sir 
felé siklik, nem árt, ha észrevesz- 
szük az útjelző táblának teljes fel
iratát: nem csak azt, hogy »1927«, 
hanem azt is, hogy »Lejtől Fé
kezz 1«

Fékezz 1 Látod, hogy milyen sza
kadékok vannak előtted I

De hát mit csináljunk — kérdez
hetné valaki méltatlankodva — talán 
mindig a szemünket forgassuk?

Nem. Ne forgasd a szemedet. Se 
»mindig«, se most. Ha ezt tennéd, 
képmutató lennél. És épen a kép-

kásait, figyelmesen követte utasításait, és 
szerény alázatossággal viselkedett vele 
szemben, lassanként enyhült, majd egészen 
elhalgatott a perpatvar a konyha tájékán, 
és az ügyvéd úr maga is alig ismert csön
des, békés otthonára.

A tekintetes asszony nyugodtan ü'dögélt 
bent a ripsz divánon és fürge ujjakkal ha
risnyákat kötött fehér pamutból, aminőket 
rajta kivül már aligha viselt valaki, mert 
tudta, hngy nem lesz semmiben hátramara
dás és minden pontosan az ő kedve szerint 
megy. Hé főn mosni fog a Zsófi, kedden 
mellékesen az egvik szobát súrolja, szerdán 
a másikat, csütörtökön a nagy ebédlőt. 
Pénteken vasalást tart, szombaton a konyha 
lesz a legfőbb gondja és az amujy is tün
döklő rézkilincsek, vasárnap aztán pihenőt 
tart, hogy a következő héten a naprendszer 
pontosságával újra kezdje tevékenységét. 
Aziránt is nyugodt lehetett, hogy ha ő nin
csen is jelen, azért a Zsófi hűségesen két
szer le fogja dagasztani úgy a kenyeret, 
mint a kalácsot, hogy foszlósabb legyen a 
bélé és lelkiismeretesen belerakja az éte
lekbe a sáfrányt, gyömbért, szerecsendió
virágot s mind a régimódi füszers ámokat, 
melyek a tekintetes asszony konyháján még 
mindig használatban voltak és föztjének

mutatás, a kétfelé is: Istennek is, a 
világnak is eiegetteDni-akarás viszi 
a mi nemzedékünket a lejtőre. Ne 
forgasd a szemedet, hanem ehelyett 
kérdezd tnégegyszer, hogy »mit csi
nálj ?< De ne éntőlem kérdezd és ne 
mástól, hanem épen csak önmagad
tól És ne méltatlankodva kérdezd,

különleges izet adtak meg.
Minden ok megvolt tehát arra, hogy az 

úrnő meg legyen elégedve az ö Zsófijával, 
aminthogy lelke mélyén meg is volt győ
ződve, hogy véletlenül kincset talált. Ezt a 
véleményét szavakban nyilvánítani ugyan 
nem tartotta szigorú elveivel összeegyeztet- 
hetőnek, de tanúskodott róla a sok hasznos 
holmi, amivel idők folytán jó cselédjét meg
ajándékozta, úgy hogy annak alig alig kellett 
valamit magára költenie a fizetéséből, be
rakhatta azt hónapról-hónapra a takarék- 
pénztárba, úgy hogy évek mmtán már egész 
kis vagyonkára tett szert. Azért megvolt 
mindene, érdemes szövetből készült, sor
sához illő módon megvarrt ruhái, szép, 
meleg nagykendője és elég fehérneműje, jó 
erős szálú vászonból, melyet a tekintetes 
asszony maga szabott ki illedelmes formára.

Egy vég csikós kanavászt is kapott a 
Zsófi egyik karácsonykor, abból vánkos- és 
párna-huzatok készültek piros fonállal kö
rülburkolva és azt a célt szolgálták, hogy 
ha majd férjhezmegy, ágyneműről már ne 
kelljen gondoskodnia, ámbár a tekintetes 
asszony titkon remélte, hogy ez a veszede
lem még egyhamar nem fog bekövetke-ni.

Tényleg, a Zsófi már a huszonnyolcadik 
esztendejét taposta és még mindig nem

hanem teljes komolysággal és 
őszinteséggel. Ha ezt becsületes 
komolysággal és őszinteséggel te
szed, akkor már megálltál a lejtőn, 
mert ez a kérdés olyan lesz az 
életeden, mint a sebesen gördülő 
keréken a fék: egy pillanatra fel
tétlenül megállít. És ha egyszer ez 
a kérdés megállított, akkor bizo
nyosan tudom, felelni is fogsz rá 
önmagadnak. Hogyne felelnél, hi
szen épen, ha komoly és őszinte 
vagy magaddal szemben, akkor 
érzed meg, hogy feletted az Isten, 
kinek »szeme mindent lát« és épen 
ő kívánja, hogy erre a kérdésre: 
»mit csináljak?« őszinte feleletet 
adj magadnak Hogyne felelnél, 
hiszen abban a pillanatban, amely
ben ez a kérdés megállít, bizonyo
san élénken megérzed, hogy »foly 
az idő a sirhoz« és hogy a síron 
túl a Megváltó vár téged is Ítéletre.

Kérdezd hát csak magadtól az 
év utolsó estéjén, ennél a pihenő
nél életed útján, kérdezd teljes 
komolysággal: mit csináljak ? Mit 
csináljak, hogy életem útja ne le
gyen lejtőn zuhanás? Mit csináljak, 
hogy jövő ilyenkorra nyugodtabb 
lélekkel tudjak visszafelé nézni 
megtett életutamra ? Mit csináljak, 

hogyha a most kezdődő év lenne 
földi utazásom utolsó szakasza, biza
kodó lélekkel állhassak oda a Meg
váltó itélőszéke elé?

Nem tudom, hogyan felelsz majd 
önmagadnak erre a komoly kérdésre. 
De azt tudom, hogy a feleleten múlik 
a holnap reggel kezdődő földi éved

akadt, aki feleségül kivánta volna, pedig 
ha szép nem volt is, azért rútnak se lehe
tett mondani, noha szikár alakja kissé 
meghajolt a sok munkában és fogsorában 
imitt-amott rés mutatkozott, de sárga haja 
pompás fonatban csavarodott a feje köré 
és szép barna szemei olyan szelíd szomo
rúsággal néztek, mint egy megriadt őzikéé.

Barna Péter — aki az összeköttetést 
Zsófi és a szülőfaluja között valamennyire 
közvetítette, hírt hozván néhanapján az ott
hon történtekről — minden farsangkor 
egész sereg lakod ltomról újságolt. A Zsó
fival egyivásu leányok már régen férjhez- 
mentek, jóravaló uraik, szép gyermekeik 
voltak — ha ezt úgy elgondolta esténkint,. 
mikor egymagában, a konyhaasztalnál var- 
rogatott, elhomályosodott a szeme egy-egy 
titkolt könnycseptől és még kevésbé szabá
lyosak lettek a piros félkörök, amelyek 
munkától érdes ujjai után keletkeztek. Miért 
hogy épen őneki nincsen senkije, aki sze
retné, akit szeretne, derék ura, karonülő 
kis gyereke? Oh, bz magányos is volt az 
árva élete, mióta csak visszaemlékezni bír.

Egyszer azután — mintha pitymallani 
kezdett volna a Zsófi sorsának borús egén, 
ez a kis fényesség pedig abból a kis hen
tesboltból áradt ki, a szomszédos ucca
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boldogsága, vagy boldogtalansága.
Mit csináljak ? Ha majd egysser a 

magyar társadalmon is végigborsong 
es a kérdés, még pedig telkekbe 
markoló komolysággal, akkor kezdő* 
dik a magyar újjászületésnek újéve. 
Akkor válik a magyar társadalom 
útja is ijesztően meredek lejtőből 
felfelé kanyarodó, majd egyenletesen 
haladó, boldog utazássá. (v<re).

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Isten vll&gkormányzásának korlátái, 

jan. 9. Szentsége. Róma 3 . m—m. Min
den új esztendő első napjaiban elgondol
kozik az ember Isten világkormányzó mun
kájáról. Az a tapasztalatunk, hogy az em
berek elégedetlenek vele. Elégedetlenségük 
jogcímét abban vélik feltalálni, hogy Isten 
mindenható, tehát tetszése szerint igazgat
hatja a világot 8 ezért mindenért felelős
ségre is vonható. Elfe'ejtik ezek az emberek, 
hogy Isten mindenh «lóságának megvannak 
a maga korlátái. Vannak olyan korlátái, 
melyeket önmaga állít fel mindenhatósága 
elé. Ilyen pl. az ő szentsége. Isten szent, 
tehát bűnt nem cselekedhetik és bfint bün
tetés nélkül nem hagyhat. Vagy azt gondo
lod, hogy ha lett volna hatalma Istennek 
megváltani e világot fiának feláldozása nél
kül, nem kerülte volna el karácsonyt? De 
nem lehetett máskép. Szentsége és igazsága 
büntetést követelt, szerető szive meg akarta 
menteni a bűnöst, nem volt más megoldás, 
mint az, hogy magára vállalta a bűnös 
büntetését. Rettegj az Isten szentségétől 8 
ujjongj az ő csodálatos szerelme feletti 

Jan. 10. Bölcsesége. Zsidók 12.«—is. 
Isten világkormánytásanak másik, önmaga 
által felállított korláta az ö  bölcsesége. 
Isten bölcs, tehát nem tehet oktalanságot. 
Nem teljesíthet oly kívánságokat, melyek a 
mi szemünkben talán nagyon jogosak és 
célszerűek, de amelyek az O böcsesége

sarkán, honnét a tekintetes asszony ilynemű 
szükségleteit a háztartáshoz beszereztetni 
szokta.

Egy új székálló-legény foglalatoskodott 
a töke mellett, aki mint a mágnes a vasat, 
olyan ellenállhatatlan erővel vonzotta ma
gához a környék konyháinak szépeit, a 
gazdája méltán örvendezett üzletének meg
növekedőt forgalmán.

Érdemes* is volt megnézni a Jóskát, 
amint ott állt a dobogón hófehér zubbo
nyában, amelynek gomblyukából sohase 
hiányzott — a stakácsnék jóvoltából — 
egy-egy piros szekfű vagy rózsabimbó, a 
füle mellett egy Virginia-szivar, a sapkája 
hetykén félrecsapva és a szeme úgy fénylett, 
mint a szent János bogár.

Ennyi varázsnak már hogy tudott volna 
ellentállani egy érző leánykebel? Szegény 
Zsófi is reáfeledkezett, először életében, 
férfire.

Külső előnye mellett még örökké jó
kedvű fickó is volt az új legény. Miközben 
fürge kézzel szelte a húst, törte a csontot, 
ki nem fogyott a vaskos tréfából, vig kőte- 
kedésből. Nem is esett ott szó hiányzó 
súlyról, fölös nyomatékről I

„Itt van, drágaságom, ez a szép borjú- 
szelet. Piros, mint a rózsa, vagy mint a 
maga orcája. Ráadásul pedig fogadja a 
saját szivemet 1* (Folyt. kör.)

Bérei patak.
Bérei pataknak mit ástok medret I —  
úág az magának derék útat 
5  ott, ha van kedve, gondtalan' görget 
Égi magasból hegyormokat.
Felhővel játszik. Ég zivatarja 
Kristály vízében robog a lá ...
Végtelen csendnek tündéri bája 
Önti varázsát szüntelen rá.
Ettől oly tiszta, mint a szűz álma, 
Melyet a napfény fátyolként fed;
Ettől zúg benne ős zene árja 
Messze világból énekeket.
...Lelkem et vonzza titkos erővel; 
Gyöngy-hímes habja hív, csalogat, 
Iszom vízéből gyermeki kedvvel —
5 lelkem; a bűnök foglya szabad.

Mi csak a lapály elnyúló testén 
Lomha folyású vizek vagyunk.
Féltjük iszapját életünk medrén 
5 partot építünk: törvényt szabunk, 

..H o l van a lelkek tündér-varázsa; 
Átlátszó, tiszta csend, nyugalom !? ... 
Ember embernek sírgödrét ássa... 
Nincs benne napfény; nincs irgalom I 
—  De ha az Eszme ragad a mélyből, 
Kedvemre nyílnak szabad útak 
5 leszek az élet íapály-vízéből 
Földre özönlő bérei patak.

MAGASSY SÁNDOR.

szerint kárunkra volnának. Isten bölcs, 
tehát nem nélkülözheti nevelésünkben a 
fegyelmezés kemény eszközét sem. Vagy 
azt gondolod, hogy Neki kedve telik imád
ságaink visszautasításában s nem Neki fáj 
jobban, ha minket megkell fenyitenie? Ha 
nem érted útjait, alázd meg magad nevelő 
bölcsesége előtt.

Jaa 11. Szeretete. János 3 . u .  Isten 
világkormányzásának harmadik, önmaga ál
tal felállított korláta az ő  szeretete. Isten 
nemcsak az én Istenem, hanem az egész 
világé. Ö nemcsak eng ;m szeret, hanem az 
egész világot. Ez a szeretete nem engedi, 
hogy az én külön érdekeim szolgálatába 
szegődjön, s kötelezi arra, hogy világkor- 
mányzasában mindig a közérdeket helyezze 
előtérbe, ahol az összeütközik az egyes 
ember érdekével. Szokták mondogatni: „Hí  
én öt percre Isten lehetnék, megmutatnám 
én, hogy mit lehetne csinálni I“ Hidd meg, 
hogy ha egyszerre ostromolni kerdene téged 
sokszáz millió ember, úgy elfelejtkeznél 
magadról s úgy elvesztenéd a fejedet, hogy 
öt percen belül katasztrófába rohanna a 
világ 1 Ne zúgolódj hát, ha egyéni érdekeid
nek nem akar engedni az Isten.

Jan. 12. Az imádság hiánya, Máté 7
7—> Isten mindenhatóságának emberi kor
látái is vannak. Nem ad hit meg bizonyos 
dolgokat, mert nem imádkoznak érte. Min
den ember elvárja, bogy kérjenek tőle, ha 
valamit akarnak az emberek. Még a cseléd
jének is megmondja azfember, ha valamire 
szüksége van. Istent azonban a csengetésre 
jelentkező lakájnál is alárendeltebbnek tart
ja, neki kötelessége ellesni a gondolatainkat. 
Ha nem kaptál meg búonvos dolgokat az 
elmúlt esztendőben, magadra vess, ha nem 
imádkoztál érte. Aki kér, az mind kap I

Jan. 13. A hit hiánya. Márk 6 .*—*. 
Telve csodakészséggel megy Jézus Galile- 
ába, de tervezett csodíi mind csak álmok 
maradnak, nem tehet csodál az 6 hitetlen
ségük miatt. A hitetlenség egyik oldala a 
bizalmatlanság. Bizalmatlanok az emberek 
vele szemben. Nem merik rábízni magukat. 
Kockázatosnak látják a vele való próbál
kozást. Ha többet vártál ez esztendőben 
Istentől, mint amennyit megkaptál, ne fe
lejtsd el, hogy nem tehetett rajtad csodát, 
nem segíthetett jobban rajtad, csak oly 
mértékben, amily mértékben rá tudtad ma
gad bízni.

Jan. 14. Az engedelmesség hiánya. Ap. 
csel. 9.18—is A hitetlenség másik oldala 
engedetlenség Istennel szemben, aki minden 
munkáját emberek által akarja elvégezni. 
Ha Ananiás nem ment volna el Saulhoz, 
lehet, hogy sohase lett volna Pál aposto
lunk, felével szegényebb lenne Új Testá- 
mentumunk 8 talán még ma is pogány 
lenne Európa. Gondolkozz el a ma esti 
számadáson azon, hogv el tudta-e érni ez 
évben az Isten veled az ő céljait, elmentéi-e 
oda, ahová kü dött ?

Jan. 15. Istent nem lehet feltartóztatni. 
Máté 19 24. Munkácsinak van egy képe: 
a megkötözött Krisztus. De sok ember új 
éve fölött áll Krisztus fájdalmas tekintettel 1 
Úgy szeretné megáldani az új esztendőt, 
de nem teheti, mert az ember maga kötözi 
meg a kezét. Jegyezd meg, hogy egy ideig 
lehet csak megkötözni az isten kezét. Mun
káját lehet késleltetni, de nem lehet feltar- 
tó.-tatri. Egyszer letépi kötelékeit s a meg
kötözött kéz felemeli feletted az, ítélet ka
lapácsát, hogy lesújtson rád. Úgy indulj 
neki az új évnek, hogy talán ez az utolsó 
esztendőd 1 Tűróray Zoltia.

Harangavatás Kapolcson.
A kapolcsi anyaegyházban Advent fV. 

vasárnapján délelőtt 10 órakor avatta fel 
Magyary Miklós tb. esperes a kapolcsi 
anyaegyház 429 kgros és a vigánti fiók
egyház 108 kgros harangját, a háborús 
célra elvitt harangok pótlásáu', mivel a nagy 
hóviharban Nagy Lajos egyházmegyei espe
resnek lehetetlen volt Kapolcsra eljutnia.

December 12-én délután érkeztek a 
tapolcai vasútállomástól a harangok, me
lyeket a község határáról a lelkész, tanító 
az iskolásgvermekek s nagy közönség 
„Isttn f-leéges adománya* éneklésével, az 
evangélikus s a római kath. templom ha
rangjainak zúgása mellett kisért a templom
ba. ahol az oltár előtt helyeztettek el. A 
harangokat a híjadonok koszorúi borítot
ták el teljesen. A felavató Istentisztelet 
ádventi énekkel s ádventi oüánmával 
kezdődött. Utána a győri énekeskönyv 
196 énekének 2 versét énekelte a közön
ség, amikor a felavató az oltár elé lépett 
s felolvasta az Advent IV. vasárnapi evan
géliumot Háborús vonatkozása bevezetés 
után, jelezte, hogy a felavatandó haran
gok amikor rendeltetésüknek át lesznek 
adva, Keresztelő János szavait fogják is
mételni, valahányszor szólni fognak: Egyen
gessétek az Urnák útját 1 A beszéd mély 
nyomokat hagyott a hallgatók lelkében.

A beszéd végeztével külön megáldotta 
mindkét harangot, amelyeket a harangok 
körül álló hajadonok újra megkoszorúztak. 
Majd Kovács János ismétlő iskolás sza
valta el a harangok előtt állva, Madainak 
„Mi a Harangszó ?* című versét, amelyet 
az arató lelkész harangokérti imája köve-
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tett. Megható volt utána az iskotásgyer- 
mekek: »Jézust el nem bocsátom“ két 
hangú éneke Lábojl Gyula tanító betaní- 

I tágéban. Ezt követte az összes adakozók
I nevének felolvasása, amellyel a tulajdon

képem harangavatás véget ért. De egy 
hazafiúi, szent tartozást is lerótt az ünnep
ség, tekintettel arra, hogy az új harang, 
Kapolcs község hősi halottjait siratta el 
legelső szavával. Lelkész imádkozott a 
község hősi halottjaiért felekezeti különb
ség nélkül s felolvasta az 52 hősi halott 
nevét, a felolvasást ígv fejezve be : »Mert 
— Hazánkért haitik, Panaszunk hát nin- 

t csen, Ólt adj nekik üdvöt. Fen az égben 
Isten! Akik értük sírnak, Mondd nekik jó 
Isten, Lelkűk reájuk vár, A csillagos égben. 
Ölt nem leszen bánat, Nem lesz köny és 

- válás. Viszontlátás hite, Igaz istenáldási*
A harangnak toronyba felhúzása után, 

amikor a hősi halottakért megszólalt, a 
nagyszámú közönség a templomban a
Himnuszt énekelte el s azután egy szép 
emlékkel szívében eltávozott.

Mindkét harang, Seltenhcfer Frigyes s 
Fiai soproni haracggyárából került ki. A 
kapolc8i, melynek felirata: »Istent dicsőí
tem, a kapolcsi jólelkü adakozóknak, s a 
kapolcsi evang. nőegyletnek áldozatkész
ségét hirdetem“ áhítatot keltő zengzetet
ad a másik 600 kgTos haranggal. Külső 
kiállítása is dicséri a gyárt. A vigánti ha
rangárát, a vigánti fiókegyház közpénztára 
fedezte.

A kapolcsi harang árát, mint önkény- 
tes adományt Gáspár Gusztáv gondnok és 
Gáspár Imre egyháztag házról-házra járva 
szedték össze; részben a nőegylet tőkéjé
nek nagy részevei jött segítségre. A haran- 

l goktt Tapo'cáról ingyen hozták: Sándor
Sándor és Szabó József. A szerelőt lakás
sal és élelmezéssel, a hóvihar miatt 
hosszabb ittléte alatt Sándor Gyuláné nő
egyleti tag ingyen látta el.

K OR KÉ P E K.

K a rc o la to k  a  h é trő l.
Az amerikai Reformed Clusch 

Messenger írja: Amikor valamelyik 
egyház lelkipásztort keres, gyakran 
megkívánják a sas erejét, a hattyú 
kecsességét, a galamb szelídségé a 
veréb o thonosságát, a bagoly éjjeli 
óráit; és amikor találnak egy ilyen 
madarat, elvárnák, hogy k a n á r i  
k o sz to n  éljen.

*

A csehszlovák Húsz-fakultásnak 
Prágában 140 theol. hallgatója van 
és pedig 87 rendes és 53 rendkívüli. 
A rendes hallgatók közül: 2  ág. h. 
tv., 43 cseszkobratsky, 36 csehszlovák 
felekezetű, 1 baptista, 1 adventista 
és 1  fe lek eze t n é lk ü li.

Tehát már felekezet nélküli papok 
is lesznek.

A téti ev leányegyesület tulajdonát ké
pező, jó karban lévő szövőszék jutányos 
áron eladó. Érdeklődni lehet a leányegye
sület vezetőségénél. 1-2

EGYRÖL- MÄS RÖL.

A  m in d e n n a p i  életből.
Burgonyavetőm ag. A földmíve- 

lésügyi minisztérium az elmúlt évek
hez hasonlóan e termelési évben is 
ad ki termelési szerződésre vagón- 
tételekben vetóburgonyát. A vető- 
burgonyát a tavasszal szállítják, a 
vasúti szállítási költségeket a hivatal 
viseli, a gazdák ezzel szemben a 
kapott mennyiség másfélszeresét tar
toznak a termésből ugyancsak ta
vasszal visszaadni. Kistermelőknek a 
burgonyatermelési hivatal kedvez
ményes áron (felár nélkül) készpénz- 
fizetés ellenében ad ki vetóburgonyát. 
A szállítás itt is csak vagőntételek- 
ben történhetik, amiért az eziráayu 
kérelmet több kistermelőnek egyflt- 
tesen, vagy a községi elöljáróság 
útján kell előterjesztenie.

HETI  KRÓNIKA.
A kormányzó újév napján délben fo

gadta a diplomáciai testület tagjait, akik 
az újesztendő alkalmából szerencsekivána- 
taikat fejezték ki az államfőnek. A fogadás 
a szokásos külsőségek és keretek között 
történt a királyi várpalotában. A diplomá
ciai íestü'et nevében Orsenigó Caesar pápai 
nuncius francia nyelven üdvözölte a kor
mányzót. A feltőház üdvözletét báró Viasitc, 
a képviselőházét Zsitvay elnök tolmácsolta, a 
kormány tagjai rés'érői Klebelsberg, Valkó, 
Búd, Scitovszky, Pesthy és Mayer tiszte
legtek. A honvédség nevében Csáky minisz
ter és Janky a honvédség főparancsm ki, 
a főváros nevében Ripka főpo'gármester 
és Sipöcz vezetésével több bizonsági tag 
jelent meg a kormány elő t. A ref. egyház 
jókivánatait Ravasz pü*pők és Némethy 
főgondnok hozták el. — Az újév alkalmá
ból a kormányzó meleghangú táviratot 
váltót az olasz és norvég királlyal, a per
zsa Sach-vel, Hindenburg német és Hai- 
nisch osztrák elnökkel. — A népjóléti 
miniszter kinevezte a munkásbiztositó 
pénztár orvosait és tisztviselőit.

Az osztrák szociálista párt zfidó tag
jait is felszólította az egyházukból való 
kilépésre.

Csehország és Vatikán között konkor
dátum létesült, mely nem kis meglepetést 
hozott a magyarságnak.

A román kormánynak 50 millió leibe 
került az erdélyi diákzavargás a kártérí
téseken kívül.

A ju g o s lá v  hivatalos lap meleg ér
zéstől áthatva foglalkozik Valkó Lajos 
külügyminiszternek legutóbb tartott kül
politikai beszédével.

Nizzában karácsony napján elhalt Szi- 
zonov volt orosz külügyminiszter, kinek a 
világháború fe idézésében legfőbb része 
volt

Hágába február 3-ra nagyszabású 
konferenciát hívtak ÖS3ze, amelynek egyet
len tárgya a béke revíziója.

Az olasz kormány megkezdte a rendőr
ség ás a ka'onaság átszervezését.

Franciaországban áprilisban lesznek 
az uj választások.

Turin városa emlékezésül november 
6-ra, értékes serleget ajándékozott a fő
városnak.

Angliában elforlaszolja az utakat a 
nagy hó és körülzárja a helyiségeket, 
amelyek közül egyiket-másikat 3 sót 6 
méteres jégfalak rekesztenek el a kül
világtól.

Amerikában most hagyta el a sajtót 
Kende Géza honfitársunknak Magyarok 
Amerikában c. könyve, melynek kiemel
kedőbb fejezetei az első magyarok az új 
világban’; amerikai magvarok csudás ká
derjei ; új Buda alapításé; az amerikai 
magyarok és az ős baza.

Áz afgán királyi pár Kairóban meg
látogatta az'egyiptomi királyt.

Japánban az elmúlt vasárnap ünnepel
ték meg a japán császár uralkodásának 
egv éves évfordulóját. A lapok szerint az 
1927. év a japán történelem leggyászosabb 
éve volt.

A kínaiak felgyújtották a Tien-cini 
petróleom telepet. A kárt 100 millió dol
lárra becsülik.

HARANGS ZÓ.

V izk e re sz t u . I . v a s á rn a p .
Ep. 1. Pét. 4 . 13—19.

Egy komoly igazság hangzik felénk 
episiolánkból: Kris tusért szenvednünk 
kell 1 Ez az esztendő sem lesz keserűség, 
fájdalom, könny nélkül, Krisztusért, a Krisz
tussal azonban meg fogjuk tudni hordoz
hatni ennek az esztendőnek is a terhét, 
hévségét.

A Bethlen Gábor Szövetség 1928. évi 
előadásai. Január 10-én: Antal G^za ref. 
püspök: A vilagprotestantizmus egysége, 
január 24 én: 1. Báró Kaas Albert dr. 
egyetemi tanár: Individuális és szociális 
elemek a protestantizmusbaa 2. Benes Z. 
dr. miniszteri titkár: A nemzeti egység és 
az 08zíályharc elmélete. Február 21-én: 
Kapi Béla püspök: A nemzeti egység ve
szélyeztetettségének okai. Március 6 án: 
Dr. Ravasz László ref. püspök: Protestáns 
egység és annak eszközei. Március 20-án: 
.1 Dr. Darányi Kálmán nv. főispán, orszgy. 
képviselő. 2. Lechnitiky Gyula tanár: Egy
ség a nemzeti társadalomban. Ápr. 17-én: 
Dr. Neményi Imre ny. államtitkár: Az egy
ségre való nevelés — Az előadások a 
Deák-téri ev iskola dísztermében (IV Sülő 
ucca 1. II em.) mindenkor d. a  6 órai 
kezdettel tartatnak.

/  A győrvárosi protestánsok szervez
kedése. (^élekenraléünnepélye vo(t dec. 
11-én a győrvárosi prötesténsoknakPA ha
talmas g> árierü eten élő protestánsok, kik 
templomaiktól 5—6 kilométer távolságra 
laknak vallásos szükségleteik kielégítésére 
eddig csak egy barakklakás szívességből, 
a Krisztus ügye iránt való szeret étből át
engedett konyhájában gyűlhettek össze. 
Moät sikerűit az evang. egyháznak kibé
relni a Munkás ucca 38. sz alatt egy két
szobás lakást, amelyből a kö;.fal-eltávolí
tása után szép összejöveteli helyiséget ké
szített. Ennek volt az ünnepélyes megnyi
tása ádvent harmadik vasárnapján. Miután 
a helyiséget az eddigi gyárvárosi, szép 
testvéri szokás szerint az evangélikusok es 
reformátusok közösen fogják használni, a 
megnyitáson is mindkét egyház képvisel
tette magát. Az ev. egyház, nevében Párnái 
Lajos esperes, a ref. egyház nevében pedig
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Czeelédy Sándor hirdette az igét a hatal
mat hivő seregnek. Az átalakítási munká
latokat lelkes hívak ingyen végezték el, 
úgyszintén a terem berendezésében is min
den darabon áldozatos lelkek szeretete van.

Evang vegyeskar alakult Szarvason. 
Kelló Gusztáv ev. lelkész buzgó fáradozása 
eredményeként Szarvason új énekkar ala
kult. Egyházi vegyeskar lesz az új énekkar 
címe, amely minden héten egy napon tart 
próbát. Az új dalárda vezetését Rohoska 
Gáza ev tanító, a jeles zenész és karnagy 
vállalta. A dalárda a dal művelésén kívül 
különösen az egyházi énekek betanulását 
tűzte ki céljául.

Májusban leplezik le Benka Gyula 
szobrát. A szarvasi evangélikus figimn. 
négv évvel ezelőtt gyűjtést indított, hogy 
az Ő3Í gimnázium egyik legkiválóbb taná
rának és igazgatójának emlékét emlékművel 
örökítse meg Az akcióba most bekapcso
lódott a szarváéi Öregdiákok Szövetsége is, 
melynek élén Raffay Sándor dr. ev. püspök, 
Bartóky József államtitkár és még saimos 
jeles férfia a szarvasi gimnáziumnak áilnak 
és az előkészületek nagyban folynak, hogy 
a szobrot a jövő év májusában leleplezzék.

A zsebeházai 1. gyűl. adv. 4. vasár
napján tartott vallásos ünnepélyt, amelyen 
kedvesen szavaltak: Kovácsiéi Erzsi és 
Karolin, Nagy Lenke és Németh Irma. 
Két8zólamu kar vallásos és hazafias éne
keket adott elő Böjlős P. tanító vezetésé
vel. Beszédet és imát mondott Böjtös L. 
lelkész.

A magyarkeresztúri 1. gyűl. ádv. 4. 
vasárnapján iktatta hivatálába Fodor Lajos 
tanítót. A gyűl. nevében Szántó Ferenc ny. 
jegyző üdvözölte szép szavakkal, az isk. 
gyermekek részéről pedig Eőri Sándor.

A kisfalud! 1. gyűl. nagy lelki őrömmel 
újra szervezte a múltban áldásosán mű
ködő nőegyletet. Régi, buzgó elnöknője, 
Pfahnl Jánosné helyébe Pálfy Józsefnét, 
alelnöknek: Király Gizellát, pénztárosnak: 
Varga Sándornét választotta meg. A jó 
Isten tegye átdottá gyülekezetünkre, egy
házunkra munkájukat.

Magyarbóly. A magyarbólyi ev. gyü
lekezetbe az utóbbi időben több magyar- 
ajkú prot. hivő telepedett le. A magyar
ajkaknak a püspökséghez intézett kérel
mére az egyházközségi közgyűlés egyhan
gúlag elhatározta, hogy havonkint egyszer 
a németnyelvű istentisztelet után magyar 
nyelvű istentisztelet is tartassák, hogy ez 
által a magyarajku hivek lelkiszükséglete 
is kielégittessék. Az első ily istentisztelet 
ádvent II. vasárnapján volt, a mikor is a 
németajkú hivek közül is többen vissza
maradtak s a magyar éneklésben is active 
részt vettek. Január 6-án magyar isten
tiszteletet mint vendég szónok Ruzsás Lajos 
siklósi ref. lelkész fogja megtartani. Vér
tesi lelkész Magyarbólyban négy, Borjád 
filiában egy vallásos estélyt tartott.

Orosháza meghívta a Lelkészegye- 
sületet. A Magyarhoni Eveng. Lelkész- 
egyesület tavaszi konferenciáját minden 
évben másutt tartja. Budapest, Szarvas, 
Székesfehérvár után most Orosháza hivta 
meg a Lelkészegyesületet november 11.-i 
közgyűlése egyhangú, lelkes határozatában.

Schubert-est. A budapesti evangélikus 
leánykollégium december 20-án és 21-én 
a Böhm Károlynak a Fasori gimnáziumban 
elhelyezendő emléktáblája javára Schubert
estet rendezett. Bevezető szókat Schubertról 
dr. Böhm Dezső igazgató mondott.

A mérgest ev. gyülekezet ádvent 4. 
vasárnapján szépen sikerült vallásos estét

rendezett. Az ünnepély műsorát a helyi 
lelkésznek Jelenések könyve 3 .» .  alapján 
tartott irásmagyarázata vezette be, majd 
Tóth Mik ós, László András, Bősze András 
s Nagy Irma szavaltak szép készültséggel 
s hatásosan. A helyi lelkész felolvasta a 
kicsiny, de 3C0 éves múlttal biró mérgesi 
gyülekezetnek történetét, mely bővelkedik 
érdekes s felemelő mozzanatokban. Az 
ünnepély, amely imával s közénekkel ért 
véget, láthatólag mély hatást gyakorolt a 
zord idő dacára is teljes számmal egybe- 
gyült hívekre

Szentgotthárd. Az elmúlt karácsonyi 
ünnepek alkalmiból a nó- és leányegylet 
buzgóságából, a hívek áldozatkészségéből 
35 iskolás gyermeket láttak e) tanszerekkel, 
14 gyermeket s 9 gyülekezeti szegényt ru
házták fel részben vagy egészben, láttak el 
élelmiszerekkel; a szentgotthárdi takarék- 
pénztár adományából 10 gyülekezeti sze
gényt segélyeztek — Ez évben is kedves 
ajándékokkal lepték meg az énekkar tagjait. 
Karácsonyfa ünnepélyüket december 24-én 
rendezték, amikor is Purt Károly s. lelkész 
A bethlehemi istálló címen tartott előadást. 
Karácsony napján a templomban tartották 
az iskolás gyermekek szokásos karácsonyi 
ünnepélyüket. A gyermekek meleg, szívhez 
szóló jelenetei ezúttal is maradandó nyo
mokat hagytak a felnőttek lelkében. — Az 
egyházközség ehelyütt is hálás szívvel 
nyugtázza az adományokat; köszönetét 
mord a szentgotthárdi takarékpénztárnak 
pénzbeli adományáért, Németh Vilmos 
könyvkereskedőnek, aki ez évben sem fe
ledkezett meg az iskolás gyermekeiről, 
Orbán és Társa cégnek mely templomfűtési 
célokra szenet adományozott.

Alapítvány. Béres Józsefná szül, Kiss 
Mária, Kiss Gábor igazg. tanitó és Németh 
Gyula szombathelyi, ill. vadotfai lakosok 
felejthetetlen jó szüleik, nagyszülő emlékére 
a zsebeházai gyülekezetnél 300 pengős 
alapítványt tettek. A jó Isten áldása kísérje 
a szülők drága emlékét híven őriző és a 
szülőfalu iránti szeretetet kifejező alapit- 
vánvttevők nemes adományát.

Csömör. A csömöri ev. iskola növen
dékei jól sikerült karácsonyi ünnepélyt 
tartottak december 18-An. Az ünnepség 
karácsonyi közénekkel vette kezdetét 8 
Himnusszal nyert befejezést. Szavaltak: 
Fabók Pál, Pitlik István, Czibulka E, Ve- 
reszfey György és Batroszky Kata. Majd 
előadták Ferike álma c. karácsonyi szín
játékot. Jézus életét 21 gyermek adta elő. 
A színjátékot Bakos Zsuzsámra tanítónő 
gyakorolta be; az énekeket pedig harmó- 
nium mellett Klándinyi Lajos kántortar.itó 
vezette. Az ünnepély után a gyermekek 
között egyesektől adományozott narancsok 
voltak szétosztva. Úgy a szülök, mint a 
gyermekek egy kedves ünnepély emlékével 
távoztak otthonukba.

Alszopor leányegyházközség iskolájá
ban Karácsony II. napján d. u. karácsonyfa- 
ünnepély volt, melyen az ünnepi beszédet 
Gőcze Gyula lelkész mondotta. Az iskolai 
gyermekkar karácsonyi dalokat énekelt; 
Giczy Jolán, Joó Géza, Horváth Ilona, Nagy 
Lajos, Skriba Erzsébet, Szakács István, 
Parajcz Lidia, Joó Sándor, Trakszler Irén, 
Horváth Sándor, Fördős Lida és Joó Sá
muel tanulók pedig alkalmi költeményeket 
szavaltak a karácsonyfa előtt. Lelkész záró
imája és közének után Nagy Lajos tanitó 
buzdító szavai kíséretében minden gyermek 
kapo't egy tanszereket és csemegét tartal
mazó csomagot s egy „Gyermekuaptár*-t. 
A szépen sikerűit ünnepélyről kellemes

emlékekkel távozott az iskolát zsúfolásig 
megtöltő közönség, valamint a csillogó sze
mű gyermeksereg. Az ünnepély után kiosz
tott süteményt, gyümölcsöt, továbbá a tan
szerek és cukorkák beszerzésére fordított 
47 20 P-t a Nő- és Leány-egylet g űitőtte.

A nyíregyházai ev. LeAnyegylet ka
rácsonyi s eretet-m unkája. A Leányegylet 
lelkes tagjai Karácsony előtt nagy buzga
lommal fáradoztak, hogy a hittestvérek 
szeretet-adományaiból a szegény, árva gyer
mekeket, elaggott özvegyeket, munkaképte
len öregeket a l arácsonyi ünnepekre fel
segélyezzék. Fáradhatatlan munkájukat szép 
siker koronázta, amennyiben a dec. 22 én I 
általuk rendezett karácsonyi ünnepélyen 
több mint száz szegény és árva gyermeket 
s munkaképtelen öreget részesítettek kará
csonyi ajándékokban. A gyermekek meleg 
ruhát, cipőt, cukrot stb .; az öregek lisztet 
és kalácsot kaptak a kiosztás alkalmával.
— Az ünnepélyt Gzduly Henrik püspök 
buzgó imádsága nyitotta meg, ezután a 
gyermek énekkar énekelt. A kiosztás után 
egy elemista árva gyermek mondott társai 
nevében a Leányegyletnek s a jószívű ada
kozóknak hálás köszönetét.

A nagyacsédi ev. nőegylet dec. 24-én 
szépen sikerült karácsonyfa-ünnepélyt ren
dezett az iskolás gyermekek számára. A 
gazdagon megrakott karácsonyfa körül bol
dog gvermekarcok sugározták vissza a 
karácsonyi szeretet örömét, mely örömnek 
alkalmi sziaelőadással. versikék ügyes elő
adásával adtak kifejezést. Az ünnepség 
végeztével a nőegylet buzgó tagjai osztották 
szét az ajándékot a boldog gyermeksereg 
nagy örömére. Az ünnepség a nagy szám
ban résztvevő közönségnek nagy leiki örö
möt szerzett, mely lelki élmény a nőegylet 
elnökének, Dávid Teréziának akadályoktól 1 
vissza nem riadó kitartásának és e nemes 
munkában segédkező Polgár Lina és Törők 
Lina leányoknak és a hivek áldozatkészsé
gének köszönhető.

Szeretettel emlékezett meg a gyülekezet 
névnapja alkalmával Orbán István levita 
tanítójáról, ki a karácsonyi ünnepekben 
szere'ettel hirdette a karácsonyi igéket és 
az iskolás gyermekeket a karácsonyesti 
szinelóadásra az egész gyülekezet és a 
szülők örömére oly szépen előkészítene A 
vezetése alatt álló éntkkar este 6 órakor 
alkalmi énekekkel, Sütő Dezső a kar érde
mes tagja meleg szavakkal és Kis Sándor 
üdvözölte érdemes tanítóját.

Csőnge okt. 30-án este vallásos estély- 
lyel ünn=pslte meg a reformáció .forduló
ját. A lelkész előadásán kívül Hajas Dénes 
szólóéneke, Balogh Károly, Bognár Pál, 
Hőbőr Vilmos szavalatai emelték ki e nap 
nagy jelentőségét. Nov. 1-én pedig O iff/ 
Miklósról az ostffyas3zonyfai és csöngei 
gyülekezet Istenben boldogult jótevőjéről 
emlékezett meg a két gyülekezet d. u. 4 
órakor a csöngei templom mellett lévő 
Oilffy-sfrbolt előtt tartott könyörgéssel, 
imát a csöngei lelkész mondott s a csöngei 
énekkar gyá«zéneke emelte a szíveket Isten
hez. Nov. 6-án gyámintézeti vallásos estélyt 
rendezett a gyülekezet E áadást a lelkész 
tartott, Szabó Dezső tanitó vezetésével az I 
énekkar éneke, Bognár Pál és Horváth Jolán 
szavalatai gazdagították a műsort. Nov. 
27-én a gyülekezeti nőegylet rendezett val
lásos estélyt, melyen Magassy Sándor sop
roni üc. vallástanár tartott magasszárnyalásu 
előadást az édesanyáról, Bacsy Sándor s. 
lelkész hegedűjátéka Szabó Dezső orgona- 
kíséretével, Szabó Dezső vezetésével a da
lárda éneke, Bácsi Sándor, Balogh Károly
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és Höbör Vilmos szavalata pedig lélek
emelő keretet nyújtottak a szép e dadádhoz. 
A vallásos estélvek a lelkész imájával kez
dődtek és f jeződtek b;.

A mihályi-i ev. gyülekezeti nőegylet a 
régi, hagyományos szokásokhoz híven, az 
iskolás gyermekek és felnőttek őrömére 
szép karácsonyfa ünnepélyt rendezett. Az 
ünnepély közénekkel és a tanító imájával 
kezdődött. Az iskolás gyermekek kedves 
szavalataikon kivül mély érzéssel, jó sikerrel 
szavaltak Bálint Etuaka, MUhleitner Erzsi, 
Maries Emma és Varga Ilona. Szavalatok 
közben Nánik Péter tanító vezetésével al
kalmi énekeket énekelt a vegyeskar, a 
férfikar és az énekkar tagjaiból alakított 
quartett Az estély a tanitó imájával és 
kózénekke fejeződött be. A nőegylet gyűj
tése 80 pengőt eredményezett, azonkívül a 
csali dók sok édességet ajándékoztak a 
karácsonyt <ra. Hat szegénysorán iskolás 
gyermek ruhát kapott.

Az angyalföldi Luther Szövetség va
sárnapi iskolája szépen sikerült karácsonyfa- 
ünmpélyt rendezett december 18-án. Köz
pontjában Rimár Jenó lelkész bib iamagva- 
rázata állott. Az ünnepélyen közreműködtek 
többek közölt: Rimár Ibolyka, Kovács Ist- 

' ván, Vratarics íren és Zelenka Margit ön
álló szavalatokkal.

Salgótarjánban az Ev. Nő- és leány- 
egyiet d.c«möer 17—19-én nagyszabású 

■ karácsonyi vásárt rendezett Pántyik Árpád- 
né, Zeienká Panny és a lelkészné ve/eté- 

I Bével, amely különféle jótékony célokra 
1500 pengős bevételt eredményezett, annak 

k ellenére, nogy ez évben az itteni katolikus 
i asszony rk  i» ntki >át ak egy szépen sikerült 
f ugyancsak karácsonyi vásár rendezésével 

a jótékonykodás munkájának. A karácsony- 
esti istentisztelet végeztével e két egyesület 
az egyház összes támogatásra szoruló öz
vegyét és árváját különféle karácsonyi se
gélyben részesítette és kivülök jónéhány 
más vallásu családot is támogatott, kiknek 
a száma mindössze a nyo'cvan felé jár.

A szombathelyi protestáns katonai 
egyházközség 200—2C0 pengős anyagi tá
mogatásban részesiiette a nagykanizsai és 
a szombathelyi protestáns (evang. és rcf.)

. nöejyle’eket.
A klsterenye—pásztói evang. missziói 

. egyház selypi szórvány hívei a szeretet 
: ünnepén egy gyönyörű piros bársonyból 

készült, aranyszegélyes, aranyknlyhes oltár- 
terítövel lepték meg az egek Urát. Mo- 
tyovszky Páfné és Fazekas fstvánné fárad- 

■f  hatatlan buzgólkodására. A térítőn kivül 
még 4 drb gyertyatartót is vettek, hogy 
ezzel az iskolában tartó t Istentiszteletek 
külső keretét szépítsék Ac oltárteri öt a 
lelkész, karácsony ünnepén kereset'en, szív
ből jövő beszéd kíséretében adta át rendel
tedének , kérve abbzn a híveket összetar
tásra és Isten dicsőségére va ó munkál
kodásra. Az ajándék értéke 100 pengő, 
amit szegénysorsú iparosok és tisztviselők 
önmaguk közt való gyűjtéssel hoztak össze. 
Isten áldja meg e kis szórvány helyet és 
annak buzgó híveit, hogy keresztyéni éle
tük még sok jó gyümölcsöt teremjen üd
vösségükre

Rábafüzes december 24 én gyermek- 
istentis te et után a gyermekek költemé
nyeket mondtak, köztük egy nem tanköteles 
szavalata hatotta meg legjobban a szép 
számban összegyűlt híveket. Uíána a nő
egylet ifjabb tagjai szétoszta ták a viszo
nyokhoz mért gazdae ajándékokat. — Dec. 
25-én este színielőadás volt az iskolában, 
amikor is a dalegyesület újonnan átdolgo
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zott színpadján, az iskolás gyermekek csak
nem teljes számban való részvételével és 
szereplésével nagy hatást keltőén e játszot
ták Csite Károly két alkalmi s/ird  rabját. 
1 «Mikor az angyalka sir", 2. .Vinciké a 
hiteden' és 3. »A gyermeki szeretet jutal
ma“ c itű  darabokat Német nyelvre fordí
totta Hutflesz E. tanitó A két est perselye 
50 pengőt eredményezett, melyből a tiszta 
maradék szegény gyermekek tankönyvvel 
való ellátását szolgálja. — Dec. 26 án reg
gel 9 órakor torony- és hsrangavatási em
léknapját ünnepelte a kis leánygyüb kezet.

A Pécsett elhelyezett m. kir. Erzsébet 
tudományegyetemen a rendes beiratkozások 
1928 január 7 tö> 18 ig eszközöltetnek. Az 
egyetemnek Sopronban működő evang. 
hittudományi kara haPgatóinak beírása a 
kar székbe yén fog megetetni.

A felvételi, ill. beiratkozási engedély 
iránti fo’yamodvány 1927. évi december hó 
1-tói 1928. évi január hó 7 ig nyújtardó be.

A folyamodványhoz csatolandók: 1.
Születési anyakönyvi kivonat. 2. Érettségi 
bizonyítvány. 3. Erkö esi bizonyítvány fo
lyamodónak előéletéről, kü önösen a pro
letárdiktatúra alatt 4. Közhatóság) bizonyít
vány a szü ők foglalkozásáról, vagyoni 
helyzetérö1. 5. Azon középiskola igazgató
jának bizonyítványa a felvételért folyamodó 
magatartásáról, amelyben a Vili. osztályt 
végezte. A hi tudományi karon ezenkívül 
6 orvosi bizonyítvány és 7. rövid önélet
rajz.

A folyamodványokat mind a négy kar 
1928 január 24 ig bírálja el. A felvételi 
engedélyt nyert folyamodók mind a r.égy 
karon 1928 január 26-tól 28 ig tartoznak 
beiktatásuk céljából a dékánnál jelentkezni 
és a beiratkozást az egyetemi questurában 
elvégezni

A hittudományi karon február 10 töl 
18 ig utólagos beiratkozásra szóló enge
délyt is átutalt rektori hatáskörben a kar 
dékánja adja meg.

Az utólagos beiratkozás végső határ
ideje 1928 február 18-án túl semmi esetre 
sem terjedhet.

Tandíj mentességi kérvények 1928 január 
18-ig bezárólag nyújthatók be az illető kar 
dékáni nivataiaba. A taridijmentességi kér
vényeket az illető tanártes-ü'et 1928 január 
24 íe intézik el. A tandíjmentességért folya
modók január 26-tól 28-ig iratkozhatnak 
be a quaesturában.

C S AL ÁDI  É R T E S Í T Ő .
Házasság. Raffay Béla mérnök, dr. 

Raffay Sánd r evangélikus püspök és neje 
DMberger Mária, fia és O phanides Margit, 
Orphanldes János részvénytársasági vezér- 
igazgató és neje, Rauscher Margit leánya 
január 2-án tartották esküvőjüket a Deák
téri evangélikus tempiomban. Az esketést 
Raffav püspök végezte.

Eljegy és. Búza János budapesti iskola- 
igazgató fia : Búza Gábor hegedűművész 
és zenetanár eljegyezte Ackermann Pál 
banktisztvise'ö leánvát: Gittát Debrecenben.

Fuchs Pál barcsi evang. levita- tanító és 
neje szül. Hidegh Irma leányát, Annát el
jegyezte Kocsis György ny. csendőr alez
redes és neje szül. Török Lenke fia, Ká
roly MÁV mérnök Budapestről.

Halálozás, özv. dr. Brunner Ferencné 
szül. Remete Irén valamint Remete Aladár 
ny. huszár őrnagy úgy a maguk, mint az 
alulírottak nevében íájd alommal megtört 
szívvel tudatják, hogy a legjobb apa, illetve

IS

nagyapa és rokon rábabogyoszlói Remete 
Dénes ny. jószágigazgató, Vasvármegye 
törvényhatósági bizottságának volt tagja, a 
nemesdömölki ev. egyházközség volt fel
ügyelője stb hosszú szenvedés után dec. 
26 án este */«9 órakor életének 86-ik évé
ben visszaadta lelkét Teremtőj nek.

A szeretet angyala őrködjék a drága 
halódunk porai fe-ettl

Biunner Ferenc, Brunner Aurél, Brunner 
Marian* e férj. dr. Akkerman Gézáné. Zsig- 
mond E'ele, Ztigmond Aladár, Remete 
Máriha. Remete Tamás unokái. Remete 
Aladárné sz. Eitner Emiiía menye, dr. Zsig- 
mond Elek ny. orvos ezredes vője. dr. Ak
kerman Géza orvos főhadnagy unoka vője.

AlulroUak szivünk legmélyebb fájdalmá
val tudatjuk, hogy a szerető jó leány, édes
anya, nagyanya, sógornő és nagynéni özv. 
Tóth Lsjosné szül. Kovács Laura életének 
65 ik évében december hó 28-án d. u. fél 
4 órakor cse^dnsen e hunyt.

Bicske, 1927 december 28 án.
Emlékét mindenkor szeretettel őrizzük 1 
özv. Kovács Jánosné szül. Bodacz Juli

ánná mint édesanya. Tóth Aladár, Tóth 
Valéria férj. Háhn Vikiorné mint gyerme
kei. Tóth Aladárné szül. Mendöl Kornélia 
mint menye. Háhn Viktor mint veje. Tóth 
Lajos, Tóth Lász'ó unokái. Id. Mészöly 
Győző mint sógora és gyermekei Mészöly 
Győző, Mé-zö'y Etelka, Mészöly Ilonka, 
Mészöly Margitka.

Ú J D O N S Á G O K .
A m agyar tanítóegyesületek nagy

gyűlése A Magyarországi Tanítóegyesüle
tek Ors/ágos Szövetsége a Tanítók Ferenc 
józsef Hazában rendkívüli szövetségtanácsi 
gyűlést tartott. Szabó Pál felszólalása után 
Rákos István kir. tanácsos adta át a tisz
teletbeli tagságról szóló oklevelet Krug 
Lajosnak, az Ev. Taní’ók Országos Egye
sülete elnökének. A szövetségtanács tiszte
letbeli taggá választotta Benedek Vicce győri 
nyug. ev igazgatót.

Egy m agyar könyv k iadásinak  négy
száz éves fordulója. Ünnepi ülést tartott 
a Magyar Lengyei Egyesület azzal kapcso
latosan, hogy Szilveszter János négyszáz 
évvel ezelőtt 1527-ben Krakoban magyar- 
lenevel-1 »tin-német szótárt adott ki.

Református árva- és szerctetház Pest
erzsébeten. A pesterzsébeti református 
hívek megvették egy, a fővárostól tizenhá
rom kilométerre, Csepel és Tököl közötti 
műut mentén fekvő közel ötven katasztrális 
holdas szántó-, szólófö dből és gyümöl
csösből álló földbirtokot árva- és szeretet- 
ház céljaira.

A debreceni zsidók böjtnapot ta r
to ttak  az erdélyi atrocitások miatt. A
d breceni zsidók csütörtökön egesz nap 
böjtöltek. Este gyászistentiszteletre jöttek 
össze, melyen Strasser Salamon főrabbi 
fájdalmas megbotránkozással Ítélte el az 
oláh diákok vandalizmusát és a testvéri 
szeretet vigaszát kü dte a szenvedésektől 
sújtott erdélyi zsidók számára.

Elhunyt szá; hároméves asszony. Öz
vegy Kiilar Lajosné jászberényi asszony a 
napokban 103 éves korában elhunyt

Az amerikai Kossuth-zarándokut 
résztvevőinek útlevele. A belügyminiszter 
rendeletet adott ki a Kossu'h Lajos-zarán- 
doku'ban résztvevők útleveleinek kiállítá
sáról. A rendelet kimondja, hogy csakis 
olyan egyének kaphatnak útlevelet, akiknél 
bizonyosra vehető, hogy az amerikai b t-
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virdoriác! törvényt nem jítszák ki és hogy 
Magyarországba visszatérnék

Nem terjesztettek bibliában kommu
nista nyomtatványt. A debreceni rendőr
ség nyomozást végzett nemrégiben kommu
nista nyomtatványtnrjesztők ellen, akik az 
akkori értesülések és bizalmas köz'ések 
szerint a Brit és Külföldi Bibüa Társulat 
által terjesztett bibliákbi kommunista izgató 
iratokat vötöt'ek bele és így terjesztették, 
A debreceni jelentések szerint beszolgál
tattak az ottani rendőrségre ilyen bibliát 
és a terjesztők országos körözését rendel
ték el. A nyomozás azóta kiderítette, hogy 
a Brit és Kü földi Biblia Társulat szent
könyveiben nem terjesztettek kommunista 
iratokat.

Alapítványi szentmisék összevonása.
Dr W.lier Gyű a val. püsp k, az eszter
gomi főegyhazmegye k- ptalani hslynöke 
elrendelte, hogy az 1928 évben az e ég- 
teien tökéiü misealapltványok összesített 
jövedelme f jében annyi c.-etdesmise mon
dandó az abpitványt tevők szándékára, 
ahány pengőt a kamatjövedelem ki,esz. 
Amennyiben az összes kamatjövedelem 
nem tenne ki egy pengőt, a leisész tarto
zik az összes alapítványt tevék szándékára 
egy csendes misét felajánlani

A p p .s z á r  a torkába fur dott Varga 
Balázs mező ú ri lakos a alkus utón elesett 
és a szájában levő pipa szára a torkába 
fúródon. Eszméletlen állapotban szállították 
iakásara, azonban a rögtöni műtét sem 
segített rajta, masnap reggelre meghalt.

Egy tiz éves gyermek a /za l vádolja 
anyját, hogy meg azarta ölni. Becs va
rosai már napok óta izgalomban tarja  
Kasovi Pál tízéves fiúcska esete, aki azzal 
vádolta meg anyját, hogy sósavval meg 
akarta ölni. Az anyát letartóztattak. A kis

fiú erre beismerte, hogy ő maga öntötte le 
magát sósavval. Az anyát e vallomáara 
szabadon bocsátották. A gyermek valószí
nűié» javítóintézetbe kerül.

Magyar Lányok fiatal leányok képes 
irodalmi lapja, szerkeszti: Tutsek Anna. 
Szebbnél szebb novellák, versek, társadalmi 
és ismeretterjesztő cikkeken kívül a szer
kesztői üzenetek tarkítják a lapot. A Ma

y á i  L á n y o k  előfizetési ára negyed- 
vre: 2 40 pengő. Az előfizetők 1.60 pengő 

kedvezményes áron szerezhetik meg a 
Szászorszép Könyvek című regénysorozatot. 
A Magyar Lányok és a Százszorszép Könyvek 
együttes előfizetési ára negyedévre 4 pengő. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal VI., Andrássy út 16.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer- 
mekiap Szerkeszd Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők 
VI., Anarássy u !6 Budapest.

A  t i A K A N U S Z O  P f c R S E L Y f i .

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adomanvok folytak b e : 
Ev. gyülekezni Ttrestyénjákfa 1 80 P Pus
kás Lina Chtffyasszonyfa 5 P, Opp •: Ernőné 
Sop ön 20 f., Lengyel Sándor Nsimonyi 
2.20 P, E'hzrt József Pápa 1 60 P, B rcza 
Gyű a Neoi'iskocs 1 P, ifj. Nagy jó séf 
N-meat öcs 52 f , P. őcz József 0*lfiya*z- 
szonyfa 5 P, S rack Imre Dombóvár 20 f., 
Berenyi Lajo- ne Széktsfcliervar 70 f , Né
meth Kaimanné Gyöiújfa’u 1 P, Maszny 
Sámuel Kispest 20 f., Asboth János Szom
bathely, özv. Nemeth jánosne Beled, B. 
Kovács Fcrencné Á zár, Horváth István 
Veszprém 72—72 f.. Horváth Sát dór Joba- 
háza, B<gitsJ&nos O.iffy uszony fa, B rek- 
a!y G u!a Rigacs, Papp Sándor Felzőtnes-

4
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téri, Hujber János Győr, Linger Böske 
Körmend 32—32 f., Csőre Anna Szöcsény, 
özv. B Ilon Sándorné Szombathely, Vida 
Gyula Győr, Máthé József Moson, Hujber 
János Tét, Tompa Elek Kmagasi 60 -  60 f., 
Rosta I S4mu«>) Kpálfa 22 f Szabó Károly 
Csógie 20 f„ Fizchl Ferenc Szépé nek 50 f., 
Pfeiffer András (gyűl pénzt) 10 f., Barcza 
József Nagyalásot'v 80 f , Kovács József 
Karskószörcsök 2.80 P, Záhony Dezső 
Diósgyőr 20 f., Vörös Sámuel Répcelak 80 f.

, Piac.
Qabomárakt Búza 30 20, rozs 28.10, 

árp» 25.50, köles — , zab 23 25 tengeri 
24 60, korpa — Pengő métermázsánként.

A m agyargencsi (Vas m.) ág. h. ev. 
egyház megüresedett kántortanitói állására 
pályázatot hirdet Javadalom: újonnan épült 
modern tanítói lakás s kerten kívül 10 ho d 
föld, 25 q gabona, 3 öl fa, 233 pengő kész
pénz sib. és államsegély Csak megfelelően 
felszerelt p ilyázati kérvények vétetnek figye
lembe Kommun alatti magatartás igazo
landó. B isiások előnyben Határidő: 1928 
január 15. Kérvények: Leikészi hivatal 
Kemeneshőgyész (Vas m ) címre kü dendők.

Falaiéi iiarkeaxto aa nadó: czmOTT QÉZA 
•xant«Qtthird, Va.rArm.gy«.

Saarkaaitétári: NtMITH KAROLY. 
Fémunkatáraak:

HAGY MIKLÓC, OZENDB ERNŐ, 
TŰRÓOZY ZOLTÁN.

Késlratokat uras adunk riaasa.

Nyomatott Welllsch Bála rillamüsemfl könyvnyom
dájában Saentgotthárdon.

Felelői nycmdaveaetó : Kl>> Kiírnia.

H Hosszú téli estéken olvassunk jó könyveket! m
Tanító, szórakoztató, hasznos és olcsó könyveket ajánl itt

K I S  T I V A D A R  könyvk eresk ed ése P Á P A ,  Fő-utca 21. szám.
Tokicsi Isii japán rablógyilkos

Miért nem hihet a műveit ember a 
bibliában? (Binds Frigyes) . . . 

Édís anyák könyve. (Tiidyne). . . 
Mikor a bibliák megszóialmuc... el

beszélő költem. (Br. Podmaniczky) 
A hazugság — hazug, elbeszélések

föijegyzései a tokioi börtönben. 4 szinil, díszes, japan címlappal, 5 képpel 3.20 P.
A presbi'er kötelességei és hiva-

Gá>dag Bodolai halála. (Tidyné)
Az Úr gondot visel (Csűrös) . . 
Ágota megbocsát. (Csite K.) . . 
Figurás atyafiak, vidám tön. (Csite) 
Magasan repül a daru (Csite). . . 
Rózika a kis majorosleány tört (Csite) 
Aki híven kereskedett (Farkas G ) 
Patikárusék bibliája (Kapi B.). . 
Megpróbáltatások útja (Fenyves E ) 
Bchorpad; sirok (Feuyves E ) .  .
3 pápai diák kalandozásai a Balato 

non és a Bakonyban, sok képpel 
bekötve . . . . .

Luther lelke. (Szigethy L.) j{- k5t‘

—.40
—.12

— 72

- 6 8  
- .1 2  

1.20 
1 — 

- 8 0  
- .9 6  
—.40 
—J 0 
- .4 0  
- .6 0  
- .6 0

2.40
2.40 
3.—

bartóky József könyvel:
Piros rózsák, 10 elbeszélés . . . . . .  4 50
Méc»vi!ág, 12 e lb eszé lé s ............................4.—
Szivárvány, 15 elbeszélés................................4.60
őszi esték, 19 elbeszélés............................ 4.—
léiben, 15 elbeszélés .................................4.—
Magyar f a k u ln i .......................................... 4.—

Konfirmációi Emlékkönyv.
összeállította: Paulik János.

320 oldal, sok képpel, finom papiron, 
szép, erős kötésben 6 Pengő 72 fillér.

Báró Podmaniczky Pál könyel:
Megnyílt szemek, 11 történelmi elbeszélés

kepekkel....................................................... 2.80
Vihar, 10 tört. elbeszélés képekkel . . . 2.80 
Beszélgetések, előadásra alkalmas vallásos

párbeszédek.............................................. —.60
Kis emberek nagy dolgai, apró tört. a falusi 

gyermekek é le té b ő l...................................—72

tása (Tildy) 5. k iad ás................... —.32
Az én tűzhelyem az én boldogságom

(Prfthle H ) .........................................- .6 0
Evangésikus öntudat (Túróczy) . . —.80
Lelki dolgok (Viktor J . ) ................... — 84
Jézus önarcképei (Viktor J )  . . .  280
Uj élet (Kapi B ) ............................... - .4 8
Krisztus a modern szellemi életben

(P fenningsdoif).................................2.80
Zarándok útja a jelenvaló világból az 

eljövendöbe, 8 szép színes képpel 2.40 
Ugyanaz, 8 színes, 8 fekete képpel,

b ek ö tv e ............................................... 4.—
Kis emberek, könyvecskéje, mesék,

versek, énekek ............................... —.50
Melyik volt előbb: a tyuk vagy a

t o j á s ? ............................................. —'48
Reformáció, költemények gyűjtemé

nye (Majba V ) ............................... —.58
Miért égette el Luther a pápa iratait? —.24 
Ami nekünk fájl (Geduly H.) . . . —.12

Minden postahivatalnál kaphatók postatakarékpénztári üres befizetési lapok, melyeken 25210 számú csekkszámlára a kívánt 
könyvek ára költségmentesen beküldhető: KIS TIVADAR könyv-, papír- és irószerkereskedéséhez PÁPA, Fő-utca 21. szám.
Mindén vallásos, szépirodalmi és tudományos művet megrendelhet KIS TIVADAR könyvkereskedésénél PÁPA.
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K A P I  B É L A
1910-ben.

L a p t u l a j d o n o s :

a DuíBtüIl Lntüer-Siöretséo.
Az Országos Lnther-Szoret- 

ség klratalos lapja.

K é z i r a to k ,  e lő f iz e té s i  d í j a k  
é s  reklamációk a  

H A R A N G S Z Ó  s z e r k e s z tő 
k ia d ó h iv a t a lá n a k  

S z e n t g o t t h l r d r a  ( V a s r in . )  
k ü ld e n d ő k .

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden Tasámap.

B o ld o g  az, k i  életében , 

B u zg ó n  ö rv en d  Isten ében .

S zirkM itj-k lritk lra ta l t

szen tg o tthArd .
Vas vármegye.

FKkkladtfhlTital: 
.L u t h . r - T á r s a a á g “ könyr- 

k e r e s k e d é s e  B u d a p e s t ,  

V D I., S z e n tk i r á ly i - « .  5 1 /a .

1 „HARÜSÖSZO“ 
e lő f iz e té s i  á r a  «egyedérre 
1 P  28  f .  F é lé v r e  8  P  40  f . 

C s o p o r to e  küldéssel 
10*/*-oe kedvezmény. 

Amerikák* egész évre 2 
d o l l á r ; e z  utódállamokba 
■egyedérre 1 P 60 ü l i .

Az első szó.
Lukács 2.49. »Nem tud

játok-e, hogy nékem azokban 
kell foglalatosnak lennem, 
amelyek az én Atyámnak 
dolgai ?•

Jézus, aki minden ember számá
ra : út, igazság és élet, ezt az 

első üzenetet küldi az emberiség 
nagy táborának. Gyermek-ajakról 
hangzik a szó, de mégis olyan 
mély értelmű, sokat mondó a ki
jelentés ! Szól ez mindegyikünknek, 
akik arra vagyunk elhíva, hogy a 
Krisztus követői legyünk. Hányszor 
felvetődik a kérdés: Miért élünk 
e világon? Mi célja van e földi 
életnek ? . . .  A nagy kérdésre 
méltó feleletet ad Jézus első szava: 
Azért élünk, hogy mi is foglala- 

i tosak legyünk azokban, amelyek 
:,a mi Atyánknak dolgai“. — Jézus 
) élet-célja, szent rendeltetése tehát 
; e z : cselekedni Isten akaratát és 
befejezni az ő munkáját, s ki ké
telkednék abban, hogy a mi életünk 
célja ugyanez, s rendeltetésünk 
ugyanilyen szent és magas i 

Isten azt akarja, hogy mi az ő 
parancsolatai szerint éljünk, aka
ratát mindenkor, boldogan csele- 
kedjük, Isten-szeretet és ember- 
szeretet lakja szívünket. Adjunk 
számot arról: miként cselekedtük 
idáig Isten akaratát, atyai paran
csát ! Dicsekedhetünk-e a hitnek 
cselekedeteivel ? . . .

De még az sem elég, ha csele- 
kedjük Isten akaratát. Nemcsak 
cselekedni, de el is kell szenvedni 
azt, amit Isten akar, amit reánk 
m ér! A földi szenvedés sokszor 
Isten akaratából szakad reánk. Ne 
felejtsük ezt el. Mikor megtelik 
szemünk könnyel, és egymás után 
szakad fel belőlünk a sóhaj, emel
jen fel, vigasztaljon bennünket

újra meg újra az a gondolat, hogy 
aki türelmesen szenved, az a leg
nagyobbat cselekszi, amit földi 
ember egyáltalában még cseleked
ni tud: engedelmeskedik Isten pa
rancsának, beteljesíti Isten akara
tát!. ..

»Taníts e földön szentül élni, 
Istentől küldött Mesterem,
Embert szeretni, Istent félni,

Hogy életem boldog legyen.
Ki Istent fél, embert szeret, 
Boldog az mindenek felett.

*

Találjak kedvet teelőtted,
Midőn szívemmel áldozom,
Ha felettem a test erőt vett,
Te légy megmentő angyalom. 
Oktass példáddal engemet,
Oh mindenható szeretet I“

Amen. *

Több jut egyre.
Dunántúliasan s z ó lv a :  »öreg 

ómádi “-ban a múlt év tavaszán az 
Orsz. Ref, Tanító-Egyesületnek egy 
nagyszerű „Üdülőháza“ épült más- 
félezermillió koronán. Ennek im
pozáns dísztermeiben tartották a 
nyáron az istentiszteleteket, amikor 
zsúfolásig megtelt a szép terem. 
De az ifjú nép nagy sajnálatára 
vajmi hamar elmúlt a szép nyár, 
s jött az ősz, mikor egyszerre oly 
néma, s kihalt lett a Balaton szép 
vidéke, remek fürdőjével együtt! 
A díszterem hiába várta az ünnepi 
sokaságot, már a harmóniumot is 
elvitték a községházi iskolába, hol 
ezután minden hónap első vasár
napján tartják az istentiszteletet. 
Mikor itt gyéren gyülekeztek a 
hívek, H. Gy. volt orszgy. képviselő 
tréfás hangon azt a megjegyzést 
te tte: Kevesen leszünk ? No de 
sebaj! Legalább több ju t egyre! —  
Eltűnődtem e mondáson! Ha anyagi 
javakra, földi kincsre, örökségre 
értjük, akkor talán igaz mondás 
lehet ez. Ha sok kanál merít a tál
ból, hamar kiürül. Ha a nemes 
angol lord Rothermere százezer pen
gős adományára sok a szegény 
jelentkező, akkor kevesebb jut 
egyre-egyre. De ha lelki-szellemi 
kincsekre gondolunk, akkor épen 
az ellenkezője igaz. A karácsonyi 
angyalok öpÖRSiftt'̂ íwji&Tsspk a beth-

lehemi pásztoroknak szól, hanem 
minden népnek! Az Istennek üdvö
zítő kegyelme megjelent minden 
embereknek, mondja Pál apostol 
(Titus 2.H .) Azért intett a szent 
ének: „Jer istenfélő emberek mind
nyájan egybegyüljetek!“ Minél töb
ben s lelkesebben éneklik a szent 
éneket, annál inkább áthatja az 
minden egyes embernek is a szívét 
s lelkét.

A lelkipásztor könnyebben pré
dikál, ha tömve van a templom, 
mintha kiáltó szónak érzi magát, 
melyre senki se figyel. Minél na
gyobb áhítattal hallgatják, annál 
boldogabb, de a hívek is szinte 
átmelegesznek, s mintegy meleg 
delejes áram hatja át az egész 
közönséget az az isteni szikra, mely 
Krisztus örök, szép evangéliumából 
kiárad rájuk a lelket emelve, a 
szívet nemesbítve, a bánatot eny
hítve s mindnyájukat egy maga
sabb, tisztább, szentebb szellemi 
légkörbe emelve.

Drága magyar Népem! Vedd 
azért jól szívedre azt az üdvös, jó 
tanácsot, mely abból a szép cikk
ből: „Készüljünk a prédikációra!a 
feléd árad! Ne a világ fiainak pél
dáját kövesd, kikről ugyan maga 
Jézus is azt mondja, hogy eszeseb
bek a világosság fiainál; — de csak 
olvasd el a 73. Zsoltárt s akkor
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abból, meg az életnek sok ezer 
példájából láthatod, hogy ezeknek 
végok veszedelem s halál — míg 
az Istent félők jutalma az örök 
élet! — Nemcsak Herkulest, ha
nem minden egyes embert, egyes 
családot, nemzetet oda állít az Úr 
arra a válaszúira, ahonnan kétfelé 
ágazik az út, az egyik az a széles, 
amelyen sokan járnak s a sátán 
csábító szavaira figyelnek, a másik 
az. a keskeny, amelyen a válasz
tottak mennek Krisztus vezérlete 
mellett. A 139. zsoltár szavaival 
kérjük az Urat: „Kisérts meg en
gem erős Isten és lássad az én 
lelkemet, próbálj meg engemet és 
lásd meg az én gondolatimat és 
lásd meg, ha bosszúságodra való 
úton járok-e és hordozz engemet 
tökéletes úton.“ H. P.

Abaújszántó.
A gyámintézet a múlt évi nagy sze- 

retetadományát Abaújszántó kapta, a 
»Hegyaljának« sok megpróbáltatáson 
átment kicsi egyházközsége.

Abaújszántó 1796-ban keletkezett, 
amikor is az artikuláris czekeházai 
egyház szerepét vette át, amelynek 
addig leányegyháza volt. Épületei egy 
részét is ezen egyház épületeinek 
eladásából szerezte, míg a másik ré
szét hívei áldozatkészségéből emelte, 
azonban ezeket még használatába 
sem vette, már is tűzvész martalé
kává lettek. Azután csaknem egy év
századon át küzdött az elemekkel,

A Mikó Zsófi sora.
Életkép. Irta: Farkas Mih&lyné. 3

Hit lehetett az ilyenre haragudni, még 
ha elkapta és megszorongatta is a pénzt 
kínáló kezet?

A Zsófi pedig — maga se tudta jósze
rével, hogy miért — az ünnep ő cipőjét 
húzta föl és a tükör előtt kötötte föl a ken
dőt a fejére, mikor husért ment. A legény 
pedig nem azért volt olyan hires nagy kópé, 
hogv ilyesmit észre ne vegyen.

És egyszeresek — a többi leányok nagy 
irigységére — különös figyelemben kezdte 
részeltetni a Zsófit. Igaz ugyan, hogy akkor 
már tájékozódva volt az iránt, hogy ez a 
jámbor leányzó elsején nem a boltokat 
járja, hanem a takarékpénztárba viszi a 
havi fizetését.

„Van-e már ismerőse, galambom ? Hogy 
nincsen? Hogy lehet az? Ilyen szemrevaló, 
derék leánynak ? Különben nekem sincsen. 
Ha tréfálkozva eljár is a szám, az mind 
csak szóbeszéd. De ha kedvemrevaló pá
rom akadna, azt tudnám szeretni Isten 
igazában 1"

Így a legény, mézes-mázos bészéddel, 
mint ahogy a madarász halkan fütyörészve 
léprecsalja az óvatlan madárkát.

mert 7-szer égett le iskolája, 4-szer 
harangozó háza, 2 szer paróchiája, 
egyszer pedig a temploma. 1881-ben 
pedig árvíz tette tőnkre összes épü
leteit, úgy hogy soha sem tudta ki
heverni az egyik csapást, máris utól- 
érte a másik.

Ezekhez a csapásokhoz még a 
»hegyaljai nyomorúságok« is hozzá
járultak — melyek mint a múlt szá
zad végén fellépett peronoszpora is 
— híreit is alaposan megtizedelték. 
Ezek a körülmények voltak okai nyo
morúságának, mert ezek döntötték 
össze mindig terveit Ezért készült 
több mint egy évszázadon át arra, 
hogy templomához tornyot építsen, 
amely tervét a háború is elodázta, 
mert addig keservesén összegyűjtött 
pénzét hadikölcsönbe fektette s így 
a háború végén ismét fillér nélkül 
állott düledező épületekkel és elsze
gényedett hívekkel.

A Mindenható azonban akkor sem 
hagyta ell Amerikába szakadt test
véreink segítsége, híveink példás 
áldozatkészsége s jótékony intézeteink 
támogató keze nemcsak épületeit 
hozta rendbe, de régi vágya is telje
sedésbe ment, amikor kis templomá
hoz tornyot építhetett. Ez az öröme 
sem lehetett azonban zavartalan, mert 
bár az építés megkezdése előtt a már 
említett forrásokból összes fedezete 
meglévőnek látszott, az építésből 
mégis 50 millió korona adóssága 
maradt, amely összeg a'fundámentom 
kiásásánál tátongd két ősrégi sír be
tömésére és vasbeton boltozattal való

Egy vasárnap délután kimenőt kért a 
Zsófi. Eddig még sohase tette ezt. Ha a 
a temp ómból megjött, levetette az ünneplő 
ruháját s az énekeskönyvében lapozgatott, 
vagy eltett-vett, rendezgetett estig a saját 
kis szobájában.

A tekintetes asszony megütközve kapta 
föl a fejét. Mint a kopó távolról a vad 
szimatját, megérezte ő is a közelgő veszélyt.

„Hát hiszen, mehetni, elmehetsz* — 
felelte kelletlenül. ő még mindig tegezte a 
cselédeit — „mert hiszen jussod van hozzá. 
Csak aztán baj ne érjen. A minap is látta
lak a kapuban trécselni azzal a széltoló 
mészáros legénnyel, annak pedig a szeme 
se jól áll. Nem vagy már süldő-leány, vi
gyázhatsz magadra!*

A Zsófi pedig hallotta is, nem is a 
szigorú figyelmeztetést, csak ment dohogó 
szívvel, nagy magabiztában a találkozóra.

Az utca sarkán már várt reá a Jizsi, 
uras, szürke ruhában, séiapálcával a kezé
ben, puha-kalappal a fején, akárcsak egy 
nagyságos úr.

És ilyen finom gavallér létére nem res- 
telte karonfogni az egyszerű leányt, és úgy 
mentek együtt a szép tavaszi napsütésben, 
a sok ünneplő, vidám városi nép között, 
ki a ligetbe. Milyen gyönyörű is volt ott.

áthidalására kellett, amely munkála
tok nélkül a tornyot nem lehetett 
volna felállítani... Akkor még re 
mélte az egyház ennek az adósság
nak mielőbbi kifizetését... de azóta * 
megnehezedett felette az idők járása, 
mert a »Hegyalja« népe már negye
dik esztendőn át olyan nehézségekkel 
küzd, hogy lakosai nem egyikének 
asztaláról még a mindennapi kenyér ' 
is hiányzik Ezért szaporodnak az S 
egyházadó hátralékai s ezért kell ál- 
landóan segélyért folyamodnia. Ezeket 
a súlyos terheket pedig egyenesen 
elviselhetetlenné tette 128 éves temp
lomának középső boltozata kinyílott, 
összeomlással fenyegetvén azt. Rendbe
hozatala 5000 pengőt igényel, ame
lyet az a 350 lélek a hegyaljának 
mai nyomorúságai között nemhogy 
összehozni lenne képes, de még köl- 
csönképpen sem tud felvenni, hiszen 
rendes kiadásai mellett, még a régi 
tartozásainak kamatait sem képes 
fizetni.

Ezért fordult kiáltvánnyal az egy- 1 
ház vezetősége Evangélikus egyhá
zunk minden vezető tényezőjéhez, az 
államhoz, jótékonycélu intézeteinkhez 1 

és mindenkihez, hogy segítsenek rajta! 
Mert ha templomán az előírt mun- 1 
kátétokat sürgősen végre nem hajt- 1 
hatná, annak esetleges összeomlása • 
egy régi és hitbuzgó kis gyülekezet 
összeomlását vonná magaután, mert 
templom nélkül annak hívei lassan, 
teljesen szétszóródnának.

Adataik a Haragító Hallására, \
A fik és a bokrok mind virágban álltak, i 
piros tulipán-ágyak tarkították a zöld pá- 1 
zsitot és zen«;, kacagás, vidám zsivaj hang
zott mindenfelől. Sokat nevettek a bábszín
házban a Paprika Jancsi mókáin s felültek 
az ördőg-motollára is. Szerencse, hogy a 4 
legény olyan erős karral fogta a derekát, 
mert még kiszédült volna szegény Zsófi az 
aranyos sránkóból, amint olyan szélvész
sebességgel repült. A Józsi fizette bőkezűen 
mind a költségeket

Utóbb ők is leültek a vendéglő előtt 1 
egyik kis terített asztalhoz s jó ozsonna 1 
mellett bizalmasan elbeszélgettek.

Nem volt semmi titkolni való a leány . 
eddigi életében. Az édesanyja már nem él, 
az apj 1 nem törődik vele, a mostohája még j 
annyit se. De mivelhogy nem számíthat 
reájuk, összerakosgatott minden fillért, amit 
a keresményéből megtakaríthatott. Most 
már szépecskén van együtt, mert már rég
óta szolgál.

A legény elmondta, hogy ö is árva, se 
apja, se anyja. Számottevő vagyont hagytak 
reá a szülei, ha kézhez vehetné, rögtön 
önállósíthatná magát. Csakhogy az a nagy 
baj épen, hogy megszállott területről való 
és temérdek időbe és herce-hurcába kerül, 
mire mejd a jogos örökségét kiutalják. 
Ezért nem is mondhatja el Zsófikának mind-
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Kis János szül. 1870-ben. Lutheri 
buzgósdgú pap és püspök, hangya- 
szorgalmú iró; híveinek és nemzeté
nek bölcs tanító ja, Kazinczy barátja és 
vapostol-társaa volt. Szelíd, jó  ember, 
megérdemli, hogy minden magyar 
szív, különösen pedig evangélikus 
magyar szív  áldva őrizze emlékezetét.

Morzsák
Ha a Szent Lélek nem vetette el 

a nagy történeti egyházakat, hanem 
dolgozik bennök, ébredéseket hajt 
végre, kinek van akkor joga elhagyni 
azokat? (Nydry Pál.)

*

azt, ami a s/ívén van, mivelhogy a jövője 
ilyen bizonytalan.

De azért a leány érteni vélte a célzást 
és édes melegség áradt szét egész valóján 
és pirosra festette arcát. Soha még ilyen 
boldog nem volt, soha még senki ilyen 
hangon őhozzá nem beszélt.

Ettől kezdje — mi tagadás benne — 
megszűnt a Zsófi az a mintacseléd lenni, 
akinek ismertük — és bizony nem egyszer 
adott okot a tekintetes asszony zsémbes 
rosszalására. Mert hol azt feledte el, hol 
amazt, hol a rántást égette el, hol meg a 
pecsenyét — de hogy is ne, mikor a gon
dolatai mindig csak a vasárnapon járlak, 
amikor majd újra együtt lehet választottjával.

A nagv igyekezetben, hogy tetszését 
minél inkább megnyerje és külső megjele
nésében is hozzáillőbb legyen, napról-napra 
jobban elhagyta eddigi szerény viseletét s 
magassarku cipőket, divatos ruhát varratott 
magának. Ha tudta volna, hogy ez még 
csak vis8zatet8zőbbé teszi külsejét!

Még magának az ügyvéd urnák is föl
tűnt és riadtan nézett utána a pápaszeme 
fölött, mikor egyszer a Zsófi szűk, rövid 
ruhában, csipkés gallérból nyújtva föl so
vány nyakát, benyitott a szobába, hogy 
elköszönjön.

„Hát ezt mi lelte* — kérdezte, „meg-

HARANQSZC.

Mirjam, Mózes testvére, írta a 
Vörös tengerből való szabadulás után 
azt a csodálatos himnuszt, melyet 
mint a szabadulás zsoltárát énekelt 
aztán a nép. Mikor azonban Isten 
egyedül Mózessel közölte az ö aka
ratát, felébredt benne az irigység, 
veszekedni kezdett Mózessel. Ma is 
vannak emberek, akik azt hiszik, 
hogy a zsoltáréneklés és a veszeke
dés egészen jól megfér egymás mel
lett. (Kroeker.)

*
Ha mindenféle akadály merül fel 

az elé, hogy minden nap olvasd a 
bibliát, gondold meg, hogy ép az 
mutatja a mindennapi bibliaolvasás 
rendkívüli horderejét, hogy a Sátán 
minden eszközzel meg akarja aka
dályozni.

Ha valaki madarakat akar tanítani 
énekelni, le kell takarnia feketével a 
kalitkát, mert különben olyan szóra- 
kozottak lesznek a madarak, hogy 
nem figyelnek oda. Mi sem tudjuk 
meghallani mozgás, tevékenység kö
zött az Úr szavát. Mindennap le kell 
hozzá csendesednünk.

Alagút építésénél újra és djra meg
állítják a mérnökök a munkát, be
állítják a műszereiket s lemérik, hogy 
jó irányban haladnak-e, mert tudják, 
hogy 1—2 miliméternyi eltérés is 
mennyire megbosszulja magát na
gyobb távolságon. A mindennapi bib
liaolvasás méri le a mi életirányunkat. 
(Sauvin.)

Isten mindennel meg akar ajándé
kozni minket Krisztusban. Az afán-

bolondult talán?* „Magam is azt hiszem* 
— felelte az asszony, .pedig kár érte*.

Hátha még azt is tudta volna a tekin
tetes am ony, hogy a Zsófi a karján csüngő 
kis kézitáskában egész kis megkuporgatott 
vagyonát magával viszi, mert a Józsi sürgős 
üzenetet küldött, hogy a kettőjük élete 
forduló- pontján áll és egy kis befektetéssel 
megalapíthatnák a szerencséjüket.

Már akkor a viszony mindegyre bizal
masabbá vált közöttünk és a mulatozás 
költségeit is rendesen a Zsófi fizette, mert 
a Józsi olyan jószívű volt, hogy mindig 
kölcsönadta a pénzét megszorult barátainak, 
sőt az arany óraláncot is ó váltotta ki, amit 
akkor zálogosított el a legény, mikor a 
komája gyerekét operálták.

Most is ott várt már Józsi a kert be
járatánál a siető leányra és már messziről 
nyújtotta feléje a kezét, de most nem ül
tette le az asztalok egyikéhez se a kis 
vendéglő udvarán, hanem a virágzó leán- 
derek között egy külön kis szobába vezette.

Ott megsimogatta fölhevült arcát, édes 
borral, süteménnyel kínálta, aztán (assankint 
előhozakodott a tervvel, amelynek megbe
szélésére őt idehívta.

Egy jóhírü kis hentesüzlet volna sürgő
sen eladó, biztos forgalmú, jó helyen. A 
közeli gyár munkásai mind ott vásárolnak,
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dékozáshoz azonban kettő kell: aján
dékozó és elfogadó. Ép ezért a ke- 
resztyénségnek ez a lényege : végy 1 
Aki legjobban megtanulja az elfogadás 
alázatosságát, az jut legelőbbre, mert 
Isten semmit sem tesz oly szívesen, 
mint az ajándékozást. Aki azt hiszi, 
hogy a keresztyénség lényege az, hogy 
adj, az még a vallásos pogány fel
fogásában leledzik és saját vallásos 
erőlködésében vergődik. (Modersohn )

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Gyógyulás.

Jan. 16. Érzed-e, hogy beteg vagy ? 
Máté 8 .z. Mindenek e őtt azt keil világo
san megérezned, hogy te is beteg vagy, 
te is reászorulsz a gyógyító orvos segít
ségére. mert magad erejéből bűneid beteg
ségéből ki nem gyógyulhatsz. A magad 
tehetetlen, erőtlen voltát kell megérezned 
8 vágyakoznod is a gyógyulás, a bűnből 
való szabadulás után. Ne hitegesd, ne 
ámítsd magad, lásd be bűnös, esendő be
teg voltodat még ma!

Jan.r 17. Hol keresel gyógyulást ? Máté 
8 . a. Úgy nevezett jó cselekedeteidben, 
vagy más érdemeidben, talán emberi segít
ségben keresed betegséged orvosságát, a 
bűneidből való szabadulást? Lásd meg, 
hogy úgy kell tenned, mint a belpoklos, 
Krisztushoz kell menned, mert csak nála 
találhatsz igazi gyógyulást, csak az Ő éret
ted is való váltsághalála tud téged igazán 
kiszabadítani a bűnnek hatalmából s meg
menteni a kárhozattól. Fogadd el tehát 
Őt még ma Megváltódul 1

Jan. 18. Hogyan kéred gyógyulásodat ? 
Máté 8 . z. Azt reméled-e, hogy Kris, tusod 
minden kérés nélkül meggyógyít téged? 
Igaz, hogy Ö már ott a Golgothán elvé
gezte a te váltságodat is, de ez csak ak
kor lesz a te saiátoddá, ha alázattal s hittel 
elfogadod azt. Legyen azért benned is a 
bélpoklosnak térdre boruló alázata az

reátermett ember az egész vidéket oda" 
szoktathatná. Egy szoba és konyha is van 
hozzá, néni is kell több egy fiatal házas
párnak. ö  tudvalevőleg nem tud az örök
ségéhez jutni, pedig az ügylet sürgős, ha 
köztudomásúvá lesz, száz vevő is akad 
reá, mert ilyen alkalom C3ak egyszer kínál
kozik. Ö nem akarja reábeszélni a Zsófikát 
semmire, de ha viszonozni tudja az ö hű
séges érzelmeit és megbízik őbenne, akhor 
kössék meg azt az üzletet és semmi sem 
fog útjában állni boldogságuknak.

Hogy megbízik-e benne? Mikor ott ült 
mellette közvetlen közelben, az erős kezével 
fogta a kezét és a fényes szemével reá
nevetett, hátha a lelke üdvösségét kérte 
volna, szegény Zsófi, nem bízta volna-e reá?

Ö csak a szerelmes szivére hallgatott, 
mit tudott ő léha, hitszegő férfiakról ? Meg
szédülve, mint a buta kis bogár a lámpa
fénytől, az oltáron — melyen olyan sok 
gyorsan kialvó lángot gyújtanak, föláldozta 
mindenét, — még saját magát is.

Mindjobban esteledett, odakünn féke
vesztetten tombolt a muzsika, nehéz virág
illatok áradtak be az ablakon, idebenn pe
dig egy boldog pár szőtte álmait egy szép 
jövendőről.

„Semmit meg ne bánj —* biztatta a 
legény a leányt. „Három hét alatt meglesz
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áldott orvos előtt. Kérd ó t, hogy fedezze 
be sebeivel bűneidet s könyörögjön éretted, 
mint egyetlen közbenjáród, az Atyánál 
bűneid bocsánatáért!

Jan. 19. Hiszel-e orvosod erejében ? 
Máté 8 : a. Hiszed-e azt, hogy jézusnak 
van ereje, hatalma téged megpyógyitani? 
Van-e iránta teljes bizodalmád? Le me
red-e tenni jöv£det az ó  kezébe? Megis
merted-e már ő t mint bűnt s halált meg
győző vitézt? Lásd, a béipoklos szörnyű 
betegségében is teljes bizalommal tudta 
mondani: .megtisztíthatsz engem*. Higy 
ezzel a hittel te is Krisztusod erejében!

Jan 20. Hiszel-e orvosod szeretetében ? 
Máté 8 . 1. Hiszed-e azt, hogy Jézusod a 
te bűneid miatt is szomorkodik, téged is 
8ajnát, mert szeret s téged is meg akar 
szabadítani betegségedből ? Ismered-e 
már az ö  irántad való szeretetének nagy
ságát, amelyet megmutatott irántad attól 
kezdve, mikor magát szegénnyé téve alá- 
szállott erre a földre emberi alakot öltve 
fel egész addig, mikor éretted is meghalt 
a Golgothán ? Ha ismered, teljes bizalom
mal fordulhatsz Hozzá gyógyulásért,

Jan. 21. Hálás vagy orvosod iránt? 
Lnkács 17: n —u. Ha már megtapasztaltad 
önmagadon, betegségedből való meggyó
gyulásodon az áldott Orvosnak, Krisztusod
nak irántad való könyörülő, áldozatos 
szeretetét, ha már megbizonyosodtál bűnt 
eltörlö hatalmáról, vájjon hálás vagy-e 
érette iránta ? Megköszönöd-e neki hozzá
féréseddel segedelmét? Vagy te is ama 
11 béipoklos közé tartozol, akik elfeled
keztek gyógyító orvosukról? Érezd meg 
e történetben Krisztus szomorúságát a 
hálátlanság miatt I

Jan. 22. Miben mutatod meg háládat? 
Ap. Csel. 18 . b Krisztusod iránti hálád 
vájjon nem csupán érzelgősség-e, hálás 
hangulat, de nem háládat megbizonvitó 
élet ? 1 Meggyógyulván érzed-e a Lélek 
szorongatását, hogy te is, mint Pál, bi
zonyságot tégy arról, ki volt számodra a 
Krisztus, hogy Ö valóban Megváltód ne
ked ? I Ha ezt eddig nem tetted volna, 
ne álj ellent tovább a Léleknek, hanem 
légy az Áldott Orvos hálás, bizonyság
tévőjévé 1 Abaffy G?iU.

az esküvőnk, annyi már, mintha a felesé
gem vo'nál,* s elkisérte egész a kapuig s 
forró öleléssel búcsúzott el tőle ott is. Már 
akkor a Zsófinak nem volt semmi több 
elajándékozni valója.

Csak mikor a lépcsőn fölfelé osont, 
akkor kezdett felocsúdni kábulatából és 
remegő kézzel nyomta meg a csengőt.

Mint egy haragvó Cherub a menyország 
kapujában, úgy jelent meg a tekintetes asz- 
szony a kitárt ajtó keretében és a megré
mült leány valami mentségfélét dadogott.

.Nekem ne hazudj —“ hallgattatta el 
az asszony, .semmi közöm sincsen hozzá, 
hol jártál, mit műveltél. Most az egyszer 
még megbocsátok, mert hűséges cselédem 
voltál sokáig, de ha még egyszer eszedbe 
jutna 10 óra felé vetődni haza, a cókmóko- 
dat már az ajtó előtt találod. Mert én csak 
tisztességes nőszemélyt tartok a házam
ban 1“

Megszégyenülfen sompolygott be Zsófi 
a lakásba és dehogy nyúlt volna hozzá a 
vacsorájához, amely ott várta letakartan 
a tűzhelyen. (Folyt u o

Egy anyának.*)
Győry Vilmostól.

Hadd zajongjon, hadd zsibongjon 
E vidám gyermeksereg,
Oh ne tiltsd le l töltse kedvét 
Hadd örüljön, hisz gyerek I 
Lesz idő, hogy visszasírnád 
E zsibongást, ezt a zajt,
Hogyha a szülői hajlék 
Néma lesz és puszta majd I

5  oh pedig lesz! —  Nézd a fészken 
Hány volt tegnap a madár I 
Hogy csevegtek I —  s az öreg pár 
Egyedül búsong ma már.
Szárnya nőtt az ifjú sarjnak 
Szállni vágya ébredett.
Most magának rakja fészkét 
S hajh az ősi puszta lett,

Szíved a hiú reménnyel 
Ne kecsegtesd oh anya I 
Hogy szülötte magzatától 
Soha sem kell válnia.
Ezt az élet vonja majd el,
Azt talán a sírhalom,
Nincs az illanó időnél 
S nincs a sorsnál irgalom.

Hogyha a vágy kezdi szitni 
A kebelben már tüzét,
Készülj válni gyermekedtől,
Már csak féíig a tiéd.
S hogyha egyszer hajiokodból 
Sajátjába távozott:
Úgy tekintsd, hogy nálad otthont 
Nem talál az többet ott,

A te lelked akkor is még 
Egyre nála, rajta jár.
Oh de ő csak néha gondol 
A szülői házra már.
S bárha eljön, bárha nyájas,
Mégsem az, aki azelőtt,
Látni rajta, hogy menni vágyik,
Szíve haza vonza őt.

Oh mi más ma még az érzés 
E kicsinykék kebliben!
Mind csak az anyához óhajt 
S boldog úgy, ha ott pihen.
Minden arc, mint napraforgó 
Napjaképen rád tekint,
Enyhét, írt, vigaszt, nyugalmat 
Csak tebenned bírja mind.

*) E végtelenül bá jo s  é s  m egható  költeményt 
Bírón© Pálm ai Izabella ú ra sszo n y  Szom bathelyről, 
a  H arangszó  buzgó o lv asó ja  b o c sá to tta  rendelke
zésü n k re  ieközlés c é ljábó l, ki e  költem ényt boldog 
em lékű nagyap ja  té th l K arsay  S á n d o r  püspök m á
so la táb a n  b írja, kinek m ag a  Qyőry Vilmos, a  költő 
p ap  d ik tá lta  le. — Az é rté k e s  kéz ira tra  felhívjuk a  
Luther-M űzeum  Ig azg ató ján ak  nagybecsű figyelmét, 
esetleg meg lehetne sze rezn i a z t  a  Múzeum szám ára.

Oh azért hát hadd zsibongjon 
E vidám raj körüled;
Teljesen addig tied csak 
Míg öledbe veheted,
5  e pótolhatatlan üdvért 
Túrd el azt a zsibajt 
Lesz idő, hogy visszasírnád 
A magány fog fájni majd.

„Az első karácsony.“
A győri ev. belmisszió egyesület 

az ifjúsági egyesülettel kapcsolatosan 
megható karácsonyi ünnepélyt tartott 
december 23-án. Felruháztak 74 sze
gény tanulót és 18 szegény öreget 
gyámolítottak ez alkalommal.

Különösen meghatóvá tette az 
ünnepélyt »Az első karácsony* cfmű 
két felvonásos alkalmi színjáték elő
adása, melyet Simon Ili az ifj. egy. 
buzgó és lelkes tagja irt. a serdülők
kel betanított és rendezett.

A darabot kiválóan kedvessé teszi 
a bibliai szellem, mely az egészet 
áthatja és a szép nyelvezet. Látszik, 
hogy irója a bibliaórák szorgalmas 
látogatója, aki Krisztust választotta 
eszményképül és a Bibliát zsinór- 
mértékül.

Az esemény Kr. u. 33 és 34 ben 
történik.

Az első felvonás hűsvét napján 
egy gazdag Farizeusnak házában 
játszódik le. Eszter a farizeusnak 
fiatal, de béna és életunt leánya 
magához hivatja a réten játszadozó 
jeruzsálemi gyermekeket, s kéri, hogy 
mulattassák. A gyermekek a velük 
lévő Mária asszonyt kérik, meséljen 
arról a jóságos, fehér ruhás, ragyo
gó arcú bácsiról, aki őket úgy sze
rette, ölébe vette, megáldotta és aki 
a kis vak Évát meggyógyította. De 
Mária asszony ma nagyon szomorú, 
mert ő tudja a nagypénteki esemé
nyeket, de nem akarja megszomori- 
tani a gyermekeket és ezért hallgat. 
Végre a sok kérésre elárulja, hogy 
Jézus meghalt

A gyermekek megszomorodnak, 
Eszter pedig, aki már remélte, hogy 
öt is meggyógyítja a csodatévö 
Messiás, egészen boldogtalan. Ekkor 
belép Anna asszony, aki hírül hozza, 
hogy Jézus feltámadott. Erre a bol
dogító hírre Eszter is felvidul és 
kéri Máriát vezesse Jézushoz, mert 
ő hiszi, hogy őt is meggyógyítja s 
mikor fel akarja segíteni, csodál
kozva érzi, hogy meggyógyult. Túl
áradó boldogsággal veti térdre ma
gát és életét Krisztus szolgálatára.

A második felvonásban a már
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egészséges és boldog Eszter Jézus 
születése napján kedves meglepetést 
készít üldözött szegény bittestvérei
nek. összegyűjti őket házában és 
behozatja a feldíszített fenyőt, amely 
körül eléneklik a karácsonyi éneket 
s míg Mária asszony jövőbe látó 
lélekkel elmondja a karácsonyfa szim
bólumát, a magasból felhangzik az 
angyalok kara és térdre hullva hall
gatják a boldog gyermekek.

Ha kedves hittestvéreink óhajtják 
a darabot előadni, szívesen kölcsö
nözzük. Az első felvonás mint hús
véti jelenet külön is megállhat.

Belmisszió Veszprémben.
Veszprémben az ádventi időszak 

minden vasárnapján liturgikus esti 
istentisztelet volt. Advent első, má
sodik és negyedik szombatján pedig 
a Leányegyesület rendezett vallásos 
estéket, melyeknek meghívott szóno
kai Novák Rezső ajkai lelkész, Novák 
Rezsőné és Irányi Kamill székesfehér
vári lelkész voltak. Ugyancsak Irányi 
Kamill lelkész a balatonalmádii hívek 
között is tartott istentiszteletet és osz
tott űrvacsorát. Az ádventi időszak 
harmadik szombatján, december 10 én 
a Leányegyesület sikerült kulturestét 
rendezett a színházban, mely ez al
kalomra szépen megtelt. A műsor 
legkiemelkedőbb pontja volt Jánossy 
Gábor országgyűlési képviselőnek, 
a szombathelyi gyülekezet felügyelő
jének alkalmi beszéde, a »Magyar 
lélek újjászületéséről«.

Az est egyébként az irredenta 
gondolat jegyében folyt le, amennyi
ben Müller Mici »Ve victis« című 
szavalata, Hermann Ká*oly budapesti 
zeneművész tárogatón, majd zongo
rán előadott saját szerzeményű és 
kuruc dalai, különösen pedig Gö- 
möry Károlyné által igen ügyesen és 
hatásosan rendezett irredenta színmű, 
»Karácsonyest a nagy magyar tél
ben«, erősen hazafias és irredenta 
tartalmúak voltak.

A kulturest tiszta jövedelmét ev. 
gyermekek karácsonyi megajándéko
zására fordította a Leányegyesület.

Az ádventi vallásos estéken sza
valatokkal szerepeltek: Zauner Kató, 
Netratics Annus, Jakab Erzsiké, Bod- 
laky Györgyi, Gazsi Mariska; éne
keltek : Biró Mili, Gömöry Mária, 
Mesterházy Mária, Bodlaky Györgyi; 
orgonán játszott: Gömöry Mária,
hegedűn játszottak: Libertiny Jenő, 
Gömöry Károly, Gutay József, 
Zauner László. A kulturesti irre
denta színműnek szereplői voltak:

Kis János szülőháza az emléktáblá
val Rábaszentandráson.

Vallomás.
Soha meg nem bánt hivatással 
Isten igéjét hirdetem,
Amit hirdetget gyarló ajkam,
Szilárdan, szentül elhiszem.

A hitem azért rendületlen,
Mert két templomban áldozom,
Nekem nem elég egy szentegyház,
Én kettőben imádkozom.

Kicsiny templomnak szószékéről 
A híveket tantlgatom,
A természet nagy templomában 
Magam is Istent hallgatom!

Szentantalfai Nagy Lajos.

Csomay Irma, Bodlaky Magda, 
Tóth Lajos, Mesterházy József, 
Bankó János, Mesterházy Mária, 
Buthy Erzsi, Biró Mili, Milhoffer Ele
mér. Itt említjük meg, hogy a Leány
egylet a reformáció emlékünnepén 
is rendezett vallásos estét, melynek 
szónoka Zsupanek Sándor katona
lelkész volt, vonós- négyest játszottak 
énekszólóval: Libertinyi J., Zauner 
L., Gömöry K. és Gömöry Mária, 
szavalt: Thallmann Hilda. A legutolsó 
ádventi vallásos est persely]övedelmét 
a szarvasi evang. árvabáznak kül
dötte el a Leányegyesület.

Az evang. leányegylet karácsony
kor Gömöry Károlyné vezetésével a 
városi kórház evang. betegei számára 
karácsonyfát állított fel, melynek égő 
gyertyái mellett a betegek úrvacsorát 
vettek. Ugyancsak karácsonyfát állí
tott és ajándékot osztott a leányegye
sület a nőegylet segítségével az elemi 
iskola tanulóinak is, templomi ünne
pély keretében, melyen Dákay Ilonka 
imát mondott, Magyar Pali és Czi- 
ráky Ilonka szavaltak, Gömöry Ká
rolyné pedig szép szavak kíséretében 
kiosztotta az ajándékokat. K*ptak a 
gyermekek könyvet, ruhát, cipőt, édes
ségeket, az egyik egy szemüveget. 
A sok szép ruhaneműből jutott az

ev. egyház szegényeinek és a kór
házi betegeknek is. Egy szegény csa
lád liszt, zsír, cukor stb. adomány
ban részesült. Itt említjük meg, hogy 
ez évben a Leány egyesület 40 ev. 
beteget látogatott meg a kórházban, 
gondosan figyelye arra, hogy a lélek
ben szomjazók úrvacsorában része
süljenek. Ellátták őket az ev sajtó 
termékeivel, egy-egy jobb falattal, 
ruhaneművel, olyan is akadt, akinek 
a kórházból való kijövetele után ál
lá. t szerzett a Leányegyesület, míg 
az elhaltakat minden esetben elkísér
ték a temetőbe. Karácsonykor a fog
házi letartóztatott — hála Isten csak 
kettő — evangélikus foglyok szintén 
részesültek az Úri Szentvacsorában.

K O R K É P E K .

K a r c o la to k  a  h é trő l.
Az Atlanti óceánon Woodend kör

nyékén — mint annak idején jelez
tük — elsülyedt az amerikai flotta
S. IV. nevű tengeralattjáró hajója.

A katasztrófa hírére a helyszínére 
sietett az amerikai flotta sok hajója, 
hogy a tengeralattjáró egyik kama
rájába menekült s még életben levő 
6 matrózt megmentse. A tenger mé
lyén fekvő tengeralattjáróhoz a bú
várok le is ereszkedtek s a hajó 
acélbordáira mért kalapácsütésekkel, 
— Morze-jelekkel beszélni is tudtak az 
életben maradt matrózokkal, de hiába 
volt minden, megmentésükre tett kí
sérletek sorra kudarcot vallottak.

Az Egyesült Államok rádióállo
másai a tengerészeti minisztérium 
kérésére a katasztrófa napján egy 
üzenetet továbbítottak előfizetőiknek, 
amelyben arra kérték őket, i m á d 
k o zza n a k  az elsülyedt S. IV. tenger
alattjáró életben maradt matrózainak 
megmentéséért. A kongresszus az 
napi ülése s z in té n  im á v a l  kezdő
dött, melyet állva mondottak el a 
kongresszus tagjai.

Az amerikaiak S. IV. tengeralatt
járó elsülyedése kapcsán újból tanú
ságot tettek Istenbe vetett bizodal- 
mukról, élő hitükről, imádkozó lel
kűkről. N e s z é g y e n e ljü n k  im á d 
k o z n i  m i se m  I Forduljunk buzgó 
imáinkkal Istenhez mindennap. Nem
csak a veszedelem idején, amikor 
igen sokszor már késő, hanem a m i
k o r  m ég  jó l  m e g y  d o lg u n k  s 
legkevésbbé sem keservetesek és nyo
morúságosak a mi életünk esztendei
nek napjai.

Végtére is az imádság a hívő 
lélek legdrágább kincse.
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e g y r ó l - m As r ó l .
A  m in d e n n a p i  éle tbő l.

Hogyan kell kérelmezni az 
adóvégrehajtás felfüggesztését ? 
Az adóvégrehajtás felfüggesztését a 
pénzügyigazgatősághóz címzett és a 
helyi adóhivatalban 1 pengő 60 fil
léres bélyeggel ellátott kérvényben 
röviden meg kell okolni, hogy az 
illető miért kéri a felfüggesztést és 
ezzel egyetemben a fizetési halasztást. 
A végrehajtás a kérvény beadásának 
pillanatától függőben marad. A fizetés
halasztás tartamára a késedelmi ka
matot az adóhivatal felszámítja. A 
késedelmi kamat elengedése iránti 
kérelmek teljesen hiábavalók, mert 
azt minden esetben meg kell fizetni 
az államkincstárnak.

I RODALOM.
V ágó Géza: A bibliai Mózes 

életének  regénye. Korunk szépírói 
szívesen nyúlnak bibliai témákhoz, 
mert a közönség is szívesen veszi 
ős olvassa a bibliai vonatkozású és 
tárgyú szépirodalmi feldolgozásokat. 
Amiben egyfelől a forradalmak vallás- 
ellenes mozgalmának a visszahatása 
nyilatkozik meg, másfelől pedig a 
léleknek az örök isteni eszmények 
után való áhítozása, szomjúsága La- 
gerlöf Zelma és Giovanni Papini nagy 
kelendőségnek örvendő és egyre újabb 
kiadást érő könyvei után egy magyar 
(rónak hasonló tárgyú könyve jelent 
meg nem régiben a könyvpiacon. 
Igaz, hogy Vágó Géza költői inven
ció tekintetében mögötte marad La- 
gerlöfnek, aminthogy filozófiai mély
ség és stílus dolgában meg Papim
nak ; de az íráshoz, annak sokszor 
még a szavaihoz is jobban ragasz
kodik regénye kidolgozásában mind
kettőnél. A bibliai téma valóságos 
megkötöttséget jelent rá nézve, ami 
képzelete röptének útját állja. A tör
ténelmi hűségre való szigorú törek
vés jellemzi ót nemcsak a fő ese
ményben, hanem rendszerint még az 
apróbb részletekben is. Pantáziája 
csupán ott lendül kissé neki, ahol a 
bibliai elbeszélésnek a hézagait kell 
kitöltenie. Azonban dicséretére szol
gál, hogy itt sem siklik ki lába alól 
a történelmi valószerűség talaja. Sót 
ami aztán már kevésbbé írható elő
nyére, a valószinüség kedvéért any- 
nyira megy, hogy a Biblia egyes 
részeit kivetkózteti misztikus, csodás 
jellegükből s szárazzan, racionális ér
telmezéssel igyekszik elfogadhatókká 
tenni. így az égő csipkebokor-jelene

tet közönséges víziónak tünteti fel; 
a Vöröstengeren való átkelést a ten
ger apályával és dagályával magya
rázta ; a mannát pedig úgy értelmezi, 
hogy az nem volt más, mint »kis 
gömbölyű, kőrisfa és fűzfa habos 
nyálába burkolódzott állatkák«, az 
egészségre ártalmatlan, ehető kabó
cák . . .

Főhősének, Mózesnek alakje, egyé
nisége nem domborodik elég éles és 
határozott vonásokkal ki. Egyes ki
fejezésein pedig, amikor pl. Mózes
nek ilyen durva szavakat ad ismétel
ten is a szájába: te barom, ti bar
mok, — az ember valósággal meg
ütközik. Elbeszélő modora különben 
könnyed, folyékony; hellyel-közzel 
vannak részei és genreképszerű jele
netei, melyek igazán sikerültek. Ap
róbb fogyatkozásai mellett is egész
ben véve tanulságos és élvezetes 
olvasmányt nyújt Vágó Géza könyve, 
melynek értékét még emelik a régi 
metszetű szép illusztrációk. (k. s.)

HETI  KRÓNI KA.
A képMselőház január 10-én újból 

megkezdte üléseit. Huszár Károly, a sár
vári kerület volt képviselője meleg hangon 
búcsúzott- el választóitól. Mindig a nép 
képviselője voltam — mondotta többek 
között — és a népért fogok dolgozni új 
hivatalomban is. — A szociáldemokraták 
3 napos kongresszust tartottak Budapesten. 
— Szentgotíhárdon a vámhatóságok feltar
tóztattak egv géppuska alkatrészeket tartal
mazó vasú i kocsit, mely Olss; őrs; ágban 
volt feladva és Lengyelországba irányítva.

A burgenlandi tartományfőnök lemon
dott.

Az erdélyi románok saját hazájukban 
8 év óta rabságban s nemzeti megalázta
tásban élnek — írja Mamu Gyula, volt 
miniszter 8 román pártvezér egyik kolozs
vári lapban.

Romániába orosz bandák törtek be.
Görögországban előkészültek az új 

elnökválasztásra.
A jugoszláv-albán határon véres ösz- 

szeülkczés volt a jugoszláv haiárőrök és 
az albán dohánycsempészők között.

Angliában legutóbb ítéletidő volt. Az 
orkánszerü vihar Londonban épületeket 
döntött romokba. Sok a halott és sebesült. 
A megáradt Themze a parlament épületébe 
is behatolt.

Az olasz kormány utak javítására 140 
millió lírát fordít. — Mussolini szigorú jegy
zéket intézett a szovjethez az odesszai 
olasz alkonzul meggyilkolása miatt.

A francia és a kisántánt sajtó fegyver- 
csempészés ürügye alatt a szentgotthárdi 
esettel kapcsolatban folytonosan támadja 
Magyarországot.

Ä kubai magyarság küMötfségileg tisz
telgett Rothermere lordnál, aki azt mon
dotta : Közép Európa békéjét csak úgy 
biztosíthatjuk, ha visszaadjuk Magyaror
szágnak az elszakított magyar területeket.

Az Egyes&lt-Állaifiok háborút folytat
nak Nikaraguaval.

Mexikóban'új összeesküvést fedeztek fel.
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H A R A N GS Z Ó.

V iz k e r e s z t  u . 2. v a s á r n a p .
Róm. 12. 7—16.

Az élet a legkülönfélébb küzdelmeknek 
az iskolája. A küzdelmek, nélkülözések, 
szenvedések, harcok között is meg kell tud
nunk állani Isten előtt, aki mindezekkel 
csak hitünket akarja próbára tenni. Az élet 
iskolájának hármas fokozatát: a hivatás, 
az emberi közösség és a keserűség 
iskoláját mindenkinek végig kell járnia.

A z  e lő fizetések  s z ív e s  m eg -  
ú j í t á s á t  s  a  h á tr á lé k o k n a k  
s ü r g ő s  bekü ldését t is z te le t te l  
k é r i  a  K ia d ó h iv a ta l .  — A k ik  
a  H a r a n g s z ó  f .  é v i  1 . és 2 . 
s z á m á t  m e g ta r to ttá k , a zo k a t  
a z  e lő f ize tő k  s o rá b a n  n y i lv á n 
ta r t ju k .  — A k ik  s z ű k ö s  a n y a g i  
v is z o n y o k  közö tt lé v é n  a  BLa- 
ra n r jsx ó ra  e lő fize tn i n e m  ké
p e s e k ,  a zo k n a k  k é s z s é g e s  lé lek 
k e l  á l lu n k  re n d e lk e z é sü k re  in 
g y e n  p é ld á n y o k k a l, e z t  a zo n b a n  
k é r jü k  v a g y  az i l le té k e s  lé lk é sz i-  
t a n í tó i  h iva ta l ú t já n ,  v a g y  e g y  
le ve le ző -la p o n  a  K ia d ó h iv a ta l 
la l  k ö zö ln i.

A budai ág. evangélikus egyház köz
gyűlése az egyházközség másodfelügyelő
jéül Marik Ernő kormányfötanácso3t, gond
nokául pedig dr. Sztehló Aladár táblabirót 
egyhangúlag megválasztotta.

Zoch püspök m eghalt. Zoch Sámuel 
dr., a felvidék nyugati kerületének evang. 
püspöke, a köztársasági párt képviselője, 
rövid, súlyos betegség után a pozsonyi 
állami körházban negyvenötéves korában 
meghalt. A pürpököt 1927-ben a kovnói 
litván ev. fakultás diszdoktorává választotta.

Nyíregyháza. Az Ev. Kossuth Reál
gimnázium ifjúságán* k 88. sz. Szabolcs 
cserkészcsapata 35 szegény gyermeket ru 
házott fel. A kiosztás megható ünnepség 
keretében történt, amelyen az ünnepi be
szédet Máczay Lajos vallásfanár mondotta.

Felavatták az első  bolgár evangéli
kus lelkészt. A budapesti norvég misszió 
lelkésze, Johnson Gisle, püspöke megbízá
sából, most avatta leikérszé Glücksmann 
Mihály bolgár alattvalót. A lelkészavatás 
érdekességéhez tartozik, hogy huszonhárom 
esztendővel ezelőtt ugyancsak Johnson Gisle 
lelkész keresztelte meg Glücksmannt. Az 
ünnepies lelkészavatáson teljes számban 
jelen volt a budapesti bolgár követség sze
mélyzete is.

A vadosfai összgyülefcezetben az 1927. 
évben született 30 fiú, 26 leány, összesen 
56 gyermek. Meghalt 21 férfi, 21 nö, ösz- 
8?esen 42. Házasságra lépett 20 pár, akik 
közül 14 tiszta, 6 vegyes házasságot kötött. 
A gyermekek vallására vonatkozólag a há
zasfelek egy esetben kötöttek egyezséget; 
Buti Eszter zsebe.házei leánygyülekezet link 
buzgó tagja egyházunk javára hozott rever- 
zá! ist. Úrvcsórával élt 333 férfi, 343 nö, 
összesen 676 hivő. Konfirmáltál ott 21 fiú, 
29 leány, összesen 50 gyermek.

Györy Vilmos emlékű im p  Budapes
ten. A La Fontaine Irodalmi Társaság ja
nuár közepén tartandó irodalmi ünnepélyén,
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mely alkalommal a svéd, norvég, finn és 
észt ku"ura remekei kerülnek bemutatásra, 
Győry Vilmos, a kitűnő műfordító emléké
nek áldoz.

A bönyrétalapi ev. egyházközségben 
az 1927. évben hegyeshalmi Fischer Stefá
nia 128 P t adományozott az .Orgonaalap“ 
gyarapítására, ugyanezen célra hegyeshalmi 
Fischer Kálmán 80 P-t. dr. Markos Olivér 
budipesti ügyvéd a gyülekezetnek szabad 
rendelkezésre 5 P-t adományozott, özv. 
Csányi Jánosné a templomi csillárba 12 
szál gyertyát adományozott, ö :v . Németh 
Istvánná, elhalt férje által végrendeletileg 
az egyháznak hagyományozott ingatlan után 
magára vállalva az illeték fizetését, e címen 
az egyházközség pénztárába b»fizetett 580 
P 49 (.■ t. — A gyülekezeten kívül álló célra 
8 intézményre az egyházközség tagjai ado
mányoztak 147 P 19 fillért, mely összeg a 
kővetkező elmeken oszlik meg: Gyáminté
zetnek 67 P  88 f, a soproni Theológus 
Otthonnak 64 P 97 f., Kümisszlóra, f ighiz- 
misszióra, biöiaterjesztésre stb. 14 P 34 f.

Szentgotthárd  1927-ik év folyamán a 
keresítseg szentségében részesültek 22 en, 
11 fiú, 11 leány. Házasságot kötött 7 pár, 
ebből 3 pár tiszta evangélikus, 4 pár ve
gyes. E haltak 16 an, 9 férti, 7 nö.

A sárvári evang. leánvegylet a nőegy
lettel együtt tartotta dec. 23 án karácsonyfa- 
ünnepélyét az iskolateremben, amikor Varga 
József lelkész üdvözölte a megjelenteket és 
köszönte meg a jószívű adakozóknak, hogy 
adományaikkal lehetővé tették a gyermekek 
és a szegények segélyezését. Minden gyér- • 
mek kapott ajándékot és minden szegény 
kapott ruhát, kenyeret, lisztet, cukrot és 
más szükséges dolgot A kiosztott do gok 
értéke mintegy 8 millió korona. Később 
még a szegények között ugyancsak kiosz
tatott a Nagy méltóságú népjóléti miniszter 
úr adományából 11 pár cipó és 5 öltözet 
ruha is A kegyelmes Isten áldja meg a 
jószivű adakozókat és legyen jutalmuK a 
hálás szivek szeretető. — Jan. 6-án tartotta 
az idei közgyűlését a nóegylet, melyen 
előterjesztetett a számadás, mely szerint 
bevetel volt 209 p.nyő 14 fillér és kiadás 
ugyanannyi A nő agy let vagyona pedig 590

Eengő 29 fillér. A közgyűlés, mivel Móricz 
ajosné az elnökségről lemondott, elnökké 

dr Krenner Istvánnét választotta meg. 
Társelnök lett Herczeg Károiyné, alclnök 
pedig Gayer Endréné Pénztárnok lett Csa- 
csovits lstvánné, ellenőrök pedig özv. 
Schranz Mátyásáé és özv. Fischkand Ru- 
dolfné. Választatott még 20 tagú választ
mány is.

A répc alaki gyülekezet f. hó 6 -án 
tartott közgyűlésen egyhangúlag Takáts 
Ernő nagygeresdi tanítót választotta meg 
II. sorszámú kántor*anitójává.

Bakonyszombathelyen az ádventi idő
szakban minden hé en szombaton volt egy- 
egy vallásos estély. A lelkész a püspök úr 
által előirt tém ákról: 1. A kér. házasság 
és annak előfeltételei. 2. A házastársak 
egymáshoz való viszonya. 3. A gvermek. 
4. Az édesanyáról tartott előadást. Szaval
tak: Letenyei Bözsike, Kovács Bözsike, 
Király Manci, Varga Bözsike tanítónő, Tóth 
Gnus, Farkas Rozika, Varia Irénke, Vida 
Juliska, Letenyei Piroska. Énekkel közre
működtek: Letenyei Juliska, Vida Rozika, 
Kovács Irénke, Vida Juliska és az iskolás 
gyermekek

Ászár. Vallásos estély ádvent IV. va
sárnapján volt. Szavaltak Dallos Jóska, 
Csonka Terus, énekeltek az iskolás gyer
mekek, előadást a lelkész tartott. A bakony-

szombathelyi templomban karácsony este 
karácsonyfa- ünnepély volt. Az iskolás gyer
mekek Szekér Jolánka betanításában sike
rült színjátékot adtak elő. Gróf Esterházy 
László nagybirtokos karácsonyfát, a kará
csonyfára 10 P-t, a szegényeknek 15 P-t, 
s 5 árvának meleg ruhát adományozott. 
A gyülekezet is tartott e célra offertóriumot 
s Így mindegyik iskolás gyermek kapott 
valamit.

Arnóton szépen sikerült karácsonyfa
ünnepély vo't dec. 24-én. A gyermekek 
Csite K.: Vinciké megtér“ c. egyfelvonásos 
karácsonyi színdarabját adták elő. — Az 
ünnepély kimagasló pontja volt Bognár 
László helybeli kántorianítónak ez alkalomra 
irt és betanított karácsonyi gyermekkar 
darabjai, melyek Bognár László kántortanitó 
alapos zenei tudásáról és rátermettségéről 
tanúskodtak. Az ünnepélyt Barcsák Juliska 
és Boldizsár Eta irredenta szavalatai zár
ták be.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Takó Idát Nemeskoltán el

jegyezte Papszt János csendőrőrmester 
Sopronból.

Gyulafehérvári dr. Deseő Árpád Zala
egerszegről eljegyezte Pacher Lenkét 
Lutzmannsburgból.

Ú J D O N S Á G O K .
Egerben kifosztották ez egyik tem p

lomot. Egerben a Szerviták-tempíomában 
az összes perselyeket és pénzgyűjtő ládá
kat felfeszítette és kirabolta egy katona
ruhába öltözött férfi.

Hármas széngázm érgezés. Újpesten 
Kari Károly gyermekei, Károly 23 éves, 
Mária 17 és Aladár 14 éves, széngázmér- 
gezést szenvedtek.

A bencések üdülőtelepet létesítenek 
Sopronban. A Szent Ben»dek-iend elha
tározta, hogy beteg és elaggott tagjai szá
mára üdülőtelepet létesít Sopronban.

Milyen nefnz a Föld? Hozzávetőle
gesen már ma is tudjuk, hogy a mi öreg 
sáriekénk hatezer trillió tonnát nyom (a 
600 után még tizennyolc zérus következik); 
de Amerikában most pontos számadatokkal 
akarják est a közelítő értéket helyettesíteni.

Négy napig tartó  szónoklat a mikro
fon ellőtt. Az angorai adóállomás nemrég 
Kemai pasa 1200 oldalas és 400.000 szóból 
álló politikai értekezését közvetítette, mely
nek felolvasása kerek négy napig tartott. 
Érdekes volna tudni, hányán hallgatták 
elejétől végig a nyúlfarknyinak épsaaéggel 
nem mondható előadást.

Sokgyerme-es családok m egjutalm a- 
zósa Olaszországban. Az olasz miniszter- 
elnök elrendelte, hogy több sokgyermekes 
családnak pénzbeli támogatást nyújtsanak.

Ártatlanul végezték ki a gyermeke 
meggyilkolásával vádolt apát. Sterlitz- 
b tn  egy évvet ezelőtt kivégezték az orosz 
J «kubovszkyt, akit gyermekének meggyiiko- 
Iás« ért Ítéltek halálra. A meggyilkolt gyer
mek nagyanyja most halálos ágyán beval
lotta, hogy á gyilkosságot ő követte el.

Epűi a világ legnagyobb léghajója. 
A Hawsenben épütő R 1Ő0. léghajó, amely 
Európa és Amerika között fog járni, a vi
lág legnagyobb léghajója lesz. Negyven
nyolc óra alatt fogja megtenni az útat a 
két világrész között és száz utast fogad 
be.

M egtámadtak egy Messiásként sze
rep lő  Öreg j ruzsátem i zsidót. Jeruzsá
lemben egy öreg zsidót, aki Messiásként 
lépett fel, a tömeg megtámadott és bántal
mazott.

Öngyilkosság az  esküvő után. Ami- 
ensben Lemir 29 éves soffőr a templomból 
esküvőjéről jövet, öngyilkosságot követett 
el. Feleségével együtt a hídon áthaladva, 
azt mondta, hogy nem hisz a boldogságban. 
Egy pillanattal később átvetette magát a 
hid korlátján és a folyóba fulladt.

Egy boulognei korcsma állítólag ma
gyarországi kommunisták menedéke. 
Párisban a rendőrség átkutatott Boulogne 
sur Seineben egy korcsmát, amelyről azt 
gyanítják, hogy Magyarországból származó 
kommunista agitátoroknak ad menedéket.

Őrült a velencei Márkus-templom- 
ban. Velencében a Márkus-templomban az 
ünnepélyes újévi istentisztelet alkalmával 
egy ifjú hirtelen a főoltárhoz lépett, ahon
nan összefüggéstelen kérdéseket intézett a 
hívőkhöz és kijelentette, hogy Isten kül
dötte. Megállzpították, hogy elméje meg
zavarodott és vallási tébolyban szenved.

Egy nyolcemeletes ház égésé New- 
yorkban. Newyorkban egv 8 emeletes 
áruházban tűz ü'ött ki. Több emelet be
omlott. Robbanás támadt és a nagy lég
nyomás hetvsn tűzoltót földre döntött.

.E rzsébet Királyné“-szálló Budapest. 
ÍV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 10Q modem, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-tői 9 ig 2 ágyas 6-tó! 12.— pengőig.

Az Én Újságom 6—10 éves gyermekek 
képes irodaimi lapja, szerkeszti Gaal Mó
zes. Szebbnél szebb regények, mesék, ver
sek, rengeteg játék, kézügyesség, tréfa, 
pályázat, rejtvények és a szerkesztői üze
netek tarkítják a lapot. Előfizetési ára ne
gyedévre 2 P. Az előfizetők 1.20 P kedvez
ményes áron fizethetnek még az Én Újságom 
Könyvei című regénysorozafra. Együttes 
előfizetési ára negyedévre 3.20 P. Mutat
ványszámot kívánatra ingyen küld a kiadó
hivatal. Bpest VI., Andrá3sy-ut 16.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fiitér.

M agyar lányok fiatal lányok legszebb 
é3 legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

I  HARANGSZŐ PERSELYE.
A Hnrangtszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak bej 
Evang. Ejjvhiz N.-gyacsid 2 P, Németh 
Sándorné Nemeskrresztur 80 f., Tompos 
Gábor Jobaháza 2 P, Akóts Jánosné Szé
kesfehérvár 3 20 P, Reizinger Keresztély 
Lajoskomárom 44 f , özv. Koch Fülöpné 
Kistengelic 20 f , Frankovics Ferenc Zala- 
szenígrót 42 f ,  Lipták Juliska Békéi csábi 
80 f., Andrássy Palné Dicsgy őr-vasgyár 
20 f., Fóth János Ostffya8szonvfa 20 f., 
(Puskás Erzsébet Devecser 2 P), Koltay 
Antal Tüskevár 20 f , Németh Sándor Mo- 
sonszenfjános 20 f Pongrác: Albertné 
Szeged 5.20 P, Reichert Ede Sárvár 1 P, 
Karsay Lajos Győr 40 f., Menyhár István 
Vác 1 P, özv Mesterházy Slndorné Sümeg 
2.60 P, Lóránt Gyula Győr 1.20 P, özv. 
Húrja Lajosné Tiszafőldvár 1 P, özv. Vukán 
Jánosné Pesterzsébet 50 f., özv. Torda La
josné Paks 10 f., dr. Sonncwend Frigyesné
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Berektompaháza 2 20 P, id. Koritsénszky 
Dines Köiesd 1 P, dr. F<rkas Elemér Sár- 
keresztur 2 60 P, dr. Kardeván Ernőné 
Szombathely 1 20 P, Özv. Tompos Sándorné 
JoNháza 70 f., Ev. Egyház Uralújfalu (off.) 
4 P, özv Sztolár Gjrörgyné Lucfalva, Papp 
Guszlávné SzombttheTy, Szloboda János 
Polgárdi, Szlany Pál Bekéacsabi 72—72 f

Adakozzunk, a Harangszó terjooztíséra.

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyerm ekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itális Károly
műfestö és vegytisztító 

vállalata.

(Alapítási év: 1898.)
Szom bathely,

Köszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
kézelő tisztítás.

Orgonaópítészetl
Hazánk legrégibb orgonaépítő vállalata ajánlja ki
tűnő, nemeshangu, új csórendszeres orgonáit. Véges 
orgonajavftást, tisztogatást, hangolást, új homlokzati 
sípok gyors beszerelését. Olcsó árak, kedvező 
fizetési feltételek. —  Minden munka után jótállás. 
Munkamegtekintés és költségterv teljesen díjtalan.

Alapítva 1848. Csak első díjak
kal, aranyérmekkel kitüntetve.

Kemenesi Sándor orgonaépítö,
Peppert N. utóda Szom bathely.

Egy királyi járásbiró 6 és 9 éves gyer
mekei mellé, kik elemi iskolákat végeznek, 
tanítónő nevelőt keres. — Cim válasz
bélyeg ellenében a kiadóban.

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlem ények

legelőnyösebben beszerezhetők
K A R B IN E R  P É T E R

paprikakiviteli üzletében
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 18—21. — BflrgOnjcIm: Kxpupríka.

Gabonaárak: Búza 30 20, rozs 28 10, 
árpa 25.50, köles — , zab 23 25, tengeti 
24.60, korpa — Pengő métermázsánként.

Segéd elkészt keresek Fizetése: teljes 
ellátás és 80 Pengő, vagy ha jobban meg
felel készpénzben 160 Pengő.

Máté Károly ev. lelkész 
1—3 Kispzst.

A téti ev. leányegyesület tulajdonát ké
pező, jó karhan lévő szövőszék jutányos 
áron eladó. Érdeklődni lehet a leanyegye- 
sület vezetőségénél. 2—2

f.l.ló «  nerkeaxtó ei oadó: CZIPOTT OÉZA 
S i.n tgo tthA rd , Va.virm.gy«. 

SaarkasztStira: Németh KAROLY. 
Főmunkatáraak :

NAQY MIKLÓS, SZENDE ERNÓ, 
T0RÓOZY z o l t An .

Kéziratokat nőm adunk r'iaaa.
i r i E T T T ' l H k = f S — U — M R M r a g a s i , ' ,  ■ l l . iS ' , ,  ■ -

Nyomatott WeUisch Bála villámüzamü könyvnyom
dájában Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : Kiss Kálmán*

■ Hosszú téli estéken olvassunk jó könyveket! m
Tanító, szórakoztató, hasznos és olcsó könyveket ajánl itt

K I S  T I V A D A R  k ön yvk eresk ed ése  P Á P A ,  Fő-utea 21. szám.
Tokicsi Isii japán rablógyilkos följegyzései a tokioi börtönben. 4 színű, díszes, japán címlappal, 5 képpel 3.20 P.

Miért nem hihet a művelt ember a 
bibliában ? (Binda Frigyes) . . . —.40 

Édes anyák könyve. (Tiidynt). . . —.12 
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Kell!
János ev. 3. so. „Annak 

növekednie kell, nékem 
pedig alább szállanom.“

R éges-régen Keresztelő János hir
dette ezt az igét legelőször. 

Jobbjával mintegy Jézusra mutatott 
és tanítványai előtt kiadja a fensé
ges jelszót: Annak, a Krisztusnak 
növekednie kell, nékem pedig alább 
szállanom 1. . .

Ez legyen a jelszava, mert csak 
i ez lehet a jelszava, minden komoly 
' keresztyén életnek. A Krisztus lelke, 

szórt élete napról-napra növeked
jék bennünk, erősödjék az új-ember, 
míg a magunk bűnös ó-embere 
naponként haljon meg. A Jézusi 

| szeretet lakja szívünket, ez legyen 
életünk kormányzója, egyedüli moz
gató ereje. . .  és örüljünk, ha a 
magunk gyarló, kárhozatba vivő 
önzése mindinkább kipusztul és 
erejét vesztve aláhanyatlik.

A Krisztusnak növekednie kell! 
. . .  Azért, amit idáig büszke önzés
sel a magunk személyének követel
tünk, mindazt engedjük át boldogan 
őnéki. Amiért idáig harcoltunk, 
hogy a mienk legyen, mindazt 
ajánljuk fel őnéki. Tehát nem az 
én akaratom, hanem az ő akarata 
szab életemnek irányt; többé nem 
én leszek az első személy, hanem 
ő ; ezután nem az lesz döntő: mit 
követel az én érdekem, hanem a z: 
mit kíván a Jézus parancsa; a jö
vőben nem a magam dicsőségét, 
megbecsültetését hajszolom, hanem 
növelem az ő dicsőségét és tiszte
letét ; ha idáig arra vigyáztam: folt 
ne essék a magam becsületén és 
megmaradjon a jó hírnevem, ezután 
így könyörgök: szenteltessék meg 
az ő neve, s jöjjön el az ő orszá
g a ! . . .  Egy szóval: növekedjék a 
Krisztus, hódítson az ő hatalma,

lelke, akarata legyen életem kor
mányzója — a magam hideg önzése 
pedig szálljon alább s vesszen ki 
egészen belőlem! . . .

Adjunk tehát Istennek hálát, ha 
úgy vezeti életünket, hogy eljutunk 
az alázatosság iskolájába, ahol le
töredezik rólunk büszkeségünk, 
elbizakodottságunk, és megszerez
zük a „lelki szegénység“ drága 
köntösét. Akik ezt viselik, azok 
kiáltanak így: Krisztus minden — 
én semmi! Azért „annak növeked
nie kell!“. . .

n  z évfordulók alkalmából a ban- 
kok, takarékpénztárak, keres

kedők, urodalmak s általában a 
rendszerető emberek az ő vagyoni 
állapotukról, — számadás alapján
— mérleget szoktak készíteni, hogy 
lássák: miként zárult az év, és 
sok fáradozásuknak mi a haszna, 
mi az eredménye ?!

Próbáljunk mi is mérleget fel
állítani, nem ugyan vagyoni hely
zetünkről, mert e tekintetben Péter 
apostollal mi is csak azt mondhat
nánk : „ezüstöm és aranyom nin
csen nékem (folytathatnánk-e mi 
is ?), amim pedig vagyon, azt adom 
néked: a názáreti Jézus Krisztus
nak nevében mondom. Kelj fel és 
járj!“ (Apóst. csel. 3. r. 6.) — Ne
künk tehát hitünkről, vallás-erköl
csi állapotunkról kell — komoly, 
lelkiismeretes vizsgálódás alapján
— a mérleget elkészítenünk. S 
hogy ez alapos legyen, Istennek 
az ember teremtésekor tett kije
lentéseire kell gondolnunk. Az első 
kijelentése az, hogy az embert 
saját képére és hasonlatosságára 
teremté, tehát egy magasabb rendű 
lénnyé, melynek Krisztus urunk

Uram! bocsásd meg elbizakodott
ságunk bűneit. Vonj el önzésünk
nek, saját dicsőségünknek és saját 
akaratunknak bálványozásától. — 
Megváltónk! Tégy minket alázatos 
szívüekké, hogy megtaláljuk lel
künk nyugodalmát! . . .

„Édes Jézusom, mi kedves előtted? 
Viszek szívemben néked tőrődelmet, 
Lektlzdők bennem bűnt és testi vágyat, 
Amint kívántad.

e
így leszek teljes szívvel te sajátod,
Ha félretéve minden hiúságot 
Te szent igéd lesz utamon szövétnek 
És benned élekl Amen. •

szavai szerint a tökéletesbűlés a  
célja: „Legyetek tökéletesek, mint 
a ti mennyei Atyátok tökéletes.“ 
(Máté 5 . 48.) A második kijelentése 
(1. Mózes 2.18): „Nem jó az em
bernek egyedül lenni, szerzek néki 
segítőt, ki mindenkor ő előtte le
gyen.“ Ezen kijelentése képezi a 
családi életnek alapját, az egész 
emberi társadalomnak örök funda- 
mentomát. Amíg és ahol az ember 
ezt szentül szeme előtt tartotta, — 
addig és ott — boldogság volt az 
osztályrésze.

Beteljesült rajta a 128. zsoltár 
szava: „A te feleséged mint a 
termő szőlő a te házadban; a te 
fiaid mint az olajfának ágai a te 
asztalod körül.“ És (Példab. 12.».) 
„A gyors asszony koronája az ő 
férjének!“ (18.22.) Megnyeri a jót 
az Űrtói, ki talál jó feleséget! 
(31 :10) Gyors, szerény asszonyt 
kicsoda találhat? Mert ennek ára 
sokkal felülhaladja a kárbunkulu- 
sokat!“ Azért mondja Schiller 
egyik gyönyörű, szép költeményé
ben: „Ehret die Frauen!“ magyarul: 
Tiszteljétek a nőket! stb. És van-e 
valami szebb és kedvesebb a vi

Mérleg.
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lágon, mint a  békés, boldog csa
ládi élet! az édes otthon! Olvas
sátok el Arany Jánosnak: „Itthon“ 
című versét: „Mint a madár a 
fészkére, Szomju vándor hűvös 
érre, Mint a gyermek anyaölbe: 
Vágyom ón e nyájas körbe. Itt 
enyelgő kis családom, Közt van 
az én jó világom; Künn borong 
bár a magasban Itt örökké csillagos 
van.“ stb. És mily epedő vágy 
szól az édes otthon után Petőfinek: 
„Távolból“ című versében: „Kis 
lak áll a nagy Duna mentében, 
Oh mi drága e lakocska nékem! 
Könyben úszik két szemem pillája 
Valahányszor emlékszem reája.“

Ott és akkor kezdődött az em
ber boldogtalansága, mikor meg
felejtkezett azon isteni kijelentés
ről, hogy: „Nem jó az embernek 
egyedül lenni.“ Mikor nem akarta 
többé hallani azt az isteni paran
csot: „Gyümölcsözzetek és soka
sodjatok és töltsétek be a földet.“ 
Mikor kételkedni kezdett azon 
isteni igazság felett, hogy: „Az 
asszony méhének gyümölcse ju 
talom i* Mikor a gyermeket nem 
az Isten legkedvesebb ajándékának, 
a családi élet boldogító angyalának 
tekinté, hanem tehernek, gondnak, 
nyűgnek. Aki még nem olvasta, 
vagy már megfelejtkezett Jókai
nak: „Melyiket a 9 közül?“ meg
ható, szép karácsonyi történetéről, 
az olvassa el újra.

Meg fog róla győződni, hogy 
nem a sivár, rideg életet élő 
gazdagnál lakik a boldogság, ha

nem annál a  9 gyermekkel meg
áldott szegény suszternál, a kiről 
a szép karácsonyi történet szól. 
És nem az egykés családoknál 
található fel az öröm, a béke, a 
megelégedettség, hanem ott, ahol 
vidám gyermekek zsivajától zajos 
a ház. Bizony nagyon igaza van 
VörÖ8marthy Mihály költőnknek, 
mikor azt mondja: „Mi az, mi 
embert boldoggá tehetne? Kincs, 
hír, gyönyör? A telhetetlen elme
rülhet benne s nem fogja tudni, 
hogy van szívöröm.“ Ugye hallot
tatok Krözusról, kinek tömérdek 
sok volt a kincse, gazdagsága, s 
mikor Solon görög bölcs előtt di
csekedett vele s azt mondá, hogy 
lehet-e nálánál boldogabb ember 
a világon?! A bölcs azt mondá 
neki: Senkit se lehet boldognak 
mondani halála előtt. Mikor harcba 
került Cirusz perzsa királylyal s 
legyőzetett, a győzőé lett minden 
kincse, gazdagsága s ő maga tűz- 
halálra Ítéltetett. Ott a máglyán 
eszébe jutott Solon mondása, s 
3-szor fennhangon így kiáltott fel: 
„Oh Solon! Solon! Solon!“ Cirusz 
ezt hallva, eloltatta a tűzet s maga 
elé hozatta Krözust s megkérdezé, 
miért kiáltotta oly szívszaggatóan 
Solon nevét. Krözus elmondá, mire 
Cirusz megkegyelmezett neki; s 
ez időtől fogva szelidebben ural
kodott, s a zsidóknak is megen
gedte, hogy a babilóniai fogságból 
visszatérhessenek Jeruzsálembe s 
megépíthessék a templomot. Hát 
talán a hír, a dicsőség, a hatalom

teszi boldoggá az  ember? Ott v a n  
az  első, nagy Napoleon példája. 
Az egész fold kerekségen nem 
volt hatalmasabb, híresebb ember 
nálánál, s úgy-e, mint száműzött 
fogoly végezte be életét Szentilona 
szigetén. Bölcs Salamon királynak 
kijutott Isten kegyelméből a gaz
dagság is, a hir is, a gyönyör is, 
s mindezeket végig élvezvén azt 
mondá: „Mindezek hijábavalósá- 
gok!“ A dolognak summája e z : 
„Az Istent féljed és az ő paran- 
csolatit megtartsad, mert ez az 
embernek födolga!“ (Prédikátor 
12 r. 15.)

Egykori kedves igazgató tanárunk 
tanévet megnyitó, beszédének alap
igéjéül ezen régi latin mondást 
választó: „Qui profiéit in studiis, 
et deficit in moribus, — plus de
ficit, — quam profiéit.“ Magyarul: 
Aki a tudományokban előrehalad, 
de az erkölcsben hanyatlik, az 
többet hanyatlik, mint halad. Csak 
ahol erős a hit, s az ebből fakadó 
tiszta erkölcsös élet, ott nem zárul 
deficittel az év, s ott mutat a 
Mérleg jó eredményt, szép előha- 
ladást a vallás-erkölcsi élet terén. 
Ilyent adjon a jóságos Isten ke
gyelme az 1928-dik esztendejében 
szegény hazánknak, egyházunknak 
s a „Harangszó“ minden olvasó
jának! H. P.

Segédlelkészt keresek. Fizetése: teljes 
ellátás és 80 Pengő, vagy ha jobban meg
felel készpénzben 160 Pengő.

Máté Károly tv. lelkész
2—3 Kispest

A Mikó Zsófi sora.
Életkép. Irta: Farkas Mih&lyné. 4

Leroskadt az ágya szélére és a két ke
zébe rejti arcát Úgy égette a szivét az a 
szó „tisztességes nőszemély —'* hát ő többé 
nem az?  Hiszen a kettőjük titka csak az, 
ami történt és nemsokára hites felesége 
lesz a férfinak, akinek meghódolt idő elő tt 
Majd ismét fölrajzottak előtte a lefolyt órák 
emlékei és azt kívánta, hogy vajha gyö
nyörű lehetne, mint a mesék Tündér Ilonája, 
hogy minden csodaszépségét odaadhatta 
volna annak, akit szeret, szinte szégyenlette, 
hogy csupán tisztasága volt az, amit neki
ajándékozhatott. És van-e olyan ár, mely 
túlságos volna azért a boldogságért, amely 
reá várakozik. Lesz már neki is pártfogója, 
különb mindenkinél, akinek ő még a helyét 
is megtörüli majd, hálából, hogy meglátta 
ót, mikor válogathatott volna a legszebbek 
között. Elmennek majd a falujába is, milyen 
irigy-szemmel néznek majd ott reá: „Ki 
hitte volna, hogy a Mikó Zsófinak ilyen 
derék ura lesz!* Úgy tartja majd a lakását, 
mint egy kis kápolnát, olyan tisztán, ren
desen, mindig az ura kedvenc ételét főzi 
— finom, jó dolgokat, ahogy a tekintetes 
asszonytól tanulta, neki magának jó lesz

akármi is — szorgalmatosak lesznek késön
korán, és ha az Isten megáldja munkájukat, 
szépen gyaraposznak. Kis házat vesznek 
majd idővel, annak virágos udvara lesz, 
oda tolja ki majd a napsütésre a kis gye
rekkocsit Már akkor lecsukódtak a Zsófi 
szempillái s  a kedves Álom rajzolgatta 
tündérujjal a folytatást.

Mikor a Hajnal benézett az ablakon, 
már fölriadt és magára öltve dologtévö 
ruháit, serényen teendőihez fogott Szük
sége volt a munkára, hogy ne kisértsék az 
álmok, melyek most a nappali fénynél ke
vésbé voltak csábosak, ellenben valami 
szorongó aggodalommal töltötték el szivét.

Milyen szerencse, hogy épen ezekben a 
napokban nem küldték a mészárszékbe — 
a kliensek egész sereg baromfival, sonkával 
ellátták az ügyvéd úr konyháját, hogy an
nál serényebben igyekezzék az ő vágá
nyukra tolni az igazság szekerét — mert 
szégyenlett volna a Józsi szeme elé kerülni

Az most úgyis az é ügyükben fáradozik 
és ha rendben lesz minden, majd fölkeresi, 
hogy az anyakönywezetó előtt Jelentkez
zenek.

Valami akadály lehet, mert a  legényről 
csak semmi hir. Egyik nap a másik után 
múlik, de se levelet nem küld, se maga 
nem jelentkezik, a Zsófi orcája pedig mind

egyre halványabb lesz, amint riadt tekin
tettel test-vesz az asszonya körül.

Nem akar kételkedni, de a gyanú már 
belopakodott a szivébe és rágja, pusztítja 
hegyes fogával, mint a gonosz féreg a feslő 
virágot.

Hirül hozták egyszer neki — a nagy
szájú házmesterné újságolta kaján örömmel 
— hogy már nem a Józsi méri ám a húst 
a virág-uli mészárszékben. Nem akarta el
hinni és leszaladt valami ürüggyel, hát 
csakugyan egy ismeretlen, ugrífüles fekete 
legény serénykedett olt a mérleg körül.

„A Józsit keretem", mondta bátortalanul 
„a Székely Józsefet. Beszédem volna vele. 
Csak nem beteg talán?*

,Nem beteg az lelkem, egy mákszemnyi 
baja sincsen. Csak megunta már ezt a 
vidéket és másfelé ment szerencsét pró
bálni. Most csaposlegény a vasúti vendég
lőben. Itt meg énreám testálta a szép leá
nyokat, akik nála felejtették a szívüket. 
Mondja csak, violám, maga is azok közül 
való talán ?* hangzott a Kötekedő válasz.

A Zsófi nem felelt, csak kitámolygott a 
szabad levegőre, de alig tudott a lábán 
megállani, talán összeesik, ha egy jólelkü 
munkásasszony karon nem fogja.

„Mi lelte, leányom, olyan, mint a me
szelt fal 1 Nem érdemes egy férfi miatt így
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A nemzet fenntartásában 
a legelső az egyház.

Herrmann kereskedelmi miniszter 
beiktatása Kelenföldön.

R z 1924. évben önállósult kelen
földi evang. egyházközség 1928. 

január hó 15-én iktatta be ünnepé
lyes beiktató közgyűlésén a második 
cyklusra tisztikarát és egyháztaná
csát. A beteg Sztits Gábor lelkész 

' helyett Broschkó G. Adolf esperes 
apostoli szavakkal iktatta és üdvö- 

| zölte a megválasztottakat, a kerület 
részéről pedig személyesen dr. Raf- 

| fay Sándor köszöntötte a felügye
lőt: Herrmann Miksa m. kir. keresk. 
minisztert és a másodfelügyelőt: 
Rock Bélát „Örömmel jöttem — 
úgymond a püspök — a kelenföldi 
gyülekezet új táborbaszállásához, 
látva a választók és a választottak 
lelkesedését, buzgólkodását, akará- 

] sát. Ebben van a mi gazdagságunk, 
s bár sokat tettünk már a múltban 
is, sokat kell még építenünk a jö
vendőben, nem holt kövekből ez- 

I után sem, de az élő telkeknek kell 
egymás mellé sorakozniok. Fel
ügyelő Úr őexcellenciája a bibliai 

) drágagyöngy-kereskedő, mert íme 
a férfiakarás keménységével és 
határozottságával újra ideállt a 
gyülekezet élére, hogy utat mutas
son a drágagyöngy-keresésben“. 
A püspök után a „Kelenföldi Evan
gélikus Nőegyesület“ nevében az 
elnöknő: Raksányi Zoltánné üdvö
zölte a megválasztottakat, kérve,

elkeseredni, amiatt a széltoló Jancsi miatt 
meg épen nem. Sok viselt dolgáról tudok 
én annak, sok leányt szerencsétlenné tett 
az már. Még jól járt, akitói csak a pénzét 
csalta ki. Ö.ü'jön, hogy megszabadult tőle."

De a Zsófi nem örült, sót mindegyre 
jobban erőt vett rajta a bizonyosság, hogy 
őneki — ha világ csúfjává lenni nem akar 
— össze kell kötnie a sorsát azzal az em
berrel, még ha csakugyan lelketlen csaló 
volna is, még ha csupa szenvedés lenne is 
azután az élete.

Egy pár hétig még csak győzte erővel, 
reménykedéssel, átmatlan éjszakákon át 
sírva könnyeit, de aztán nem birta tovább 
és ügyetlen kézzel vezetve a tollat, levelet 
irt: „Holnap estére várlak a ligetben. Ha 
Istent ismersz, eljöjj bizonyosan!"

Ünnep se volt akkor, az asszonya en
gedet mét se kérte ki, mit törődött mo3t az 
ilyesmivel ? Csak egy kendőt dobott a 
vállára és ment, mint egy álomkóros.

Az ismerős fasorban, ahol ilyenkor alig 
jár valaki, óraszámra bandukolt föl és alá, 
már azt hitte, hogy el sem jön, akire vár, 
mikor az egyik fordulónál szembe került 
vele.

A kalapja helykén félrecsapva, cigaretta 
a szájában, vékony sétapálcát lóbált a ke
zében. immel-hmmal fogadta a leány félénk

H e r r  m a r  n  M ik s a  kereskedelem
ügyi miniszter, kit vasárnap iktattak 
be a kelenföldi evang. gyülekezet 

felügyelői állásiba.

hogy ne csak formaság legyen ez 
az együttmunkálkodás a gyülekezet 
minden, de főként templomépítő 
munkájában, hanem az igazi támo
gatás.

Az üdvözlésekre a megválasz
tott tisztikar és egyháztanács ne
vében a Miniszter válaszolt: „Té- 
pelődve vettem tudomásul a bizal
mat, szabad-e elvállalni egy tiszt
séget, mellyel munka járna, itt 
a gyülekezet templomépítése, s

köszöntését Zsófinak megremegett a szive, 
— másképen gondolta ezt a találkozást.

„Mit zaklatsz engemet?" mordult reá 
kedvetlenül „Egyéb dolgom is van, mint 
veled diskurálni Ha valami beszédem volna 
veled, úgyis híradással lennék."

„Én azt gondoltam —*
„Ejh, sokat gondol az ember, aztán 

mégis máskép lesz. Én is azt gondoltam, 
hogy rövidesen a magam ura lehetek, de 
mire a pénzt nagynehezen ideadtad, elütöt
ték a kezemről a jó üzletet".

„Jaj nekem, most azután mi lesz?"
„Hát semmise lesz, az épen a baj I Te 

persze a pénzedet félted, mindig utáltam 
benned, hogy annyira a fogadhoz verted a 
garast. Ha épen tudni akarod, ebben a pil
lanatban az sincsen meg, elvitte a makk
hetes, mikor szerencsét próbáltam a kártyán, 
Mit meregeted úgy reám a szemedet? Ne 
busulj. visszakapod azért az utolsó fillérig. 
A gazdám leánya belém habarodott, csak 
rajtam áll, hogy lagzit üljünk — a hozo
mányból azután először is téged fizetlek ki. 
így jár az ember, ha ilyen közönséges nő
vel kikezd.."

„Ne haragudj, Józsi, hiszen én nem 
hánytam semmit a szemedre. Hadd ülök le 
egy kicsit ide a padra, nagyon remeg a 
lábam. Sötét van már, vagy csak az én

nekem minden percemet á hivata
lom foglalja le, amikor alig érint- 
kezhetem a gyülekezettel, a mun
kát mások végzik el!? Az elfoga
dáshoz a szívem késztetett. Nem 
tudok és nem akarok ipegválni e 
gyülekezettől, hol magasztos szép 
pillanatai voltak életemnek, akár 
az istentiszteletek alatt, akár mi
kor itt a tornateremben össze
gyülekeztünk tanácskozásra, hogy 
megépítsük a díszesebb hajlékot a 
jóságos Istennek. Az elfogadáshoz 
billentette a mérleget az ész is. 
Mert épen magas helyről kell val
lomást tenni amellett, hogy a nem
zet fenntartásiban a legelső az egy
ház. Értékelni kell az egyház 
munkáját, az Ige viszi feltartóz
tathatatlanul az emberiséget a szebb 
jövendő, az l6ten országa felé. 
Akik ennek a gondolatnak az élő 
lelkiismeretei, azok a megmarad- 
hatás horgonyai, s akkor teljesül 
az ima, a drágalátos, szép, régi 
nagy MagyaTországért. Köszönöm, 
hogy bizonyságtevésre alkalmat 
adtak.“ Üdvözli az egyház gyön
gyeit: a nőegyesületet, az új mun
katársakat, a másodfelügyelőt, aki 
megmutatta eddig is, hogy ideális 
lélekkel, Isten segítségével, minden 
elintézhető. Végül is az Isten ál
dását kéri az egyházra. Az esperes 
záróimájával, s a Himnusszal vég
ződött a meghitt ünnepség.

Gyüjtellnk előfizetőket és adakoz
zunk a ,Harangszó' fentartására.

szemem világa veszett el?  Ne hagyj itt, 
már jobban vagyok, látod, nem is sírok. 
Nézd, a pénzzel én már nem is törődöm, 
arról van szó, hogy te azt ígérted, hogy 
feleségül veszel engemet."

„Te meg elhitted? Hát nincsen tükör 
a szobád falán?"

„Elhittem Józsi, olyan szentül hittem a 
szavadnak, mint a Szent-írásnak. Tudom 
én, hogy csúf az ábrázatom, de a szivem 
— hidd el — hűséges, jámbor szív, az 
egész világon se találsz különbet"

„No, azért majd kihevered azt a kis 
csalódást. Legalább megtanultad, hogy nem 
muszáj készpénznek venni a legénynek 
minden szavat I*

M,t csúfolsz engemet? Elég csúfság 
vagyok magamnak Is. Nem könyörögnék 
én itt elölted, hanem elbuldosnám, hogy 
még a madár se h o p a  hírt felőlem, de 
már nem lehet. — Értsd meg hát, hiszen 
nem merem kimondani! Hadd legyek a 
hites feleséged, ha azután soha többet 
reám se nézel is, ha mindennap megversz 
is, ha kutyádnak tartasz is, csak ne vet
hesse soha a gyerekem a szememre, hogy ö 
énmiattam lett a világ söpreje, — törvényte
len gyerek —" reáborult a pad hátára és véz
na testét megrázta a hangtalan zokogás.

(Folyt kör.)
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OLVASSUK A BIBLIÁT!
Milyennek islerjük meg az 5r5m6t 

a Flllppi levélben?
I. Forrásait.

Jan. 23. Ott nincs elzárkózás. Filippi 
1 . 1—6. Milyen nyitott szív a Pál apostolé! 
Zárkózott természetű embernek hogy is 
lehetnének örömei? Talán még vérszerinti 
testvéreiddel szemben is közömbösen el
zárkózol ? A gyülekezet tagjai, akikkel egy 
helyen imádkozol, egyáltalában nem érde
kelnek ? Hogy imádságodban másra is gon
dolnál, mint magadra, azt hónapokon ke
resztül kibírod. Hogy résztvégy a gyülekezet 
belső életében a megszokott mértéken túl, 
az eszedbe sem jut. Aki elzárkózik a lélek
kel való érintkezés elöl, az elzárkózik az 
öröm forrásai elől.

Jan. 23. Munkaközösségben. 1. •—%. Örök 
örömforrás volt számára a kereszten elvé
gezett váltság: ez a felülmúlhatatlan „jó 
dolog“. De, mint egy külön forrás, táplálta 
örömét annak szemlélése, hogy hány szív 
talál békességet, egyesek hosszabb, mások 
rövidebb harc után, a megfeszített Krisztus 
lábainál, örült, hogy az a munka, melyet 
Ö végez, folyton belekapcsolódik Annak a 
munkájába, Akire nézve teremtettek minde
nek. örült, hogy munkaközösségben van 
más hívőkkel és más hívók is vele. És ha 
te nem tudsz örülni más munkájának, 8 ha 
nem tudsz senkivel együtt dolgozni, tudod-e 
mit teszel ? Megfosztod magadat az öröm
nek egy főforrásától.

Jan. 25. Növekedésben. 1 .»—n. Mily 
öröm látni a növekedő cédrust, az épülő 
ház emelkedő falait, a testben-lélekben 
egyre gyarapodó gyermeket. Milyen öröm 
látni, hogy valaki, aki tavaly ilyenkor még 
csak ritkán vette elő a bibliát, ez évben 
már minden nap olvassa. Hogy valaki, aki
nél eddig összekeveredett a világ a keskeny 
utón való élettel, most már határozott. Mily 
öröm előre érezni már azt, hogy valaki, aki 
ma még sok mindenben ragaszkodik az 
ó-posztó maradványaihoz, a leejobb utón 
van, hogy nemsokára szabaddá legyen 
mindentől.

Jan. 26. Próbáltál-e már így?  1 .is - is .  
Mindent úgy tudott magyarázni, hogy ez is, 
meg az is előmenetelére szolgált neki és 
az ügynek. Mily nehéz olvasni olyan levelet, 
mely tele van panasszal a körülményekre, 
a más nézeten levőkre. De Pál nemcsak 
magyarázni tudta a dolgokat, hanem meg
felelőképen fogadni. Első sorban azt kereste 
ki, aminek örülhet, mint Luther Kis Kátéja 
mondja: „mindeneket jóra magyarázván“. 
De nemcsak hirét költötte annak, hogy mi
lyen jól megy neki a dolga, hanem valóban 
úgy tudott magától eltekinteni, hogy aggá
lyoskodás, vagy másokra való féltékeny
kedés nem zavarta meg az ő örömében.

Jan. 27. Örömök versenye, 1. se—m. A 
világban is találkozunk az örömök verse
nyével. Kártya és lóverseny, korcsma és 
kávéház versenyeznek egymással. Itt nem 
erről van szó, arról sincB, amiről a gazdag 
ifjú éietében, akinél bizonyos világi örömök 
versenyre keltek Isten országa nagy örö
mével. A kér. embernek o'y gazdag öröm
élete van, hogy azon belül kelhetnek egy
mással versenyre a külön fajta örömök. 
Pál is ezt tapasztalta. A Krisztushoz való 
elköltözés öröme versenyre kelt az itt. e 
földön, Néki való szolgálás örömével. Oh, 
mily boldog az. akinél már itt versenyeznek 
az örömök. Mikor annak is örül valaki, 
hogy meghalhat, de annak is, hogy élhet.

Hazáért; egyházért
Dallam: Erős várunk nekünk az Isten!

Erős várunk nekünk az Isten! 
Segedelmünk kívüle nincsen.
Ő minekünk legjobb vezérünk,
Véle biztosan célunkhoz érünk, 
Fenyegesse bár 
Elborító ár

gazánkat s egyházunk, 
hozzá kiáltunk,

Szavunk meghallgattatást talál.

Ne csüggedj el Benne bizó nyáj, 
Rendületlen Jézus mellett állj,
Hogyha szenvedsz, 0  reá tekints, 
Segedelmet ő tőle meríts.
Isten igéje Élted vezérlje,
Légy az ő harcosa.
Ne csüggedj el soha.
Erős várunk nekünk az Isten!

„Légy hazádnak rendületlenül 
Hive“, s szived ha érte hévül.
Érette buzgón, imádkozol,
Fáradozol, híven dolgozol:
Megnyílik az ég,
Jön a segítség,
Attól ki ott lakik 
Majd kihajnalodik 
Erős várunk nekünk az Isten!

Anyaszentegyházunk a fő  jó,
Általa jön a boldogító;
Bölcsőnktől sírunkig az vezet 
Megfogja a reszkető kezet,
Oh szeressük hát 
Mint édes anyát 
Imádkozzunk érte.
Jézus Te légy vérté!
Erős várunk nekünk az Isten!

Hazánk• s anyaszentegyházunkért, 
Áldozzunk hát mindent, ha kell: vért, 
Éljünk értek tiszta erkölcsöt,
Teremjünk áldott, jó  gyümölcsöt, 
Szálljon le rájok,
Égből áldások,
Zengjen a szentének:
Isten szent nevének.
Erős várunk nekünk az Isten!

KOVÁCS MIHÁLY.

Jan. 28 A szükséges a kívánatos felett. 
1 . 24—27. Ha valaki mindig abból indul ki, 
ami neki jól esik, nem juthat el igazi mély 
örömökhöz. Az örömök versenyében meg 
fogod tudni, mint dönts, ha másból indulsz 
ki, ha a szükségest fölébe tudod helyezni 
a kívánatosnak. Pál tudta, hogy reá szük
sége van a telkeknek. Rád nézve teher, 
hogy másoknak szüksége van reád? Akkor 
betemetve tartasz egy bő örömforrást.

Jan. 29. Ellenség — nyereség! 1 .28-so. 
A félelem nagy ellensége az örömnek. De 
az ellenség nem kell, hogy vesztére legven 
a Filippi levélben feltárt örömöknek. Bár
mily szelidlelküen él a keresztvén, lesznek 
ellenségei. De mi az ellenség? Az embe
reknek egy új csoportja, akikért imádkoz
hatsz. Az e lenBég arra késztet, hogy aláza
tos légy s folyton függő helyzetben az Úrtó'. 
Több legyen a vigyázás s a viBzontgyü ö et 
kísértései ellen vedd igénybe folyton az 
Úrtól nyújtóit szeretetet. És ez csupa nye
reség. A nyereség örömmel jár. Mily külö
nös területen járunk úgy-e Itt még az 
ellenség is egy örömforrás. És mi tenálad? 
Felelj meg magadnak 1 eisca iiadái.

Levél.
Kedves Szerkesztő Testvérem!

Pironkodva közeledem e kis írá
sommal : fogadd el a Harangszó szá
mára.

Bámulom e szép, áldott és sikeres 
munkátokat s gyönyörrel olvasom. 
Valahogy a hang, a tónus oly meleg, 
nemes, hogy minden sorából lapotok
nak emelő, erősítő lelkiség szól: pozi
tívumokkal lehet építeni.

Az Úr adjon ez új évben Néktek 
megújult lelkesedést és sikereket.

Testvéri köszöntéssel 
D u s z ik  L a jo s .

Miskolc, 28. H14.
*

Hálásan köszönjük a meleg elis
merő sorokat. Páradozásunk legszebb 
jutalmát látjuk bennük. Duszik Lajos 
nagytiszteletü urat szeretettel üdvözöl
jük a Harangszó munkatársai között. 
Legelső értékes írását, melyet e levél 
kapcsán küldött meg a szerkesztőség
nek, a Harangsző f. évi 5. számában 
hozzuk.

Önálló evangélikus gyüleke
zet Szombathelyen.

Miután Szombathelyen a protes
táns gyülekezetből még a múlt év 
nyarán kiváltak a református testvé
rek, önálló református gyülekezetét 
alapítottak, szükségessé vált az ön
álló evangélikus egyházközségnek 
alkotmányszerű megalakulása is. E 
célból január 15-én a szombathelyi 
evangélikusok presbitériumi, majd 
utána gyülekezeti közgyűlést tartot
tak, amelyen Kapi Bála püspök-lelkész 
buzgó imádsága után Jánossy Gábor 
a volt közös protestáns gyülekezet 
felügyelője bejelentette, hogy ennek 
a gyűlésnek legfontosabb tárgya a 
volt közös gyülekezet tisztikarának 
lemondása, az új tisztikar megválasz
tása. A gyűlés a lemondásokat elfo
gadta, az egész tisztikarnak és pres
bitériumnak eddig kifejtett buzgó és 
áldásos munkálkodásáéért köszönetét 
fejezte ki.

Ezután rögtön megválasztották az 
új tisztikart. Felügyelő lett Jánossy 
Gábor országgyűlési képviselő, má
sodfelügyelő dr. Valkő Miklós törvény- 
széki tanácselnök, pénztáros Herceg 
Ferenc, gondnok Vitális Károly, jegyző 
vitéz Nagy Lajos. Ezenkívül a régi 
közös presbitérium evangélikus tagjait 
presbitereknek választották meg.
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H a m m e r  G y u la  kőszegi nyug. 
elemi iskolai igazgató-tanító, templomi 
karnagy. A z iskola, az ev. egyház 
szolgálatiban állva: gyülekezetének, 
egyházfőhatóságának, a vallás- és 
közoktatásügyi minisztérium elisme

rését érdemelte ki magának.

;A választás után a megválasztot
takat Kapi Béla püspök köszöntötte 
és gondolatokban gazdag gyönyörű 
beszéd keretében figyelmeztette ókét 
elvállalt tisztük nagy feladataira és 
szent méltóságára. A megválasztottak 
nevében Jánossy Gábor felügyelő 
köszönte meg a gyülekezet bizalmát 
és biztosította a gyülekezetét, hogy 
minden erejüket és tehetségüket az 
egyház és a haza szolgálatába állítják.

A gyűlés kővetkező tárgya a lel
kész! meghívólevél megállapítása volt. 
A benyújtott javaslatot minden vita 
nélkül egyhangúlag elfogadták.

A püspök ezután nagy örömmel 
jelenti be, hogy a város a templom 
és a lelkészi lakás előtti gyalogjárót 
még ebben az esztendőben saját költ
ségére kiaszfaltoztatja. A gyűlés há
lával és köszönettel veszi tudomásul 
Szombathely r. t. város ezen nagy
lelkű elhatározását és érte jegyző
könyvi köszönetét szavaz meg.

Kapi püspök buzgó imádsága után 
a gyűlést bezárta.

Raffay püspök a Magyar Hiszekegy 
megszületéséről.

Előkelő és népes közönség vett 
részt legutóbb Pestvármegye köz
gyűlési termében a Magyar Hiszek
egyet Terjesztő Országos Nagybizott
ság megalakulásán.

Az ülés elején Kratcchwill altábor
nagy felolvasta vitéz József királyi 
herceg üdvözlő köszöntését.

— Kétszeresen fontos, — üzente 
a királyi herceg, — hogy a remény

meggyőződésévé érlelődjön a magyar
ságnak és hogy bizakodása hitté 
izmosodjék a Magyar Hiszekegyben. 
Kerüljön ez a Hiszekegy minden ma
gyar család háza falára a régi házi 
áldások helyébe, ott kell lenni min
den iskolában és minden hivatalban. 
Kiderül még felettünk ez a beborult 
turáni ég, — fejezte be vitéz József 
tábornagy üdvözlését, — amelyet 
hoszszantartó tapssal fogadott az 
egybegyűlt közönség.

Utána Lukács György báró mon
dotta el elnöki megnyitóját, utalva 
rá, hogy a mi jövendőnk a múlt, mert 
az ezeréves régi hazát akarjuk vissza
állítani. Mint a sülyedő hajó legény
ségének, minden embernek e csonka 
földön is, a fedélzeten a helye. A 
hazugság propagandája ölt meg, az 
igazság propagandája támaszthat fel 
bennünket. A magyar igazság meg
indult a maga hódító útján és ezt a 
feltámadást még ennek a nemzedék
nek kell megérnie. Lendületes beszéde 
végén határozati javaslatot terjesztett 
elő, mely szerint a most megalaku
landó országos bizottság terjeszteni 
fogja a művészi formában kiállított 
Magyar Hiszekegy-lapokat.

Az előterjesztést egyhangúan el
fogadták, majd Raffay Sándor püs
pök szólalt fet, elmesélve a Magyar 
Hiszekegy megszületésének történetét. 
Papp-Váry Elemérné mondta el egy
szer ezt neki, aki úgy érezte, hogy 
megjelent előtte a magyar fájdalom 
asszonya és válláról minden bánatot 
az ő lelkére rakott át. De ó elűzte 
magától ezt a gyászos alakot, tollat 
ragadott és egyfolytában megírta az 
egész költeményt. Nem akarta ő 
éppen ezt irni, de kellett neki, valami 
vitte a kezét. Ügy érezte, hogy ez 
valami csodálatos üzenet, amit a 
magyarok ős nemtője küldött általa 
nekünk.

Belmisszió Békéscsabán.
Az evang. nőegyesület vizkereszt nap

ján szépen sikerült vallásos estélyt rende
zett a gyu’ai templom javára. Az ünnepélyre 
az egykori ieányegyházbó! harmincán jöttek 
át éa ők maguk is hozzájárultak az ünne
pély műsorának gazdagításához. Az elő
adást Tátrai Károly, a gyulai egyház új, agilis, 
fiatal lelkésze tartotta : „Kert sztyénség és 
az erkölc8iség“ címen. A műsor kiemelkedő 
pontja volt még: Dr. Kovalszky Róbert 
gyulai ügyvéd zongorajátéka, Uhrin Klára 
és Szakolcay Baba énekszáma, Bállá Er
zsiké és Kimer Gusztáv vallástanár szava
lata és a vegyeskar művészi éneke, melyet 
Linder László lelkész vezetett. A nőegye- 
sület teával várta a vendégeket és az ün
nepély végeztével vacsorával vendégelte 
meg őket. Offertórium 242 P volt.

Ebben a tekintélyes gyülekezetben igen 
szép hitélet folyik, amit nemcsak a temp
lomok hűséges látogatása, de a kifejtett 
8zeretetmunka is mutat Az ádventi vasár
napokon vallásos es'élyeket rerdezett a 
nőegyesület, melyeket a hívek sokasága 
nagy buzgalommal látogatott. A leányegye
sület minden szerdán este vallásos össze
jövetelt rendez, melyeken a helybeli és 
környékbe5! lelkészek tartanak épitö elő
adásokat, felolvasásokat. Hítenkint egyszer 
bibliaóra van, melyet Kimer Gusztáv reál
gimnáziumi vallástanár vezet.

A karácsonyi Unnrpsk elölt megható 
karácsonyfa ünnepélyt rendezett a nöegye- 
sület. mely alkalommal közel 250 szegény
sorsú gyermeket láttak el ruházattal es 
karácsonyi ajándékokkal. A vasárnapi is- 
ko'a, melvet dr. Szeberényi Gusztáv lelkész 
szervezett, már évek óta működik és mu
tatja áldásos hatását.

Az egyház kebelében létrejött egy kis 
árvaház is, mely teljesenszeretetadományok- 
ból tartja fenn magát s ma már 14 árva- 
gyermeket gondoz a felebaráti szeretet. 
Ezt a szeretetintézményt ugyancsak Dr. 
Szeberényi Gusztáv alapította a maga pa- 
rochiáján, ma már azonban egy iskolaépü
letben van elhelyezve. A hősi halált halt 
apák e'árvult gyermekeinek neveltetésére 
a fiatal lelkipásztor visel gondot.

Az egyház már több esetben megmu
tatta a maga áldozatkészségét. A gyulai 
templom építéséhez egy nagyobb összeggel 
járult hozzá 8 az őszi presbiteri gyűlésen 
egyhangú lelkesedéssel elhatározta, hogy a 
városhoz közel fekvő leányegyházban: 
Dobozmegyeren tavasszal templomot fog 
építeni, az ott é'ő és Isten Igéje után vá
gyódó hívek számára.

K O R K É P E K .
K a r c o la to k  a  h é trő l.

Mac Dongáit, az oxfordi egyetem 
nyug. tanára az egyházi hatóságok
hoz beadványt intézett, amelyben a z  
e lje g yzé s  r e fo r m já t  indítványozza.

— Nap-nap után tanúi vagyunk,
— írja többek között beadványában
— hogy az eljegyzéseket minduntalan 
felbontják. Se szeri, se száma a sok 
felbontott mátkaságnak. Mi ennek a 
következménye ? Az, hogy a felek 
„ megsérülve “ jönnek ki az ilyen fel
bontásból. A férfinak ugyan nem 
nagyon árt az a körülmény, ha azt 
mondják rá, hogy már volt vőlegény, 
de a nőnek bizony árt. Ha egy leány
ról azt mondják, hogy már keresztül
ment a menyasszonyságon, akkor a 
férfiak óvatosabban viselkednek vele 
szemben.

Mac Dongáit ennek következtében 
azt indítványozza, hogy a mátkaság 
idejét két szigorúan elválasztott idő
szakra osszák.

— Az első időszak — úgymond
—  az ismeretségi időszak. Ebben 
arra törekszenek a fiatalok, hogy 
megismerjék és kiismerjék egymást. 
Ebben az időszakban szó sem lehet
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gyöngédségekről vagy éppenséggel 
ölelésről és csókról. Szigorúan tilos 
az együttes kijárás színházba vagy 
más nyilvános helyen való megjelenés. 
Ha ezt az időszakot a fiatalok sze
rencsésen megállották, akkor követ
kezik a tulajdonképpeni eljegyzési 
időszak. Ekkor tartják meg az el
jegyzést, amelyet azután hivatalosan 
is publikálhatnak.

A professzor szerint c s a k  e z t a  
m á s o d ik  p e r ió d u s t leh e t e lje g y 
z é sn e k  te k in te n i s  c s a k  a z  
i ly e n  e lje g yzé s  fe lb o n tá s á n a k  
len n é n e k  tö rv é n y e s  k ö ve tk e z
m é n y e i  Mac Dongall szerint az 
első periódusnak legalább három hó
napig kell tartania. A tulajdonképpeni 
eljegyzés idejét nem szabja meg, ezt 
rábízza az érdekeltekre.

Az egyházi hatóságok rokonszcnv- 
vel fogadták a tanár ajánlatát és 
nem lehetetlen, hogy legközelebb már 
propagandát csinálnak a 9próba- 
eljegyzésnek“.

Antal Géza dr. püspök előadása 
a Bethlen Gábor Szövetségben.

A magyarországi protestánsok tár
sadalmi szervezete a Bethlen Gábor 
Szövetség vezetésével előadássoro
zatot indított, melyben a nemzeti 
egység kérdéseit kívánja megtárgyalni. 
Legutóbb Antal Géza a dunántúli 
ref. egyházkerület püspöke tartott 
előadást »A világprotestántizmus egy
sége, mint a nemzeti egység támasza« 
címmel. A püspök a különböző 
protestáns denominácidk azonos, kO- 
zOs vonásait vázolta. Végeredmény
ben minden protestáns egyház a 
Bibliára vezeti vissza létét, mint a 
hit és valláserkOlcsi élet szabályozó
jára. Az egyházi külső egység helyett 
így jOn létre az a magasabb szellemi 
egység, amely a protestáns egyháza
kat átfogja. Ez a szellemi egység 
megnyilatkozik úgy bittani, mint 
liturgiális téren, de az egyház szer
vezetében és alkotmányában is. — 
így következik a világprotestántizmus 
egységéből az a tény, — végezte 
előadását Antal Géza dr. — hogy 
támaszul szolgálnak annak az ideális 
egységnek, amely bennünket elsza
kított testvéreinkkel Összeköt. A püs
pök beszédét tObbszOr szakította 
félbe a közönség tapsa, végül pedig 
megéljenezték az illusztris előadót. 
A következő előadást január 24-én, 
Kaas Albert bárO dr. egyetemi tanár 
(»Individuális és szociális elemek a 
protestántizmusban« címmel) és Bencs

Zoltán dr. miniszteri titkár (>A nem
zeti egység és az osztályharc elmé
lete« címmel) tartja.

e g y r ö l - m A s r ö l .
A  m in d e n n a p i  é le ib ő l.

A  w alesi herceg tanácsai a 
gazdáknak. Azon a banketten, 
amelyet Leicesterben a walesi her
ceg tiszteletére rendeztek, ezer föld
műves és fOldbirtokos vett részt és 
egyetlenegy asszony. Ez az asszony 
a leicesteri földműves egyesület tit
kárnője volt.

Az angol trOnOrOkOs, aki maga is 
szenvedeltnes gazda, szívesen és tar
tózkodás nélkül beszélgetett a ven
dégeivel. Amikor toasztozásra került 
a sor, a walesi herceg többek kOzOtt 
így szőlt:

— Nem akarom én az Oreganyá- 
mat arra tanítani, hogy miképpen 
kell rántottét csinálni. . .  Mindamel
lett engedjék meg, tisztelt gazdatár
saim, hogy egyet s mást figyelmükbe 
ajánljak.

A walesi herceg ezután arra intette 
a gazdákat, hogy ne ijedjenek meg 
az újításoktól. Ma már a föld is el
iparosodott s a földön is érvénye
síteni kell a technika legújabb vív
mányait. Nem lehet azt mondani, ha 
az apámnak jO volt, akkor nekem 
is }d.

— Minden újítást —  folytatta — 
örömmel kell fogadnunk, ha ez az 
újítás a többtermelés szolgálatában áll

A trónörökös beszédét nagy tet
széssel fogadták.

HETI  KRÓNI KA.
A kormány elvben hozzájárult a hadi- 

kőlcsönök valorizációjához. — A képviBelő- 
ház közoktatásügyi bizottsága elfogadta a 
numerus klausus módosításáról szóló tör
vényjavaslatot. — Egy kormányrendelet a 
háztartási alkalmazottak biztosítási járulé
kát l*/o-ról 3°/o-ra emelte. — A felsóház 
elfogadta a büntető novellát. — Az egysé
ges párt értekezletén gr. Bethlen nyilatko
zott a brüsszeli magyar-román tárgyalások
ról. Felszólították a képviselőket, hogy tar
tózkodjanak a kormánynyal ellentétben álló 
állásfoglalástól. — Nagy Emil éB Berky Gyula 
kiléptek az egységes pártból. — Kohl Me- 
dárd kát. püspök Esztergomban meghalt. — 
A reformátusok lelkészt konferenciája az 
egyház és állam elválasztásának kérdését 
tárgyalta Budapesten. Kun Béla egyetemi 
tanár megállapította, hogy az egyház és 
állam elválasztása felé haladunk. A főkegy
úri joggal kapcsolatban Kovács J. István 
nyug. államtitkár az adatok egész sorát 
vonultatta fel annak bizonyítására, hogy a 
magyar állam mindenkori feje, így kor
mányzósága idején Hunyadi János is tény
legesen és háborítatlanul gyakorolta a leg
főbb kegyúr jogát.

A kassai egyházmegye papsága 280 
aláírással ellátott memorandumot juttatott 
el a tót püspöki karnak, melyben követeli, 
hogy Hlinka András képviselőnek (iltassék 
meg a  kassai egyházmegye területére való

B ulgária  300 milliót fizet hadikárpót- 
lárul Romániának.

A lbánia teljes egészében átvette az 
olasz büntető-törvényt.

Szerbiában az elmúlt esztendőben 3 
arzenált bővítettek ki és egy lőszergyárat 
építettek.

Rom ániában Maniu Gyula a jövő em
bere. — Titulescu külügyminiszter lemon
d o tt — Szabolcska Mihályt, a költő-papot 
karácsonyi verse miatt hadbíróság elé állí
tották.

G örögország 6 és félmillió angol köl
csönt kap.

A csehek a Csalóközben egy talpalat
nyi földet sem juttattak a magyaroknak. — 
A csehek Kínába municiót csempésznek.

A lengyel és litván kormányok Rigát 
jelölték ki a tárgyalások színhelyéül. A 
litván határon nagy katonai zendülés volt.

A ném et és francia szállítók 750 mil
lió frankkal károsították meg a jóvátétel! 
bizottságot. — Dahlemben felrobbant egy 
villa, amelyben titkon robbanó anyagokkal 
dolgoztak.

O lasz támogatással kiépítik a durazzói 
kikötőt. — Fascistákkal cserélik ki az egész 
olasz diplomáciai kart — A pápa nagy 
ünnepélyességgel szentelte püspökké Serédi 
Jusztiniánt. — Legújabban kibocsátott enci- 
klikájában XL Pius pápa felszólítja a pro
testánsokat, hogy térjenek vissza a róm. 
kalh. egyházba. .Nem lehet — úgymond — 
különbséget tenni dogmák között, mert 
valamennyiben hinni kell.*

TOrOkország csökkenti a minisztériu
mok szám át

Az orosz szovjet az orosz ellenzék 
vezéreit Trockijt, Rakovszkijt, Radeket stb. 
száműzte. — A szovjet kormány elitélte 
XI. Pius pápát, amiért a bolsevista-ellenes 
propagandát pénzzel támogatja.

A francia parlament új ülésszaka meg
kezdődött. — A kommunista képviselőket 
letartóztatták.

A ngliában egy időközi választáson is
mét a munkáspárt győzött — Thomas 
Hardy a jelenkori angol irodalom egyik 
legnagyobb képviselője 88 esztendős ko
rában meghalt.

Am erika nagy fegyveres megerősítést 
küld Nicaraguába. — Nuova Segovia céren 
új köztársaság alakult

HA R A N GS Z Ö.
V iz k e r e s z t  u . 3 . v a s á r n a p .

Ep. R óm . 1 2 .17-21.
Ahol hit, ott szeretet, ahol pedig szeretet 

vagyon, ott otthonos a béke. Békességben, 
lelki harmóniában éljünk egymással. Erre 
int epistolánk, midőn reámutat a békesség 
hármas forrására: keresztyén m ódjára 
élni, szeretn i és szenvedni. Ez a belső, 
lelki összhang, a béke legfőbb biztosítéka.

Áthelyezések. Kapi Béla püspök Bö- 
decs Károly celldőmölki 8. lelkészt Vésére, 
Bácsi Sándort Körmer dről Celldömölkre, 
Orbán Lajost Uraiujfeluból Körmendre 
helyezte á t

Kitüntetés. Kapi Béla püspök Pfeiler 
Lajos némethidasi tanítót érdemei elis
meréséül igazgatói címmel tüntette ki.
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A budapesti evang. egyházmegye új 
felflgyelAje. Most bontónak fel a buda
pesti egyházmegye világi felügyelői állására 
beérkezett szavazatokat, amelyekből túl
nyomó nagy többséget dr. Mikler Károly 
egyetemi magántanár, az eperjesi jogaka
démia nyug. dékánja, egyházjogász kapott. 
Így tehát öt jelentették ki az egyházmegye 
új felügyelőjének. Beiktatása január folya
mán történik meg.

Győr. A győri ev. belmissziói egyesület 
szépen sikerült vallásos estélyt tartott dec.
18-án. Az estély központi gondolata a 
gyermek volt, mint amely amúgy is köz
pontja a karácsony előtt való hét gondo
latvilágának. Erről szólt Pálmai Lajos 
esperes irásmagyarázata, amelyet gazdag 
liturgia vett körül. A liturgiában szereplő 
kar csupa gyermekekből állott Erről tar
tott előadást Péter Lajos felsőkereskedelmi 
iskolai tanár is s erről szólt Kuszák István 
tanitó szavalata is, aki Wodsworth-Szász 
Károly egy költeményét szavalta e l : .Heten 
vagvunk*. Az egyházi énekkar karéneke, 
Fodor Kálmán karnagy művészi orgona-

¥téka, Rneinberger Pastoral szonátája, és 
uróczy Zoltán lelkész imádsága egészí

tették ki a műsort. Az olfertórium a sze
gény gyermekek karácsonyi megajándéko
zására szolgált.

A lovászpatonal ev. Iskolában az 
iskolás gyermekek Nagy Mariska okleveles 
tanítónő vezetésével január 6-án és 7-én 
szép sikerrel játszottak Csite Károly: „A 
királykisasszony éneklő babái" című gyer
mekjátékát. Szereplők voltak: Szalay Gizi, 
Gerencsér Róza, Barta Irma, Farkas Edit, 
Hegedűs Ilona, Szekeres Ida, Pólöskei 
Erzsi, Szalay Piri, Vadas Nelli, Horváth 
Margit, Petri Gizi, Szekeres József, Kozma 
István, Szénié Lajos, Pölóskei Dezső, 
Gyömörei Albert és Pőlöskei József. Be
vétel volt iskolai felszerelésre 115 Pengő. 
Január U-én az iskolában vallásos estély 
volt, amelyen a lelkész Francke H. Ágost 
életét és a haliéi árvaházat ismertette, 
Gerencsér Róza pedig szavalt A karácsonyi 
és újévi ünnepek alkalmával az egyház 
javára Nagy Lajos kántortanitó ICO kg. 
rozsot, Bácsi Jánosné 50 kg búzát, többen 
pedig összesen 68 pengőt ajándékoztak.

B udapest A Deáktéri körzetben keresz
teltek 1927-ben 340 gyermeket, házasságot 
kötött 131 pár, eltemettek 293-at, konfirmál- 
kodtak 154-en, úrvacsorával élt 5642 Tőlünk 
kitértek 24 en, hozzánk áttértek 45-en. — 
A fasori körzetben kereszteltek összesen 
132-öt, eskettek 114 párt, temettek 175-öt. 
Egy házunkból kitértek 12-en, egyházunkba 
betértek 35-en. Konfirmálkodtak 193-an, 
Úrvacsorát vettek 3707-en.

Tárnokréti Advent 4. vasárnapján tar
totta ádventi vallásos estélyét, mikor is a 
lelkész a zsidó misszió jelentőségéről tar
tott előadást Az estély hangulatát emelte 
a dalárda gyönyörű .Viharban" karéneke, 
Szabó Eszter, Takács Mari, Szakái Bözsi 
szavalata. Az estélyt buzgó ima s offert. 
a gyermekek karácsonyi estélyére, zárta be. 
Dac. 24-én megható ünnepség keretében 
folyt le az iskolás gyermekek karácsonyi 
estélye. A gyermekek két hangú éneke, 
Horváth M., Polgár Jolán, Horváth Gyula 
szavalata, lelkész aikalmi beszéde adott 
kifejezést ez ünnepi örömnek. A karácsony
fa mellől örömmel mentek otthonukba a 
karácsonyi ajándékkal megörvendeztetett 
gyermekek s szülők. — 1927. évről Tárnok
réti a következőket jelenti: A gyülekezet 
lélekszáma 557; született 9 fiú, 7 leány ■ 
megh. 5 férfi, 4 nő ; esk. 3 pár; konf. 3

fiú, 5 leány; úrvacsorával élt 106 férfi 
123 nő; adakoitak: templomi alapítványul 
3 h. földet, 1800 P értekben; nőegyletre 
177.96 P ;  külmiss. 916 P ; Gvámintézetre 
69 P 8 5 ezüät K t ;  Uroltara 5 P ; Hszóra 
46.38 P ; hősi sírokra 5 20 P ; Theoiógu- 
sok Otth.-ra 40 P ; fogházmisszióra 1.50 
P ; Bibi. f. 12 09 P ; gyermekek karácsony
fájára 3 P -t; összesen 2169 25 P-t s 5 
ezüst K-t. Egv családra esik 3 59 P. Ala
pitó ö. 8633725 s 17 ezüst K s 1800 P. 
Istentisztelet tartatott 312 Hirangszó jár 
32 példányban Jöjjetek én hozzám 7 pld- 
ban. Luther Naptár 78 drb. adatott el. 
Családok sz. 103.

OydrBzabadbegy. Dec. 18-án délután 
meleg adventi ünnepély volt a győrszabad- 
hegyi evang. iskolában. Szollár Irén és 
Vízvári Lenke rendezték az ünnepélyt 
vasárnapi iskolai növendékeikkel. A növen
dékek szavalatai, énekei között Szabó 
József győri hitoktató lelkész tartott elő
adást A zord idő dacára is sokan eljöttek 
melegedni a krisztusi szeretet füzéhez.

A nem eskéri ev. gyülekezet ádvent 3. 
vasárnapján tartotta a szokásos ádventi 
ünnepélyét. A vallásos ünnepély köz
énekkel kezdődött, majd a lelkész buzgó 
imája után Király Erzsébet, Nagy Ilona, 
Simon Géza és Bakk Ferenc alkalmi ver
seket szavaltak. A férfikar és az iskolai 
gyermekkar is szépen énekelt Tóth Ernő 
tanitó vezetésével. Az estély kimagasló 
pontja Gócze Gyula lelkész lebilincselöen 
szép és élvezetes előadása az édesanyai 
szeretetról volt, melyet a hivek a legna
gyobb figyelemmel hallgattak végig. Az ün
nepély a lelkész imájával és gyülekezeti 
közénekkel ért véget.

Szárazd. Az 1927. év folyamán szüle
tett 12 gyerek, konfirmálkodtak 13, házas
ságot kötött 3 pár, az Ur asztalához járult 
432 lélek, meghaltak 9-en.

Bonyhád. December 18-án avatták fel 
a hősök emléktápláját. A német ünnepi 
beszédet Genersich Tivadár lelkész, a magyar 
nyelvűt Rózsa Sándor felügyelő tartotta. 
A hősi halottak száma 79.

A dombóvári evang. gyülekezet kedves 
ünnepség keretei között tartotta meg dec.
24-én délután a gyermekek karácsonyfa- 
ünnepélyét. Az ünnepélyen — melyen a 
gyülekezetnek apraja-nagyja megjelent — az 
elemi iskolás gyermekek karácsonyi ver
sekkel és jelenetekkel kedveskedtek. A 
helyettes-lelkész Lukács 1 . n. verse alap
ján tartott irásmagyarázatot. Ez alkalom
mal a gyülekezet segélyezte szegényeit; 
iskolás gyermekeit pedig tanszerekkel 
örvendeztette meg. A szegények és gyer
mekek karácsonyfájára a gyűjtés 85 54 P-t 
eredményezett. — Az Evangéliumi Diák- 
szövetség 1928. január 8 án tartotta havi 
rendes gyűlését. Az elnöklő lelkész .Szol
gálat Istenországáért" cimmel tartott elő
adást. Szavaltak: Géhring Mária 11. és 
Berthold Erzsébet IV. polgáriskolai növen- 
gékek, Haász János 11. reálgimn. tanuló.

Szabadi. Dombóvárhoz tartozó szabadi-i 
leányegyház is szép karácsonyfa ünnepélyt 
rendezett. A gyermekek szavaltak és jele
neteket, karácsonyi énekeket adtak elő. 
Az ünnepély — mely első volt — meg
rendezése Jány János tanitó nejének érdeme.

Sobor. Karacsonyesti gyermekistentisz
telet és karácsonyfa ünnepség belső áhí
tata hatotta át a zsúfolásig megtelt ima
ház minden résztvevőjét karácsony estéjén. 
Az ünnepélyen, mely közénekkel és imá
val kezdődött s végződött, szép sravala- 
taikkal, énekeikkel közreműködtek Németh

Kálmán, Bősze Linuska, Molnár Jolánka, 
Kovács János. Molnár Zsuzsika, az ifjúsági 
egyesület kara. Az est központjában Patyi 
Sándor ünnepi beszéde .Kihez jön el 
Jézus" állott.

Az alsómesteri ev. rőagylet december
24-én épúgy, mint a múltban felejthetetlen 
emlékű karácsony estet rendezett az elemi 
iskolában, mely alkalommal az iskolás 
gyermekek meglepő ügyességgel játszották 
el .Bandika hazajött" dmű karácsonyi 
színdarabot. Simon Ilonka és Mestery 
Lenke szép szavalataikkal szereztek élve
zetet. Egy karácsonyi élőkép után pedig a 
Nőagylet két tagja osztotta ki az iskolás 
gyermekek között az egyesület által össze
gyűjtött s vásárolt ajándékokat. Mindegyik 
gyermek k2pott egy süteménnyel, cukor
kával s almával megrakott csomagot, to
vábbá egész évre elegendő rajz- és Író
szert Az ünnepély offertóriuma 78 Pengőt 
jövedelmezett különböző jótékony célra. 
Egy boldog és kellemes est emlékével 
távozott mindenki otthonába. A nőegylet
nek bu7gó és áldozatkész tagja Kiss Sán- 
dorné egy ezüst úrvacsorái kelyhet és 
ostyatartót ajándékozott a leánygyülekezet
nek. Az Úr áldása legyen minden nemes- 
szivű adakozón.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Kovács István borgátai ta

nitó eljegyezte Kiss Etát Zalagalsáról.
Halálozás. Markó János dr., királyi 

közjegyző, ügyvéd, a Rozsnyói Közműve
lődési Egyesület elnöke, a rozsnyói ev. 
glma iskolatanácsosa, Rozsnyó város szá
mos közintézményének agilis vezetője, fél
évi súlyos betegség után, karácsony éjjelén, 
életének 46. évében meghalt Rozsnyó 
magyarsága vezetőtagjit vesztette el az 
elhunytban, aki közhasznú, munkás életé
ben irányító szerepet játszóit nemcsak 
Rozsnyón, hanem egész Gömör megyében 
is. A csehek magyarságáén közjegyzői 
állásától meg is fosztották s Így utóbb, 
mint ügyvéd működött. Halálát özvegye, 
két kis árvája, a kiterjedt Markó-család 
számos tagja gyászolja. Temetése decem
ber hó 27-én volt nagy részvét mellett 
Rozsnyón.

Ú J D O N S Á G O K .
Ünnepelt polgárm ester. Dr. Bencs 

Kálmán, Nyíregyháza polgármestere, most 
töltötte be polgármesterségének tizedik 
esztendejét. Ebből az alkalomból a város 
tisztviselői kara társasvacsora keretében 
ünnepelte a jubiláns polgármestert.

Szilveszter estjén kondult meg Sze
geden az ország legnagyobb harangja . 
Szeged város közönsége nagy érdeklődés
sel nézte azokat a munkálatokat, amelyek
kel felhúzták a szegedi fogadalmi templomba 
a százmázsás nagyharangot, amely tudva
lévőén az ország legnagyobb harangja. Az 
új harangóriás Szilveszter estjén kondult 
meg s első hangjai az éwégi Te Deumra 
hívták Szeged lakosságát.

A volt m. kir. pápai 7. honvéd huszár 
ezred az 1914—18. évi világháborúban 
elesett hőseinek emlékezetére Pápán, egy 
hősi lovas emlékszobor felállítására a bel
ügyminiszter engedélyével — saját ke
belén felül — mindazon vármegyékben 
gyűjt, melyekből a volt ezred legénységi 
kiegészítését nyerte. A gyűjtőivek az érin
tett vármegyék főispáni, alispánt, főszolga-
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birói és községi jegyzői, Talamint a törvény
hatósági és rendezett tanácsú városok 
po'gármesteri hivatalaiban vannak letéve. 
Kérjük a hazafias közönséget, hogy ezen 
akciót pártfogásába véve, fennti hivatalok
ban lévő gyüjtőiveken adakozni szívesked
jék, hogy tényleg megvalósulhasson ezen 
szép szándék és méltó módon megörökít
hessék azoknak az emléke, kik ragyogó 
példáját nyújtották annak, hogyan kell az 
életet is feláldozni a Hazáért, az ország 
szebb jövőjéért.

Bécs városa lakásokat ép ít az ag g 
legényeknek. A város legközelebb hozzá
lát a IX. kér. Lustkandl uccujában egy 
háromemeletes bérház építéséhez, amely 
csupa kislakásból fog állani és csak nőtlen 
férfiak kaphatnak benne elhelyezést, mint
hogy konyha nem lesz a lakásokhoz. Ez 
lesz Bécsben az agglegények háza.

Leégett a bécsi orosz templom, ide 
a karmeliták kolostorát megm entették. 
A tfiz, amely a Wienerbergen pusztított, 
egészen elhamvasztotta a fából épült hires 
régi orosz templomot és nagy veszedelem
ben forgott a vele szomszédos épület, a 
mezítlábas karmeliták kolostora is. A ki
vonult bécsi tűzoltóság délutánra a legna
gyobb erőfeszítéssel megmentette a tűitől 
a kolostort, a templom azonban porrá 
égett.

Egymilliónál több Németországban 
a  munkanélküliek száma. A munkanél
küliség Németországban ijetztő arányokban 
növekedik. A november 15-töl december 
15-ig terjedő időszakban, a növekedés 50 
százalék.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők" dmfi 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar lányok fiatal lányok legszebb

és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Qaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők 
I„ Andrássv u. 16 Budapest

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 he i 
Nika József Szombathely, Palkovits Pál 
Bpest, O -ebrovszkv Pa) Békéscsaba, Zsiba 
Lasiló Cegléd, Varga lózsef Pórládony, 
Cser Qvörgyné Kisbér. Vörös Sámuel Rép
celak, Németi Mihály Pápa, Haffner Géza 
Rákospalota, Pólón János Sárbogárd, Szant- 
ner György Tapo ca, dr. Itlzés Z-igmond 
Kaposvár, Stoll Ernő Nyíregyháza, Horváth

Íános Visz'amajor, Nagy Karoly Pápa, özv. 
iudy Kálmánné Nemeskolta, Döbrentei 

Antal Vasvár, Berecz Lajos Celldömölk, 
Nagy Pál Szenttamáspuszta, Kocsi Pál 
Karakószörcsök, BeletcJák Mihály Kör
mend Sümeghy István Sárvár, Puhr Mátyás 
Csánig, Fülöp Lajos Rum, Erdélyi Sándor 
Sárvár, dr. Lau ringer Jánosne Kőszeg, Fáik 
Henrikné Bonyhid, Nádassy Kálmán Deb
recen, dr. Kapp Viktor Zomba, Dómján 
Ferencné Dergecs, Galló István Tapolca, 
özv. Kiss Imréné Pápa, Dömötör Aladár 
Ritót, Németh János Orosháza, Pető Ferenc 
Celldömölk, dr. Kirschner Jánosné Szirák, 
Horch Ernöné Alsógöd, Varga Sándor Rép
celak, Bibolcsay Ká mánné Kmagasi, Sigray 
Istvánná Pilisvöröavár, Siifer Ernő Sopron 
72—72 f., Bencsik Sámuel Felsöság, Karner 
János Körmend, Györgyi Sándor Meszlen, 
Rácz Róza Sárvár, Török Lajos Zalaszent- 
lőrlnc, Toman Mihály Tordas, Horváth 
István Nemescsó 60— 60 f.

Anyahelyettes házvezetőnői állást keres 
intelligens úrhölgy, ki szeretettel nevelné 
a reábizottakat, s a háztartás összes teen
dőiben jártas; falura, pusziára is menne, 
fő. hogy uriházba kerüljön. — Cim a 
„Harangszó“ kiadóhivatalában, válaszbélyeg 
ellenében.

Középkorú és szerény igényű evangéli
kus nö, ki a háztartás és gazdaság minden 
ágazatában otthonos, evangélikus lelkésznél 
azonnali házvezetőnői állást kaphat. Érdek
lődni lehet a kiadóhivatalban.

A Luther-Naptár kiadóhivatala felkéri 
mindazokat, akik naptárakat szívesek vol
tak bizományba átvenni, hogy a még meg
maradt naptárak elhelyezése érdekében 
kövessenek el mindent, — mert a naptár 
fennmaradását csan Így biztosíthatjuk. Amíg 
tehát remény lehet a naptárak eladására, 
ne küldjék vissza. Akinek még naptár kel
lene, a/ forduljon a kiadóhivatalhoz, amely 
egyes példányokat is küld. Sopron, Paprét 
2 szám..

Gabonaárak: Búza 3020, rozs 28.10, 
árpa 25.50, köles — , zab 23.25, tengeri 
24.60, korpa —.— Pengő métermázsánként.
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Magyar fabulák . . .

Tokicsi Isii japán rablógyilkos följegyzései a tokioi börtönben 
Miért nem hihet a müveit ember 

bibliában ? (Binde Frigyes) . .
Édes anyák könyve. (Tüdyne). .
Mikor a bibliák megszólalnak... el

beszélő költem. (Br. Podmaniczky)
A hazugság — hazug, elbeszélések

(Baksay).......................................
Gazdag Bodolai halála. (Tildyné)
Az Úr gondot visel (Csűrös) . . .
Ágota megbocsát (Csite K.) . . .
Figurás atyafiak, vidám tört. (Csite)
Magasan repül a daru (Csite). . .
Rózika a kis majorosleány tört. (Csite)
Aki hiven kereskedett (Farkas G ) .
Patikárusék bibliája (Kapi B.). . .
Megpróbáltatások útja (Fenyves E )
Behorpadt sírok (Fenyves E )  . . .
3 pápai diák kalandozásai a Balato
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b e k ö tv e ........................................... 2.40

Luther lelke. (Szigethy L.) jJ* kö" * 3 ^
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Konfirmációi Emlékkönyv.
összeállította: Paulik  János.

320 oldal, sok képpel, finom papíron, 
szép, erős kötésben 6 Pengő 72 fillér.

Báró Podmaniczky Pál könyei:
Megnyílt szemek, 11 történelmi elbeszélés

képekkel........................................................2.80
Vihar, 10 tört. elbeszélés képekkel . . . 2.80 
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gyermekek é le té b ő l ................................... —72

szinü, diszes, japán címlappal, 5 képpel 3.20 P.
A presbiter kötelességei és hiva

tása (Tildy) 5. k iad ás ......................—.32
Az én tűzhelyem az én boldogságom

(Pröhle H.).........................................—.60
Evangélikus öntudat (Túróczy) . . —.80
Lelki dolgok (Viktor j . ) .....................—.84
Jézus önarcképei (Viktor J ) . . .  2.80
Uj élet (Kapi B ) ................................—.48
Krisztus a modern szellemi életben

(Pfenningsdorf)................................. 2.80
Zarándok útja a jelenvaló világból az 

eljöver.döbe, 8 szép színes képpel 2.40 
Ugyanaz, 8 színes, 8 fekete képpel,

b e k ö tv e ................................................4.—
Kis emberek, könyvecskéje, mesék,

versek, é n e k e k ................................—.56
Melyik volt előbb: a tyuk vagy a

t o j á s ? ..............................................—'48
Reformáció, költemények gyűjtemé

nye (Majba V . ) ................................—.58
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Ami nekünk fáj! (Geduly H.) . . . —.12
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R  nagy tartozás.
Római 1.13.8.: „Senkinek 

semmivel ne tartozzatok, ha
nem csak azzal, hogy egymást 
szeressétek; mert, aki szereti 
felebarátját, a törvényt be
töltötte.“

Bizalmas emberek között sokszor 
felvetődik a kérdés: Van-e 

adósságod?... Válaszképpen az 
egyik szomorúan panaszkodásba 
kezd, nehéz idők csapásaira, vesz
teségeire hivatkozik, amelyek anya
giakban megrabolták... most az
után tele adóssággal! A másik 
könnyedén felel, boldognak, sze
rencsésnek, szabadnak érzi magát: 
nem tartozik a világon senkinek! 
Ha pénzről van szó, tényleg így 
áll a dolog.

De ettől függetlenül az Isten be
széde egy nagy tartozással, egy 
súlyos adóssággal terheli meg 
mindegyikünk szívét: a felebaráti 
szeretet nagy tartozásával. „Senki
nek semmivel ne tartozzatok, ha
nem csak azzal, hogy egymást 
szeressétek“ . . .  Nemcsak jó em
bereinknek vagyunk lekötelezettjei, 
nemcsak azoknak tartozunk kö
szönettel és hálával, akik segítet
tek, akik lehajoltak hozzánk, akik 
velünk sírtak, vagy velünk ör
vendeztek . . .  minden embernek 
tartozunk a testvéri szeretet meleg
ségével, a testvéri szív nemes ér
zésével. Minden ember mindenki
vel szemben így keveredik nagy 
adósságba. Gondoltál-e njár erre a 
szívedet terhelő nagy tartozásra ? . . .

Lelkiismeretes ember az adós
ságától minél előbb szabadulni 
igyekszik. Nyugtalanítja a tartozás... 
összezavarja csendes álm ait.. . .  
mindig ellop valamit legédesebb 
örömeiből is a nagy tartozás gon
dolata. De erről a másik, szent

adósságunkról, a szeretetről szinte 
mindig elfeledkezünk. Rokonaink, 
barátaink még talán csak része
sülnek szeretetünk apró morzsái
ban, de minden em ber... az már 
so k ... arra nem te lik !... Pedig 
nyilvánvaló Jézus örök tanítása: 
„Ha csak azokat szeretitek, akik 
titeket szeretnek, micsoda jutal
mát veszítek annak ? . . .

Fizesd hát a nagy tartozást 
mindenkivel szemben ! Törleszd a 
lelkedet terhelő adósságot minden 
napon ! . . .  Ez a szeretet változzék 
a nyomortanyákon éltető kenyérré, 
didergők láttára meleg ruhává, 
betegnél orvossággá, szomorkodók- 
nál vigasztalássá, könnyelműekkel 
szemben komoly figyelmeztetéssé,

bűnösök előtt dorgálássá, ellenünk 
vétőkkel szemben megbocsátássá, 
másutt türelemmé, önfeláldozássá, 
mindenütt meleg érzéssé, talán egy 
legördülő, forró könnycseppé! . . .  
„Senkinek semmivel ne tartozzatok, 
csak a szeretettel!“ . . .

Fizesd, törleszd életed nagy 
adósságát! . . .
„Aki azt állítja, hogy az Istent szereti,
De felebarátját gyűlöli és megveti,
Az az Űr Jézusnak nem hű tanítványa, 
Hogy egymást szeressük, Krisztus azt kí

vánja.
*

Felebarátom is Jézusnak megváltottja,
Ki ártatlan vérét mindnyájunkért ontotta: 
S ha a szeretőiben követője leszek, 
Jutalmat és áldást tőle csak úgy veszek.*

Ámen.
Nagy Miklós.

Tűnődöm a mi áldott, nagy igaz
ságé egyházunk állapotán. Vesz

teségeket könyvel el, holott ha
talmas nyereségek fölött kellene 
ujjongania. A reverzális-statisztika 
ismét megmutatta, hogy valahol 
baj van: a mi hajónk, melynek 
pedig kifeszített vitorlákkal győz
tesen kellene röpülnie mégoly 
ellenkező szél erejével szembe is, 
valahogy nem halad azzal a len
dülettel, győzelmes és gyarapo- 
dásos, előretöréssel, mint az iga
zaitól várható volna.

Igazaitól. Gyönyörű, ékes, szint 
sziporkázó gyémántgyöngyök, me
lyek azonban rejtett kincsként 
hevernek, holott a gyöngy nap
sugárban kacag, mert abból lett. 
Értékeink nem forognak, holott az 
érték, mely stagnál, lassan veszíti 
valutáját, eleven erejét.

De úgy cselekszünk igazsága
inkkal, mint kakuk a más fajtájú <

madárral: a magunk gyarlóságos, 
alacsony nézeteit ez igazságok fia
ként mutatjuk be. Ez így érthetet
len. Megmagyarázom. Mi — evan
gélikusok, világosság és szabadság 
fáklyavívői — az egyetemes pap
ság evangéliumi, Pál apostol sze
rinti elve szerint mind papok va
gyunk. A becsületes következmény, 
melyet igaz, tiszta lélek ebből az 
elvből levon e z : igaz pap vagyok, 
Isten üzenetének tolmácsa, az Ö 
áldott Igéjének közlője, tehát amerre 
járok, ahol szólok, e szent méltó
ságom szívemet édes gyönyörrel 
eltöltő tudata tisztítja meg szavai
mat; . . .  amerre járok, velem jön 
egy hatalmas felelősség, az, amely 
engemet az én egyházam sors
hordozójává avat: rajtam múlik 
annak dicsőséges fellendülése, vagy 
siralmas aláhanyatlása; . . .  ahol 
egyházról, lelkészről, felekezeti 

< vetélkedésről szó esik, ott én fel-

Haladásunk útja.
Irta: Duszlk Lajos.
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csillanó szemmel, az alkalomban 
Isten ajándékát és intését felismerő 
lélekkel boldogan teszek vallomást 
az én egyházam, lelkészem és 
annak tekintélye mellett. . .

í g y  van ez nálunk ? . . .  Felelje
nek a reverzálist adók. Feleljenek 
a kath. miséken résztvevő, de a 
saját templomukat kerülő főispán, 
alispán, polgármester, főszolgabíró
és tanácsnok hittestvéreink-----
Feleljenek íróink, kik nem átallják 
a mi áldott felekezeti nevünket 
mindig valami balul fogott, reánk 
sértő gúnyorossággal aposztrofálni. 
Feleljenek fiaink, leányaink, kik 
házasságukat más templomban 
áldatják meg.. . .

Mondom: gonosz következtetést 
vonunk le az egyetemes papság 
gyönyörű elvéből. Azt, hogy — 
nem járunk templomba.

Sokat beszélünk a mi veszte
ségeinkről, beszéljünk már a nye
reségeink lehetőségéről, a hala
dásról, a sikerről___  Ragyogás
szál felénk, virágok illata csapja 
meg lelkünket, messze távlatok 
képe mosolyog felénk. . .  De ennek 
a boldog lehetőségnek eléréséhez 
egy út vezet, az, amelyik a temp
lomba vezet.

El, el azzal a rontó és sivár 
következtetéssel, hogy — mert mi 
egyetemlegesen papok vagyunk — 
én magam vagyok a magam papja, 
tehát nincs szükségem lelkipásztori 
vezetésre, nincs szükségem Ige
hallgatásra, templomra, gyülekezeti

Könyörgés.
Uram! kérlek, könyörülj rajtam,
Légy velem az életharcban . . .
Bizakodó szent hittel eltöltve 
Emelj fel Hozzád a végtelenbe!

Uram! kérlek hivő imával 
Légy világom az éjszakában! , . .
Segíts meg könnyben, szenvedésben,
Hogy Jóság legyen bennem az ember. . .

Uram! kérlek bűnbánó hívással 
(Akarásomban százszor megalázva.)
Légy velem örök, nagy szeretetben,
Hogy Szeretet legyen bennem is az ember...

H ALÁSZ BÉLA.

A Mikó Zsófi sora.
Életkép. Irta: Farkas Mihályné. 5

»Puff nekil Még csak ez kellett —* 
horkant föl a legény és dühösen rúgta félre 
a vadgesztenyét, amely lába elé gurult. 
»Ilyen butaság is csak veled eshetik meg. 
Hiszen nem vagy már csirke, miért nem 
kértél tanácsot valami tudós asszonyságtól, 
van ilyen elég.“

közösségre. . .
Ez a következtetés a mi — át

kunk, romlásunk, pusztulásunk.
Vonjunk le más, áldottabb és 

— ami fő — igazabb következ
tetést; azt, hogy mi egyetemlege
sen építői vagyunk egyházunknak, 
hitvallói vagyunk a mi diadalmas 
igazainknak. Vonjuk le, hogy mi, 
mindenütt, a miniszteri bársony
fotelben és a csizmadia háromlábú 
székén, a bírói emelvényen és a 
rendőrposzton, mindenütt tartozunk 
bizonyságot tenni a mi egyházunk 
szerelme mellett.

Es tartozunk belátni, hogy ha 
mindazok akik nem hivatásos 
lelkészek, vasárnaponként végig 
mennek a városon, községen ke
zükben énekeskönyvvel és leteleped
nek meghajló lélekkel, az Ige be
fogadására kész szívvel a „szentek 
seregében“, a mi testvéreink kö
zösségében, azzal olyan hatalmas 
Igehirdetést végeznek, hogy az felér 
a leglelkesültebb prédikációval.

Ez az igazság!

Egy. ev. papné emlékezete.
Mint lapunk annak idején szomo

rúan jelentette is, múlt év december 
3-án meghalt Szkalos Emil rozsnyői 
evang. lelkész felesége, szül. Járossy 
Erzsébet. A »Magyar Asszonyok 
Nemzeti Szövetségé«-nek hivatalos 
lapja, >A Magyar Asszony «, f. havi 
számában emlékezik meg a halottról.

„Megverne az Isten, nagy vétek az! 
Most aztán itt állok és nem tudom, hová 
legyek. — Az asszonyom nem fogad be 
többet, az apám, no meg a mostohám, el
űznek a háztól, ha így hazamegyek.*

»Hát a »Fehér Kereszt* mire való? 
Épen ilyen libák számára találták ki azt.* 
Elvádolnak itt örömest, még meg is dicsér
nek, ha egy új kis katonát állítasz a glé- 
dába. Mert én el nem veszlek, az bizonyos, 
magad is beláthatod, hogy nem vagy hoz- 
zámvaló. Ami történt, azért csak magadra 
vess és meg ne próbálj talán pörlekedni, 
mert én úgyis mindent letagadok. Legfeljebb 
a mátkaságomat ronthatod el vele, mert az 
asszonyok olyan átkozottul kényesek ilyes
mire. Pedig ha létrejöhet a szándékom, 
nem mondom, hogy nem vetek olykor nek
tek is valamit. Térj hát eszedre és ne cso- 
dásítsd itt magadat. Nekem dolgom van, 
én már megyek is.*

Megpörgette a pálcáját és mint aki dol
gát jól végezé, indult visszafelé.

A leány talán észre se vette, csak ott 
maradt összeroskadva, megsemmisülten a 
keserves csalódás súlya alatt

Nagysokára azután föltápászkodott és 
elindult cél és irány nélkül. Nincsen már 
neki hova mennie, hol elrejtőznie. „Szé
gyent ne hozz a faludra* — mondta a bíró. 
Pedig szégyent hozott. Ha az édesanyja

A cikkből, mely az evang. papné 
dicsérete, közöljük a kővetkező soro
kat és adatokat:

Első volt az elsők között, aki dol
gozni kezdett a romokon, aki bele
kapaszkodott a magyar kultúra ezer
éves valóságába és felvette a harcot 
az egész ellenséges világ ellen. Nem
zetünk géniusza dolgozott benne és 
általa. Az ó nevét és életét a magyar 
nagyasszonyok közé iktatjuk és em
lékét szívünk szentélyében, mint erek
lyetartóban őrizzük meg.

Szkalos Emilné 1885-ben Tiszol- 
con születik, tanulmányait az eperjesi 
tanítóképzőben fejezi be és Szkalos 
Emil arnóti evang. lelkész felesége 
lesz. Isten három szép gyermekkel 
ajándékozza meg. Innen kerül a csa
lád a gömörmegyei Süvetére, majd 
Rozsnyóra, ahol férje az evang. fő
gimnázium vallástanára lesz. Itt bon
takozik ki a tehetsége. »Madame sans 
géné* írói nevét ismerni kezdik, őt 
magát pedig úgy emlegetik, mint a 
tisztelendő asszony eszményképét.

A háború alatt már a honleány 
uralkodik rajta. Az »államfordulat« 
után honszerelmével csodát művel. 
Minden leheletével a kisebbségi sorsba 
jutott magyarságnak szenteli erejét, 
idejét, tudását. Kulturális és szépiro
dalmi tárgyú cikkei, novellái egyre 
szélesebb körben jelennek meg. Azon- 
közben a társadalmi munkában is 
fáradhatatlan. A Rozsnyói Jótékony 
Nőegylet elnöke, a szlovenszkói és 
ruszinszkói Magyar Nők Munkaegye
sületének titkára, a Rozsnyői Műve.

élne, az befogadná, pártját fogná és mindent 
megbocsátana. Dehát nem él. Az a szegény 
kis lélek is mire szülessék ? Ha fiú, talán 
olyan gazember lesz, mint az apja, ha leány, 
ilyen szerencsétlen, kitaszított teremtés, 
mint az anyja.

Kétségbeesett mozdulattal nyújtotta ki 
két kezét a semmibe, de nem volt, aki 
megfogja azt s alacsony homloka mögött 
mindjobban kialakult egy vészes elhatározás.

Támolygó léptei a folyam partjára vitték. 
Már inkább hallani, semmint látni lehetett 
a tovasiető hullámokat, erősen sötétedett 
és vihar volt készülőben.

Milyen jó volna odahanyatlani a ringató 
karokba és elmenekülni mindörökre e kínzó 
gyötrelmek elől 1 A szegény, kétségbeesett 
lelke már megbarátkozott e gondolattal, 
csak a teste tiltakozott még ösztönös halál- 
félelemmel, öntudatos élniakarással. És rótta 
a partot, félig önkívületben, újra meg újra, 
föl és alá.

Valaki megfogta váratlanul a karját s 
megállásra kényszerűé. Egy rendőr állt 
mellette, keményszavu, marcona alak.

„Mi kereseted van hugám, itt a Duna 
partján, ilyen későn?*

. Akadozva felelt, alig találta a szavakat. 
„Oh semmi, biztos úr. Nagyon fáj a fejem, 
azt szellőztetem.*

„No, csak eredj most haza és feküdj le>
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B a k ó  J ó zsef,
Árva kalászok című verseskötet szer
zője; az új magyar líra egyik leg
nagyobb Ígérete. Költészetét legutóbb 
sok reménységgel tárgyalta Hegedűs 
Lóránt a Pesti Hírlap hasábjain. Bakó 
József jelenleg a soproni ev. tanító

képző növendéke.

lődési Egylet alelnöke, majd titkára 
lesz s mindezen tisztségeiben utól- 
érhetetlenfil tetterős, Önfeláldozó, lel
kes és pótolhatatlan. Mikor férjét a 
csehek minden akadékoskodás dacára 
is megválasztják rozsnyói lelkésznek, 
megszervezi az azóta áldásosán mű
ködő Evang. Leányegyesületet. Sza
kadatlan közéleti elfoglaltsága közben 
a magyar könyvpiacot egy értékes

művel, a »Nélkületek« c. regénnyel 
ajándékozza meg. 1926-ban férje 
megindítja a Rozsnyói Hírlapot. 
Legszínesebb, legszebb hasábjait ő 
írja s mikor a felső hatóságok kive
szik a szerkesztést férje kezéből, 
maga áll a lap élére, mely bátor 
harcosa a magyar érdekeknek. Leg
utóbb még a gyönyörű nemzetközi 
népművészeti kiállítást rendezte meg, 
akkor is a halálos kimerülésig fára
dozva. Október 30 án dűlt ágynak. 
Pestre hozták. Megmenteni nem lehe
tett. Megszűnt dobogni forró, hon
szerelmes magyar szíve,

így élt s így halt meg egy felvi
déki ev. papnél

Morzsák.
A keresztyén élet természetessége

Jézus a keresztyén életet a szőlő- 
vessző példázatával világítja meg.

A szőlővessző nem élhet meg a 
szőlőtőke nélkül. A szőlővessző nem 
egyéb, mint a szőlőtőke erejének 
megtestesítője. Előállásának titka a 
szőlőtőkében van, nem Önmagában. 
A termékenységének titka sem abban 
van, hogy Önmaga keres erőforrást. 
A szőlőtőkéből nőtt ki. Élete a szőlő
tőkétől való függés a forrását tekintve 
s másoknak való szolgálat az ered
ményt tekintve. A szőlővessző is 
mindig másoknak adja oda, amit a 
szőlőtőke erejéből termelt.

De a szőlőtőkének is szüksége 
van a sző lő vesszőre, mert senki sem

Majd kialszod a fejfájásodat. Nem szeretem, 
mikor magános fehárnépek a vízparton 
őgyelegnek, mert mindenféle bolondság 
eszükbe jut, olyan is, amit jóvátenni aztán 
már többet nem lehet. Inkább el is kisérlek 
addig a lámpáig ott az utca sarkán. Nem 
jó a sötétben egyedül lenni.*

A leány nem ellenkezett, engedte magát 
vezetni, megköszönte a kíséretet és elindult 
a város felé, mintha megfogadta volna a 
jó tanácsot. De csak azt várta, hogy el
hangozzék a távozó rendőr lépteinek ko
pogása, megfordult 0 is és lopódzva visz- 
szaosont.

Elérte a hidat, mely a folyam derekán 
a túlsó partra átnyújtózkodott és egy pillér 
mellett reszketve meglapult.

Már kitört az égiháború és az eső zu
hogva szakadt. A nagy hegy mögött mintha 
nehéz szekerek dübörögnének, mintha óri
ások tárogatnának félelmes robajjal döngő 
érckapukat. Cikázó villámok hasogatják meg 
a felbőkárpitot és a fölvillanó fénynél egy 
pillanatra látni lehet egy leborult arcú nő
alakot, amint eszelős konoksággal igyekszik 
fölkapaszkodni a hid korlátjára

„Isten, Isten!* sikoltja halálfélelmében, 
e gyönge hangját elnyeli egy irtózatos 
sattanás, a mennykő valahol lecsapott.

Mire újra fölvillanik, már üres a bid, 
sak odalenn zúg, morajlik a viz és tarajos

hullámszörnyek rohannak egymás hegyén- 
hátán, mintha elérni akarnák martalékukat, 
akárcsak a balsors, mely kétségbeesésbe 
úzi-hajtja a nyomorult, veszendő ember
életet.

Nagy volt a tekintetes asszony fölhábo- 
rodása, mikor a Zsófi eltűnt és még más
nap reggel se jött haza.

Nem vitt semmit se magával, sőt a saját 
holmiját is mind otthagyta. Bejelentette az 
esetet a rendőrségen, ahol megígérték, hogy 
majd utána látnak, öngyilkosságra gon
doltak és ez irányban indult meg a nyo
mozás.

Nemsokára egy női holttestet húztak ki 
a Dunából, melyre az adott személyleirás 
teljesen reáillett.

A tekintetes asszony nagyon elszontyo
lodott és igen kedvezőtlen véleményt nyil
vánított a férfiakról általában, de önzéssel 
és előítéletekkel körülsáncolt lelki nyugal
mán rést ütött az a gondolat, hogy egy kis 
megértő emberszeretettel meg lehetett volna 
a szegény Zsófit menteni.

Csakhogy ez az épen, ami belőlünk 
hiányzik, mikor — gyarló, esendő emberek 
magunk is — embertársunk fölött itélke-

tudná a szőlőtőke erejét, ha nem 
lenne szőlővessző.

Mint a szőlővessző élete, oly egy
szerű és természetes a keresztyén 
élet. Nincs nála egyszerűbb és ter
mészetesebb élet. De nincs kompli
káltabb élet sem, mint a hamisított 
keresztyénség. Az ilyen ember nem 
Isten teremtménye az Úrban, hanem 
maga magát akarja keresztyénné tenni, 
az ó embert akarja megszentelni, 
pedig az ó ember még soha sem tért 
meg, az mikor a Krisztussal találko
zott, meghalt. Az á\ élet nem valami 
megjavított, kegyelmet talált régi élet, 
hanem üj teremtés, Krisztus miben- 
nflnk. (Kroeker.)

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Milyennek ism erjük meg az örömOt a 

Fillppi levélben?
II. Feltételeit.

Jan. 30. Fogadd el az intést! Filippi 
2 .1 —4. A Filippi levelet szokták az öröm 
levelének nevezni. És ennyi intés van 
benne ? Aki nem tud intéseket elfogadni, 
annak nem lehet örvendező az élete. Senki 
sem jut el kereszytén életre határozott 
elfogadása nélkül. Önzéstől, gőgtől, irigy
ségtől így szabadulhatsz meg, s velük meg
szabadulsz örömöd nagy ellenségeitől.

Jan. 31. Üresedj meg! 2 .6—8. Ma már 
sokan nem értik ezt. Pedig nem kisebb
nek, mint az Isten Fiának példája állítja 
elénk. Aki még nem állt meg annál, hogy 
egy meg nem értő családba, népfajba és 
korszakba költözködött bele Jézus, hogy 
mily megüresitést jelentett felköltözködni 
a keresztre, — az még nem tudja, mit tett 
érte Ö. Siess azért ezt szivedben hittel 
felfogni 8 azután a példát követni. A na
gyon okosak, nagyon előkelők, sokjukkal 
dicsekedők soha sem tehetnek szert annyi 
örömre, mint a lelkiszegények.

Febr. 1. Légy tele ezzel! 2 . o—n, Nagy 
nevekkel foglalkozni jóleső dolog. Sokan 
a világ osztogatta nagy nevek fényében 
sütkérezve élik át életük java részét De 
végül rosszul járnak. Mert csak egy név 
van, amelynek fényében büntetlenül süt
kérezhetsz. És ez a Jézus neve. Ezzel a 
névvel telj meg naponként és szemeid 
mindjobban megnyílnak az Ö dicsőségének 
meglátására. Jézus folyton nagyobb lesz s 
ez nagy örömmel hat át. Mert kimond
hatatlan boldogság nőni látni azt, akit 
magadénak választottál.

Febr. 2. Engedj Örömmel! 2 . 12—13. A 
mi fáradt, fásult korunkban nagy öröm 
látni egy jókedvű munkást. Akiben az Ige 
elkezdett munkálkodni, abban egy állandó 
munkás dolgozik. Sok a tenni valója, hogy 
az elveszett élet Sodomája fölött a mennyei 
Jeruzsálem egy új részletét készíthesse 
meg. De ez a munkás a Filippi levél 
szerint nem egy követeléseiben kielégíthe
tetlen, ideges, rosszkedvű munkás. Nem 
jó-e tudni, hogy egy ilyen örömmel, jó
kedvvel, szeretettel, kimondhatatlan türe
lemmel dolgozó munkás kezében vagyok 
mindenestől. Hogyne engednék hát neki 
örömest 1

Febr. 3. Élj szeplötleniil l 2 . 14— 1«. Más 
lenni, mint más, — sokszor nagy élvezet.
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Légy más, mint a világ, a maguknak sok 
mindent megengedő, laza lelkiismeretű, s 
élvezeteknek hódoló emberek. Légy más I 
De ne szavaid, hanem cselekedeteid, 8 
belső lényed szerint. Ha ők megalkuvók, 
légy te kérlelhetetlen legtitkosabb bűneid
del szemben. Ha ők tűrik egymás hegy én
hátán a foltot, légy te szeplőtlen. És egy
szer csak azt veszed észre, hogy tényleg 
más letté). Nem, mint a farizeus, mert 
felfuvalkodott, — hanem, mint a csillag, 
mely fényt kapott a nagy Hajnalcsillagtól, 
a Megváltótól.

Febr. 4. Egy ember, aki hordoz! 2 .
19—24. 0  yan ja az is, ha valaki hordoz. 
Nem azért, bogy jól megfizessék, hogy 
babérokat arasson nálunk, hanem azért, 
hogy kárt ne valljunk. Mily jó annak, aki
nek van Timótheusa, aki folyton figyelem
mel kiséri életét, képviseli érdekeit bizo
nyos helyen s jelzi a veszélyt. Ez növeli 
a biztonságérzetet s a biztonságérzet növe
kedése erőteljes örömökkel jár. Azért nagy 
örömöd lesz, ha megtalálod lelki vezető
det olyanban, aki maga is egészen az Ur
nák él.

Febr. 5. Egy ember, akit hordozhatunk! 
2.26—30 Moai nem a gyengékről, nem is 
a híresekről, — az Isten országa egyszerű 
munkásainak hordozásáról van szó. Nem 
kell hozzá sok tehetség, kü önös világosság, 
csak figyelmes gvengéd, körülvevő szeretet. 
Epafróditusz sokkal kisebb volt Pálnál s 
mégis az apostol elvárja, hogy a Filippi- 
beliek örömmel fognak gondoskodni róla. 
Az nagyon gyanús, ha keresztyének csak 
olyanokat tudnak soraik b in  megbecsülni, 
akik egyébként is rendkívüli egyéniségek. 
Azért ne sopánkodj, hogy a te közeledben 
nincs egy nagvobbszabásu munkása Isten 
Országának. Hordozd s becsüld meg azt, 
aki legközelebb esik hozzád s jobban 
megközelíted a teljes öröm feltételeit.

Gáncs Aladár.

Harangszentelés Sámsonbázáa.
Kiss István püspök és neje közel 400 
kgr. -os harangot adományoztak a 

sámsonhizai gyülekezetnek.
A dunáninneni kerület székhelyén lelket

emelő szép ünnepély folyt le 1927 év 
utolsó napján. Ekkor szentelte fel Kiss 
István püspök az újonnan beszerzett két ha
rangot egyházában, melyek közül a nagyob
bik, — mely közel 400 kgr.-os — Kiss 
István püspök és neje, nagycrepcsényi 
Vladár Kamilla nemes lelkek adománya. 
Az istentiszteleten az első közének után 
Sztolár Miklós lucini lelkész oltári imája, 
majd Mihalovits Pál helybeli tanító veze
tése mellett a dalárda lélekemelő énekei 
hangzottak el, amiután Kiss István püspök 
95. Zsolt. 6—8. versei alapján tartott szép, 
8 mély gondolatú felszentelő beszéde kö
vetkezett, melynek magasztos gondolata 
mélyen bevésődött a hallgató hivek szivé
be. A felszentelés után örömkönnyek között 
hallgatta nagy meghatódással a gyülekezet 
a harangok zúgását, ami majd a lelkes 
gyülekezet ajkain felcsendült „Erős vár a 
mi Istenünk“ c. énekbe olvadt bele. Az 
ünnepi beszédet Sztolár Miklós lelkész 
tartotta, mely után egyházhivek részéről 
nagycsepcsényi Vladár Lajos nyug. jegyző, 
az ifjúság részéről Kárász János mondotta 
köszönő beszédét a nemes adományokért. 
A közének utolsó verseinek elhangzása 
után az istentisztelet végett ért.

A költő szíve.
A költő szíve drága aranyserleg,
Benne isteni nektár gyöngyöz, pezseg. 
Mámora színdús álmait szétosztja. 
Önkeblét puszta sivataggá fosztja.

A költő szíve az Istenség része. 
Magasztos, fensőbb minden rezdülése. 
Milliók öröme, vérkönnyes fájdalma 
csodálatos, hív, fenséges viszhangja.

A költő szíve az emberiségnek 
oltárkőrésze. Ihletés hitének 
áldozattüzét fennen lobogtatja,
Sötétség fiát fényre hívogatja.

A költő szíve halhatatlanságnak 
zengő akkordja. Égi harsonáknak 
csodás hangszere. Felesküdt kobzosa 
a lét nagy igéit töri rajt' dalokba.

A költő szíve Isten adománya,
Az ég virágit mind beleplántálja. 
Gerjeszt, szétáraszt búja illatokat;
Üdít fáradt emberutasokat.

A költő szíve a hit diadémje.
Tüze a szeretet lobogó viszfénye.
Por lesz, — mert elmúlás törvénye alatt van, 
De a dal, mit zengett: Örök halhatatlanI 

IHÁSZ SÁNDOR.

EYangélikns kerületi ifjúsági kon
ferencia Sirszentlörincen.

A Keresztyén Ifjúsági Egyesületek 
Nemzeti Szövetsége Evangélikus Ága. 
hogy az ifjúság missziónálásának 
gondolata jobban és könnyebben ter
jedhessen és megértésre találhasson, 
mennél nagyobb rétegek körében s 
szívében, ez évben, a múlt évitől el- 
téróleg már nem csak országos, ha
nem kerületi konferenciákat is ren
dez. Az első ilyen kerületi konferen
cia tartására a sárszentlörinci ev. 
gyülekezet hívta meg március 3 i.—  
április 2. napjaira az evangélikus K.
I. E. mozgalmat. A konferencia elő
készítő munkálatai már folynak s 
nemsokára kibocsáttatnak meghívói. 
Az előadók között ott fogjuk látni 
Kupi Béla dunántúli püspök mellett 
báró Kaas Albert egyetemi tanárt, 
Dr. K'rchknopf Gusztáv bányakerü
leti, Németh Gyula szekszárdi, Pábián 
Imre sárszentlörinci, Túrőczy Zoltán 
győri lelkészt, Dr. Scholtz Oszkár 
ev. egyetemes levéltárost, a K- I. E. 
Sz. alelnökét, Abaffy. Gyula ev. or
szágos K- I E. titkárt, a konferencia 
rendezőjét.

A konferencia részvételi díja éle
lem, szállás és jelentkezési díj tiz

pengőre van tervezve, azonkívül a 
rendezőség igyekezni fog, elegendő 
jelentkező esetén félárú vasúti ked
vezményt is szerezni a résztvevők 
részére az oda- és visszautazáshoz.

A konferenciára március hó 15-ig 
kell legkésőbb Abaffy Gyula ev. K.
I. E országos titkár címére (Buda
pest VII, Gyarmat ú. 106.) jelent
kezni. Addig még e helyen újból is 
fognak részleteket hozni erről az 
első evangélikus ifjúsági kerületi 
konferenciáról.

Dr. Szísz Géza alezredes orvos 
temetése.

Nagy veszteség érte halálával veresegy
házi ev. egyházunkat. B ír gör. kath. volt, 
de felekezeti kü öobség nélkül minden egy
házi mozgalmunkban lelkes támogatónk 
volt, sőt számtalanszor Ő inspirált bennün
ket egvházi fontos kérdéseink elöbrevite- 
lére. Csupa szív ember volt, keresztény 
volt. Keresztény és keresztyén között a 
korlátokat mindenhol minden igyekezetével 
döngette, ledöntögette. Impozánsan nyilat
kozott is meg ezen érdemeiért a messziről 
összesereglett, és korai elhunyta felett ke
sergő barátok óriási tömege, kik a teljes 
katonai pompával a budai Farkasréti teme
tőben tartott végtisztesség adáson megje
lentek, ahol őt családi sírboltjában helyezték 
örök nyugalomra f. hó 9 én. A hadsereg 
tagjai Soós altábornagy volt honv. minisz
terrel az élén jelentek meg, mfg ev. egy
házunk tagjait iglói dr Srontágh Antal ny. 
min. tanácsos, egyházmegyei felügyelő, 
Johanita rend lovagla vezette és képviselte 
a temetésen . . .  Egyetlen szempillantás 
alatt szívszélhüdés ölte meg barátai köré
ben az 54 éves erőteljes, viruló embert, 
akiről a világháborúban még a golyó is 
lepattant, pedig állandóan arcvonalbeli 
szolgálati beosztást kért és kapott, amiről 
a ravatala mellett álló közkatona karján 
nyugvó piros bársony párnán sorakozó 
rengeteg rendjelei is tanúskodtak. . .  Elis
merésünkkel es hálás szívvé) veszünk tőled 
búcsút a feltámadáskori viszontlátásig.

Dr. Kutzián Geiza
egyh. felügyeli.

N egyvenhatezer bibliát vásá
roltak 1926-ban Csonkam agyar- 
országon. Míg 1924 ben Csonka- 
magyarországou mindössze tizenhat- 
ezer, 1925-ben harmincezer Biblia 
fogyott el, 1926 ban már nem kevesebb, 
mint negyvenhatezer példányt vásá
roltak a legkülönbözőbb felekezetek 
tagjai. Az 1926-ik évben egyébként 
tizennégy új nyelvre fordították le a 
bibliát s ezzel s Szentírás most már 
ötszázkilencvenhárom nyelven vált 
hozzáférhetővé. Európa egész biblia
fogyasztása 1926-ban másfélmillió 
darab volt, Indiában nyolcszázhatvan- 
kilencezer, Koreában 640 ezer, Japán
ban 236 ezer, Kínában 4 millió 142 
ezer biblia-kötet kelt el, az egész 
világon összesen 10 millió 128 ezer.
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K O R K É P E K .
K a r c o la to k  a  h é trő l.

Az új hercegprímás, kit az or
szágba érkezése alkalmából annyi 
szeretettel és rajongással köszön
töttek, többek között a következő 
figyelemreméltó kijelentéseket tette:
„Békességre, tlirelmességre intek 
mindenkit, békességet, tiirelmességet 
hirdetek, mert a mi békességünket 
és igazságunkat csak akkor kap
hatjuk meg, ha mi is megadjuk 
mindenkinek az ő békességét és 
igazságát. — Adjuk meg Istennek, 
mi az Istené, az embernek, ami az 
emberé. A felekezeteknek is megad
juk a maguk jogait. Senki meg
győződését nem támadom. M in 
den k ib en  b e c sü lö m  v a llá so s  
m eg g y ő ző d é sé t a d d ig , a m íg  
ezt ő m a g a  i s  m eg b ecsü li. Aki 
megbecsüli vallását és hisz Isten
ben, az segít nekünk. Csak isten
félelemmel lehet hazát építeni. — 
Együtt érzek mindenkivel, aki féli 
az Istent.“

A magyar hercegprímás szavai 
hisszük, minden rendű, rangú és val- 
lásu magyar embernél meleg vissz
hangra találnak. Bővebb magyará
zatra nem szorulnak. Mi evangéliku
sok pedig ez alkalommal is jó l vés
sük emlékezetünkbe: csak úgy szá
míthatunk másoknál megbecsülésre, 
ha elsőben is önönmagunk becsüljük 
meg magunkat, tiszteletben tartjuk 
vallásos meggyőződésünket, senki fia, 
lánya szép szeméért el nem áruljuk, 
meg nem tagadjuk.

Harangok avatása Nyíregyházán.
A nyíregyházai ev. templom tornyába 

most felszerelték azokat az új harangokat, 
amelyeket a város képviselőtestületének 
határozata alapján Nyíregyháza város költ
ségén készítettek el. — Január 10-én dél
előtt 9 órakor az ev. központi iskola folyo
sóján ünnepélyes szertartás kere'ébcn fel
avatták az új harangokat, amelyeknek játéka 
nemsokára megkezdődik. A harangok ava
tása ünnepén dr. Bencs Kálmán kir. kor
mányfőtanácsos polgármester vezetésével 
megjelentek a városi tanács tagjai is. Paulik 
János lelkész áldotta níJg a tizenkét kis 
harangot. Rámutatott, hogy az ev. egyház 
hagyománya, régi szokása, hogy azokat a 
tárgyakat, amelyek Isten dicsőségét szo’gál- 
ják, mieőtt. Isten házában elhelyeznék, 
megáldják. Ö is megáldja most a tizenkét 
új harangot. Hirdessék Nyíregyháza felelt, 
a város halmai, síkjai felett zengő hangon 
szállva hirdessék a s ’.eretetet, a polgárság 
békéiét, egyetértését, egymás megbecsülé
sét, figyelmeztessenek az alkotóra, aki örök 
és csodálatos Isten. Hálás szívvel és köszö
nettel gondolunk Nyíregyháza közönségére, 
amiért megajándékozta ezt a templomot a 
harangjátékkal, a város migden szépért és

A bőny-rétalapi evang. templom. Épült 
1791-ben, Perlaky Gábor lelkész közre
működésével. Új torony hozzáépítésével 
restauráltatott 1907-ben a hívek áldozat
készségéből, Petőcz Ferenc lelkész és Mayer 
Oszkár felügyelő hitbuzgóságből fakadó 

segítségnyújtásával.

nemesért lelkesedő tanácsára, főképpen ki
váló vezérére, Nyíregyháza polgármesterére.

Eharangok minden órában megszólalnak 
és ősréei dallamot zengenek a régi gradu- 
áléból. Elhangzik óráról órára: Fáradt fejem 
hová hajtanám, ha nem a vallás ölére . . .

Istenben való hitre, a benne való meg
nyugvásra figyelmeztet a harangoknak ez 
a dala. Paulik János az avatáson megjelent 
ifjúsághoz szól ezután: Merítsenek példát 
abból, amit itt látnak, legyenek alkotó em
berek, létesítsenek Isten dicsőségét hirdető 
alkotásokat, mint ez a generáció teszi. a

Ezután imát mondott Paulik János, majd1 
megáldotta a harangokat, felszólítván a 
jelenlévőket, jegyezzék meg. hogy e harang
játék létesítésének ideje: 1928. január 10.

EGYRÖL- MÁS RÓL.
A m in d e n n a p i  életből.

Mit mond a világstatisztika a  
válásokról? Fölöttébb érdekes sta 
tisztika jelent meg mostanában Lon
donban a válásokról. Megtudjuk eb
ből, hogy viselik a rózsaláncokat az 
egyes nemzetek fiai és leányai. E 
szerint legjobban ragaszkodnak egy
máshoz a házasfelek Kanadában : ott 
161 házaspárra csak egy elválás 
esik. Az angolok se szívesen bont
ják föl a köteléket, amely az égben 
köttetettt: ott 96 esetre esik egy vá
lás. Aztán jönnek az államok, ahol 
e kötelék már nem oly tartós. Svéd
országban 33 házaspárból válik egy; 
Németországban 24 és Franciaor
szágban 21 házasság közfii bomlik

föl egy. Ami pedig talán a leg
bámulatosabb : a szolid erkölcsei
ről hires Svájcban 16 házasság 
közfii egy föibomlik. De Japán 
házasfelei még állhatatlanabbak: 
ott 8 házasság közfii végződik egy 
válással; mindezeket pedig felül
múlja Amerika, ahol 7 párocska 
közfii egy rövidesen búcsút mond 
egymásnak. De nem jól mondjuk I 
Szovjet-Oroszország tartja a rekor
dot. Leningradban 1927. évben 
9681 házasságot kötöttek, ebből 
7255 még abban az évben föl
bomlott.

H E T I  KRÓNIKA.
A képviselöházban Búd pénzügy- 

miniszter a forgalmiadó kőiül történt 
esetleges visszaélések szigorú megtor
lását helyezte kilátásba. — A rendőrség 
újabb kommunista szervezkedést leple
zett le, 13 embert őrizetbe veitek. — Az 
egvségespárí pártva csoráján a miniszter- 
elnök kijelentette, hogy addig áll a kor
mányzat élén, amíg pártja egységes. 
Majd odanyilatkozott: nem érkeztünk 
még el ahhoz, hogy a titkos választójogot 
az egész vonalon megvalósithassuk Ma
gyarországon. — Szegeden a Protestáns 
Irodalmi Társaság estéjén Ravasz püs
pök A bizalomról tartott nagyhatású 

előadást. — Budapesten nagy részvét 
mellett temették el Kern Aurélt és fele
ségét. Koporsójuk felett Raffay Sándor 
dr. és Csiszarik püspökök mondottak 
gyászbeszédet. — Ugyancsak elhalt Buda
pesten Ródé János munkásbiztositóintézeti 
igazgató vérmérgezésben.

A rom án cenzúra betiltotta a nagyváradi 
főrabbi gyászbeszédének kinyomatását.

A cseh parlament interpelláció alakjá
ban foglalkozott a szentgotthárdi fegyver- 
szállitmány ügyével. A szentgotthárdi rna- 
'gyar állomásfőnökség vissza akarta adni 
’az osztrákoknak a fegyverszállítmányt, de 
azok megtagadták az átvételt. — Kassán 
megint magyar kémet fogtak a képzelődő 
esehek.

A szerb királyi családban megszületett 
a második fiú.

Franciaországban a történelmi neve
zetességű Chambordi kastélyért 17 herceg 
és hercegnő pöröskodik. Köztük van Zita 
királyné is.

A ném et biroda'mi ülés a költségvetést 
tárgyalja. A rendes költségvetés 9356 milli- 
árdot irányoz elő. Az új hadügyminiszter 
Gröner tábornok lett.

O laszország kijelentette, hogy békét 
óhajt Franciaországgal.

A norvég kormány megbukott. A király 
a parasztpárt vezérét, Mellbyét bizta meg 
a kormány megalakításával.

A svéd parlamentet ünnepi szertartások 
keretében trónbeszéddel nyitotta meg a 
trónörökös kíséretében a svéd király.

Amerikában valóságos diadalútja van 
Rothermere lordnak. Az amerikai magya
rok legutóbb is több ezer terítékes ban
kettet rendeztek az ő tiszteletére.

Gyíijtsiink előfizetőket ésadakoz- 
zunk a ,Harangszó' Jentartására.
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H A R A N G S Z Ö .
V ixheveszt u . 4 . v a s á rn a p .

Rám. 13. 8- 10.
Tulajdonképen egy a kötelességünk, hogy 

egymást szeressük. Szeresd felebarátodat, 
mint tenm agadat. Megmondja szentlec
kénk, milyen legyen ez a szeretet: 
önzetlen, amely mindig felebarátjának ja 
vát célozza.

Mikler Károly egyházmegyei fel* 
ügyelő beiktatása. Dr. Mikler Károlyt, az 
eperjesi evangélikus Jogaksdémii ny. dé
kánját, akit á budapesti evangélikus egy
házmegye legutóbb felügyelőjévé választott, 
február 1-én délután 5 órakor iktatják hiva
talába ünnepies külsőségek között a Deák
téri iskolák dísztermében.

A soproni1 ev. líceum ifjúsága február 
hó 1-én a Kaszinó nagytermében hangver
senyt rendez. M űsor: 1. Magyar népdalok. 
Előadja az ifjúsági vegyeskar. 2. a) Mas
senet: Elégia, b) Delibes: Suizon. c) Liszt: 
Ha álmom mély . . .  Énekli Wallner Irma. 
Zongorán kiséri Králik Jenő. 3. Hubay: A 
fonóban. Hegedűn játssza Preis Roland 
Vili. oszt. tan., zongorán kíséri Mesterházy 
Ödön Vili. o. t. 4. Hannig: Béka-kantáte. 
Előadja az ifjúsági férfikar. 5 Králik Jenő:
a) Mese volt csak. b) Bölcsödal. Éaekli 
Wallner Irma úrhölgy. Zongorán kíséri a 
szerző. 6. A pat;ki diák. Vígjáték egy fel
vonásban. Irta Somlay Károly. Személyek: 
Miska d'ák Patthy Imre VIII. o. t., Sárikó 
Vörös István VI. o. t , A huszár Mesterházy 
Ödön VI. o. t., A csárdás Tabáts István 
VII. o. t., A cigány Dienes Árpád VIII. o. t.

Templomi hangverseny. A budapesti 
német evangélikus egyházközség a Deák
téri templomban jótékonycélu templomi 
hangversenyt rendezett. Zalánfy Aladár Bach 
Orgonakoncertjét és több templomi müvét 
adta elő igaz művészi stilusérzékkel, mély 
hatást keltve. Utána Sonkoly István hegedű
művész ugyancsak egy Bach-praeludiuraot 
játszott viríuóz technikával. Rajtuk kívül 
Gádorné Réczey Erzsébet dalénekesnő, a 
német férfikar és az egyház vegyeskara 
szépen előadott dalaikkal járultak hozzá a 
templomi hangverseny sikeréhez.

Hírek a székesfehérvári ev. gyüle
kezetből. A lelkész, Zsupánek Sándor 
tábori lelkésszel együtt, ádventben a Krisz
tusiváró lelkek számára minden héten, 
szerdán és pénteken esti istentiszteletet 
tartott, melyet a hívek szép számmal láto
gattak. — Az Ev. Nőegyesület novemberben 
és decemberben egy-egy tea-délutánt ren
dezett. A decemberi műsoros volt. A műsort 
Javornitzky Jenő művésziesen előadott sza
valata nyitotta meg. Utána a „Porcélián- 
figurák* cimű irredenta élőképet mutatták 
be a Leányegyesület tagjai, Javornitzky 
Gyöngyi szavalata, Jesztrebényi Gyula és 
Sohár Béla zenekísérete mellett. A porcel- 
lánfigurákat, Frank Anna, Schmaus Pipi, 
Andorba Irén. Petrik Szöszi. Göbölös Rózsi, 
Pávai-Vájná Sári, Hajicsek Edit, Akóts Nelli, 
Irányi Margó, Csittkey Ilona, Bokor Anna, 
Zugor Nelli és Deák Edit alakitották. Az
után Bulykovszky Klárika bilincselte le a 
közönséget gyönyörű énekszámaival, majd 
Sohár Béla csalt mosolyt az ajkakra víg 
dalaival. Mindkét estén zsúfolásig telt a 
ref. tanácsterem, melyet szívességből enged
tek át ref. testvéreink mindkét alkalommal. 
— Debember 23 án karácsonyfa-ünnepély 
keretében osztotta ki a karácsonyi-ajándé
kokat a Nő- és Leányegyesttlet. 80 gyermek

kapott karácsovyi csomagot, 10 gyermek 
teljes öltönyt s 26 család pedig élelem-, 
pénz-, vagy ruhaadományt. A több mint 
800 pengő értékben kiosztott segélyekhez 
szükséges összeget a Nőegyesület lelkes 
elnöknője: Akóts Jánosné s az egyesület 
fáradhatatlan tagja: Schmaus Józsefné gyűj
tése 8 a tea-délulánok jövedelme szolgál
tatták. A karácsonyfát s a 80 szeretet-cso- 
magot az özv. Mirth Ferencné vezetése alatt 
serényen dolgozó lányok teremtették elő 
s osztották ki.

A domonyl egyház új lelkészét Torda 
Gyulát f. hó 8-án iktatta hivatalába Blat- 
niczky Pál felsőpestmegyei esperes Chugyik 
Pál, Mayer Pál és Ruítkay-Miklián Gyula 
közreműködésével. Az ifjú lelkipásztor 
szülővárosából Aszódról délelőtt 10 órakor 
érkezett Domonyba, hol is a község ha
tárában a főjegyző a politikai község ne
vében üdvözölte. A templom zsúfolásig 
megtelt a pásztorukat váró hívek sokasá
gával s a beiktató istentisztelet, mint kü
lönben az egész domonyi választás is, az 
egyházközség egyakaratu örömének és 
megelégedésének jegyében folyt le. Mind
járt ezután a templomban közgyűlés volt, 
majd a papiakon délebéden ünnepelt a 
domonyi egyházközség és számos vendége. 
A délebéden elhangzott felköszöntők elseje 
a kormányzót éltette. Ugyaninnen távirati
lag hódoló üdvözletét menesztettek D. 
Raffay Sándor püspöknek. Az Isten áldása 
kísérje az új munkást!

A somlószőllősi ev. gyülekezet Ádv. 
IV. vasárnapján tartotta szokásos vallásos 
estélyét igen szép erkölcsi és anyagi ered
ménnyel. Közének s helyi lelkész oltári 
imája után a vegyeskar „Jöjj Krisztusodhoz*
c. imegható éneke következett Rónay Kálmán 
kántortanító vezetésével. Egyed Sándor és 
Szőke Mili ádventi verseket szavaltak ügye
sen. Ezután Somogyi Károly lelkész olvasta 
fel gondos összeállításban a szóllősi gyüle
kezet történetét. Majd Badics Eszti adott 
elő egy alkalmi verset szép, nyugodt hang- 
hordozással. Horváth Imrének a „Harang- 
szódban  is megjelent gyönyörű költemé
nyét, a : „Magyar Hitvallását pedig Rónay 
Zoltán VII. gimn. tanuló szavalta el mélyen 
átérezve s nagy hatást keltve. Végül a „Te 
vagy reményem sziklaszála“ c. szép éneket 
zengte el a vegyeskar Rónay Kálmán kán
tortanító vezetésével. Az ünnepély rendezése 
az ő érdeme, melyet a szokott precizitással 
végzett. A helyi lelkész imájával befejezett, 
szivet-lelket gyönyörködtető vallásos-ünne
pély maradandó nyomokat hagyott a hall
gatók szivében.

A veszprémi Evangélikus Nőegylet 
szeretetvendégsége. Jan. 15-én, vasárnap
d. u. 5 órától 8-ig folyt le a Stubenvoll 
Ferencné elnöksége alatt álló veszprémi 
Evangélikus Nöegylet szeretet-teája, amelyet 
a Korona-vendéglőben az új orgona alap
jára rendezett. A teaest úgy erkölcsi, mint 
anyagi tekintetben a legfényesebben sikerült 
8 a veszprémi társadalom szine-java — 
kezdve a főispánnétól — valamint a más- 
vallásu nőegyesületek tömegesen látogatták 
és szinte a záróóráig a legmeghittebb han
gulatban együttmaradtak az evangélikus 
asszonyokkal. Ez a meleg, megértő párt
fogás az evangélikus nőegylet lelkiössze
tételének következménye s annak a nemesen 
fölfogott, evangéliomi szellemben teljesített 
hivatásnak a méltó jutalma volt, hogy az 
ev. nőegylet 40 éves vallásos és jótékony 
munkálkodását mindenkor a másvallásuak 
iránt való szeretettel és más egyesületek 
iránt kötelező figyelemmel fejtette ki, az

egyéni szegénységnek határai között. Most 
is minden evangélikus asszony és leány, 
aki tagja a nőegyesületnek s érezte vallása 
parancsszavát, önként készségesen sietett 
a nemes cél szolgálatába, mert az ev. nő
egyletet nyilvános rendezéseiben csakis ez 
a magasztos cél s nem azon túlmenő sze
replésvágy vezeti. A nyersbevétel 410 20 P 
volt s ebből a tiszta jövedelem 391.96 P, 
ami bizony nagyszerű eredmény egy három
óráig tartó teaestén. (m. i.)

Kőszeg. Az elmúlt ádventi, ill. karácso
nyi időszakot a kőszegi gyülekezetben is 
lelketemelő ünnepélyek élénkítették. Advent
3. vasárnapján vallásos est volt a templom
ban, ahol a szombathelyi kulturegyesület
2. sz. vonósnégyese művészi zeneszámokat 
adott elő, és Budaker Oszkár s. lelkész 
„Advent a kér. családban* címen tartott 
előadást. Dec. 22 én az Ifjúsági Egyesület 
rendezett bensőséges karácsonyfa-ünne
pélyt, mely alkalommal minden egves tag 
Újszövetséget kapott ajándékba. 23-án a 
Nőegyiet rendezett a gyülekezet szegényei 
számára ünnepélyt; 32 gyermek részesült 
ruha- és fehérnemű adományokban és nagy
mennyiségű élelmiszer került kiosztásra a 
szegények között. Karácsony másodnapján 
délután a diakonissza által vezetett leány- 
koszorúcska tartott igen kedves ünnepélyt, 
este pedig ismét vallásos est volt a temp
lomban, melynek során a templomi énekkar 
szerepelt több számmal és Karner Frigyes 
igazgató-tanító „25 év a kőszegi gyülekezet 
történetéből* cimen tartott előadást.

Pécs. 1927-ik esztendőben keresztelés 
volt 46, konfirmációban részesült 25, egy
házi esketésben 16 pár, úrvacsorával éltek 
737-en, meghaltak 50-en. Hozzánk áttér
tek 47-en.

Kapolcs. Újév napján gazdag mfisoru 
vallásos estélyt tartottak, melynek központ
jában Magyary Miklós tb. esperes gyö
nyörű előadása állott A szülőkről, gyerme
kekről. Az estélyen szavalataikkal közremű
ködtek: Hermann Karolin, Varga Karolin, 
Stefaich Endre, Ács Imre, Varga Gyula, 
Csóri Margit. Az iskolás gyermekek két 
hangú énekei Záboy Gyula tanító vezeté
sében nagyban hozzájárultak az est teljes 
sikeréhez, melynek offertóriumát 6 P 71 f.-t 
a dombóvári egyházközség templomalapja 
javára fordították.

Az ajkai ev. gyülekezet 1927. október 
2-án megválasztott ifj. Nagy Sándor tanító
ját december 11-én iktatta be ünnepélyesen 
hivatalába. Isten áldása kisérje működését. 
— Minden szerdán és vasárnapon este 
biblia órát tart a lelkész az iskola tan
termében Ugyanekbar a tanító az .egybe- 
seregletteknek az „Új Dunántúli Énekes- 
könyv* bevezetése előtt énekórát ad. A 
gyülekezet tagjai nagy érdeklődéssel és 
örömmel tanulják az új és szebbnél szebb 
énekeket.

Sámsonháza. Megható módon ünne
pelték meg karácsony estélyét a sámson- 
házai gyülekezetben. Kiss István dunán- 
inneni ev. püspök kegyes és jószívű neje 
nagycsepcsényi Vladár Kamilla átdozatkész- 
ségéből, ki sok minden széppel megrakott 
karácsonyfát, azonkívül még az iskolás
gyermekek részére sok-sok csemegét és 
tanszert adományozott. Ezen ajándékokat 
szombat délután az egyházközség nagy
számú hívei elölt a jószívű adakozó osztotta 
ki a gyermekek között, melyet alkalmi ének, 
szavalatok, Kiss István püBpök gondolatok
ban gazdag beszéde, s a már két éve nagy 
sikerrel működő dalárda, — melynek fárad
hatatlan buzgó vezetője, Mihalovits Pál



tanító — lelket emelő alkalmi éneke előzött 
meg. Nagy volt az őröm az apróságok kö
zött s a boldogságtól fénylő gyermeksze- 
mekböl kilehetett olvasni a nagy hálát azon 
kegyes adakozó iránt, ki már most másod
ízben megörvendeztette e kicsiny sziveket. 
Áldja meg az Isten jóságáért.

A rábabogyoszlói evang. leányegyház 
a lemondás folytán megüresedett kántor- 
tanitói állásra a f. hó 8-án megtartott vá
lasztási közgyűlésen nagy szótöbbséggel 
Nagy Sámuel iharosi levita kántortaniiót 
választotta meg.

Majos. A nyugalomba vonult Vágó Jó
zsef tanító helyére az egyházközség Gáspár 
József belecskai kántortanítót választotta 
meg egyhangúlag osztálytanítónak, aki az 
állását január elején foglalta el. Hivatalába 
az esperes megbízásából Tinschmidt Sándor 
helybeli lelkész iktatta be január 8-án. 
A nyugalmazott tanító élvezze az Isten 
segedelmével sokáig a megérdemelt pihe
nést, az új tanító működését pedig áldja 
meg a Mindenható egyházunk és hazánk 
javára. — Több vallásos estélyt tartott a 
gyülekezet, amelyeken a lelkész a keresztyén 
családról, a házasfelek egymáshoz való 
viszonyáról, a gyermekről és az édesanyáról 
tartott szabad előadást és néhány iskolás 
gyermek szavalt azokon.

Gérce az ádventi napok estéit vallásos 
bensőséggel ünnepelte. Hetenként kétszer 
az iskola termében gyűltek össze a hívek, 
hol buzgó áhítattal hallgatták Szabó Sámuel 
lelkész hitből fakadó Szabadelőadásait és 
Nagy Árpád kántortanitó felolvasásait. De
cember hó 18-án gazdag programmal a 
templomban tartottak vallásos estét, hol a 
lelkész lelket ébresztő és gyönyörködtető 
beszédén kjvül Németh Irén, Czirók Mária 
és Nagy Árpád kántortanhó szerepeltek 
szavalattal, a hívek vallásos érzületének 
mélyítésére Karácsony előestéjén gyermek- 
istenitisztelet tartatott a templomban, hol 
az iskolás gyermekek szép éneklésükkel 
várták, hivtak Jézus megjelenését. Pécz 
Karolin tanuló a lelkésznek ez alkalomra 
írt imálát szavalta mély érzéssel és meg
értéssel. Az ünnepély befejeztével a nőegylet 
iskolaszerekkel ajándékozta meg az egvbe- 
sereglett gyermekeket; kiknek nevében 
Gőcze Irma tanuló mondott néhány hálás 
szóval köszönetét a kapott ajándékokért. 
Üjév napján, a hívek részvétele mellett 
iktatta be hivatalába a lelkész a gyüleke
zetnek most választott osztálytanítóját, Dann 
Györgyöt, buzdítva szorgalomra, kitartásra, 
példamutatásra, életére pedig a Mindenható 
gazdag áldását kérte.

1928 január 29________________

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Eljegyzés. Szayer Irniuskát december
25-én jegyezte el ifj. Hegedűs István Buda
pesten.

Esküvő, özv. Szeberényi Liszlóné sz. 
Szilárd Ilona és Torda Gyula domonyi ev. 
lelkész f. hó 12-én a budai templomban 
házasságot kötöttek.

Halálozás. Nagy megdöbbenést s mély 
részvétet váltott ki Szentgotthárdon Ónody 
Zoltán, kir. járásbiró nejének váratlan el
halálozása a gráci klinikán, ahol még az 
operáció előtt kiszenvedett. Hozzátartozói 
hazahozatták Szentgotthárdra, ahol nagy 
részvéttel temették el január 25-én. Az el
hunyt koporsójára a szentgotthárdi nöegy- 
let, melynek Ónody Zoltánná egyik rend
kívül buzgó alelnöknője volt, élő virág- 
koszorút helyezett s testületileg képvisel

tette magát a temetésen. Ónody Zoltánné 
elmúlásával egy ideálisan boldog családi 
élet dőlt romba s mélységes gyász borult 
egy szerető férjre 3 két anyát vesztett 
gyermekre.

A megrenditö gyászeset alkalmából a 
család a kővetkező gyászjelentést zdta k i :

ónodvári Ónody Zoltán kir. járásbiró 
és leányai Katinka és Valéria mélységes 
lelki fájdalommal, de Isten akaratában meg
nyugodva jelentik, hogy ónodvári Ónody 
Zoltánné szül. Demetrovits Katalin, a szent
gotthárdi Protestáns Nőegylet alelnöknője, 
a grazi klinikán 1928 január hó 21-én d. e. 
Vs8 órakor csendesen elhunyt. — Szent- 
gotthárd, 1928. január hó 21. — Áldott 
emlékét szivükbe rejtve őrzik: ónodvári 
Ónody Zoltán és leányai: Katinka, Valéria. 
Demetrovits Mária, Parzerné Demetrovits 
Lenke, Ráblné Demetrovits Margit, Demet
rovits Szilárd testvérei. Özv. ónodvári Ónody 
Zsigmondné szül. alsóborsai Csorba Amália 
napa. .Galambosné Ónody Jolán, özv. Vá- 
lyiné Ónody Ilona, Sedivi Lászlóné Ónody 
Mária sógornői, ónodvári Ónody Béla, Par- 
zer József, Rábl Rezső sógorai.

_________ HARANOSZÓ.__________

Ú J D O N S Á G O K .
Haller István fia húsmérgezésben 

m eghalt. Haller István volt miniszter hu
szonegyéves Imre nevű fia, másodéves jog
hallgató, kétheti kfnos szenvedés után hús
mérgezésben meghalt.

A pálinka megölt egy kisgyermeket. 
Berki Péter csorvási kovács ötesztendós 
fia kíváncsiságból megivott két deci pálin
kát. Amikor a szülők hazajöttek, már esz
méletlen állapotban találtak a kisfiút. Az 
orvoshoz vitték, de már nem lehetett rajta 
segíteni. Alkoholmérgezésben meghalt.
U T i lo s  a bubifrizura. A német flotta- 
parancsnok rendeletileg betiltotta, hogy a 
tengerésztisztek feleségei bubifrizurát hord
janak és elrendelte, hogy mindazok a fele
ségek, akiknek már bubifrizurája van, ha
jukat növesszék meg.

Egy romén m gye valamennyi kór
házát bezárták — tüzelőhiány miatt. 
Covurlui ókirályságbeli megye valamennyi 
kórházát bezárták, mert a kórházak tűzifája 
elfogyott.

A rizzsel való táplálkozást népszerű
sítik Olaszországban. A rizzsel való táp
lálkozás népszerűsítése végett legközelebb 
Olaszország több városában propaganda 
célokra több mint negyvenezer adag rizst 
ingyen osztanak szét.

Új koleraellenes szert fedeztek föl. 
Herelle francia orvos, aki a brit kormány 
megbízásából Indiában kísérleteket végzett, 
baktériumfaló szert fedezett fel, amelynek 
segélyével sikerült a kolera halálozási ará
nyát 62 százalékról 8 százalékra lenyomnia.

Nemzetközi kűlmissziói konferencia 
|eru sálemben. A nemzetközi Missziói 
Tanács március végén rendezi nagy nem
zetközi missziói konferenciáját |eruzsálem- 
ben, amelyen előreláthatólag mintegy kétezer 
kiküldött vesz részt.

A cremonai püspök kiprédikálta 
D’Annunzio sz ín d arab ja it A cremonai 
püspök prédikációjában felszólította egy
házmegyéjének katholikus hiveit, hogy ne 
menjenek el D’Annunzio színdarabjainak 
ünnepi ciklusára. Szeretném látni — mon
dotta a püspök, — hogy követik-e katholi
kus hivök püspökük intelmét, mikor szép 
szóval figyelmezteti őket ezeknek a szín
daraboknak erkölcsrontó hatására.
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M eghalt Heide Lindberg finn énekes, 
aki m agyar dalokat énekelt az egész 
világon. Heide Lindberg ma egyik legel
ismertebb, de mindenesetre egyik legnép
szerűbb szereplője volt a világ hangverseny
dobogóinak Ha igaz, hogy a művész hazája 
a nagy világ, Lindbergriek az egész világ 
hazája volt Bárhol lépett fel a kerek vilá
gon, a magyar dal sohasem hiányzott a 
műsoráról. A „Csak egy kis lány van a 
világon“ kezdetű népdalt magyar szöveggel 
énekelte Prágában. Bicében, Berlinben, 
Páriában, mindenütt és büszke volt rá, 
hogy mindig nagy tetszéssel fogadták.

A hó eltem etett egy jap án  szigetet. 
A hóvihar egészen eltemette Hondó szige
tét. A hó helyenként két méter magasan 
áll és az orkán következtében minden va
súti közlekedés megszűnt. Hajón 4000 mun
kást vittek Hondóra, hogy eltakarítsák a 
havat.

K orcsolyázás: új öröm , régi szóra
kozás címmel gazdagon illusztrált cikket 
közöl Siklóssy László az „UJ IDÓK*-nek 
Herczeg Ferenc képes hetilapjának e heti 
számában, amelyben Zilahy Lajos pompás 
regénye és a külföldi irodalomnak egy 
vonzó és érdekes müve, Ludwig Wolff 
regénye folyik. Az Uj Idők gazdag tartal
mából kiemeljük Surányi Miklós és Izsák- 
né Székely Erzsi cikkeit és novelláit, a 
gazdag rejtvényrovatot, a tánc, gsztronomia, 
kertészeti, szépségápolási rovatokat és az 
aktuális és művészi képek egész sorát. 
Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre
6.40 P. Mutatványszámot kívánatra díjta
lanul küld a kiadóhivatal, Budapest, VI. 
Andrássy ut 16.

Magyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre
2 pengő 40 fillér.

A7. Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők
I.. Andrássy u. 16. Budapest

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 be ] 
Barcza Imre Kerta, Horváth József Kma- 
gasi, Kovács Ilona Bánszállás, Nemecskó 
Sándorné Dunaföldvár, Tóth Antal Moson, 
Klauser lózse.fné Győr, Szarka János Cell-■ 
dömölk, Mike Kálmán Kaposvár, Mosberger 
Endre Várpalota, Tompa László Boba, Ko
vács György Mezőiúr, Vida József Ksömjén, 
Szilágyi Leventéné Diósgyör-vasgyár, Sass 
Gábor Keszthely. Eichhardt Boldizsár, özv. 
Moder Alajosné Baja, Szabó Sámuel |Bpest, 
Szabó Mihály Sárvár, Szűcs Károly Bala- 
tonkövesd, Horváth Lajos Tüskevár, Brenner 
Cecilia, Irsele Józseféé Budapest, Hofbauer 
Mihály Lajsskomárom, Gáspár Endréné 
Kiskörös. Puskás Károly Gyúró, Adorján 
Ferenc Zalaszentgrót, Jutasy Terus Szom
bathely, Varga László Abzujszántó, Ihász 
Antal Cclldömölk, Szelese Jánosné, Németh 
György Keszthely, Németh Márton Győr, 
Uray Emilné Székesfehérvár, özv. Futácsy 
Lajosné Zalaszentgrót, Fleischhacker Gusz- 
távné Kaposvár, Gáspár Mihály Dunaha- 
raszti, Czeczetka Gyula Szécsény, özv. 
Kopcsák Józsefné Veszprém, Lóránt Samu 
Győr, Blickle Sándor Körmend, Kücsán 
István Boba, Kövesy Lajos Lövő, Kuh 
György Veszprém, dr. Elschléger Elemér 
Nagykőrös, özv. Berecz Istvánná Kisber
zseny, Czeiter Gyula Kisbaráthegy, Krmanu 
Adolf Balassagyarmat, Kirnbauer Lajos
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Szombathely, özv. Mihátsi Pálné Celldö- 
mölk, özv. Szalay Lász óné Somlószőllős, 
Molnár Ernőné Salamonfa, Horváth Miklós 
Győr, Borbély Emma és Jolán Nagybarát- 
falu, Bárdossy Gyula C-önge, Gerencsér 
Mihály Árpás, dr. Holéczy Zollánné, Zá- 
borszky Sandorné Celldömölk, Szabad Já
nos Rabahidvég 60—60 f., Gosztola József 
Győr, özv. Skrabak Gézáné Veszprém, An- 
dorka Lajos Székesfehérvár, Ambrus József 
Cél dömölk. Gecsényi Ignác Pásztori, So
mogyi Mária Alsóság, Gulyás Nándorné 
Balatonsztgyörgy, Schleiffer fmréné Szom
bathely, Hajdú Józsefné Debrecen, Kemendi 
Sándor Celldömölk, Tóth Lajos Győr, Buthy 
Sándor Rátót, Kaibátsch István, Kiss Sán
dor Celldömölk, Papszt János Sopron, Ma
jor Edéné Szigetvár, Horváth Józsefné 
Szombathely, Zsupányi Gyulané Porszalók, 
Bobovecz Iván Bönyrétalap, özv. Kutas 
Istvánná Kajár, Orosz Lajos Tét, Forgács 
Béla Körmend, Mezzö Sámuel Répcelak, 
Schreiner Teréz Körmend, Ulreich Aladárné 
Szombathely, özv. Matuz Istvánné, Sikter 
Istvánné Rpalota, Takács Gáborné Meszlen, 
Somogyi Ferenc Alsóság, Kaluzsa Etus 
Aszód, Zatykó Mária Bgyarmat, özv. Rosta 
Mihályné Kempálfa 32—32 f., Boros Gyula 
Körmend, Pauer Imre Sárvár, dr. Molnár 
Gyula Bpest, Rottfuchs Jánosné Tokaj, 
Rödler Ágostonná Bpest, özv. Jobbágyi 
Józsefné Zalaszentgrót, özv. Szalay Sán- 
dorné, Paveszka Mihály Győr, Nagy Sámu- 
elné Rákospalota, Gérnyi István Somló- 
szóllös, Glatz Frigyes Kőszeg, Lojzs János 
Balatonalmádi, Polgár József Körmend, 
Wirth Rudolf Szombathely, Garamvölgyi 
Ferenc Rábafüzes, Sághy Imre Kiskamond, 
Bertók Károly Szombathely, Balassa Sándor 
Ujdombóvár, Daurer Alajosné Zegerszeg
22—22 f., Nagy Lajos Alszopor 20 f., özv. 
Lacsny Dszsöné Győr-Révfalu 44 f.

„Dunántúli Szakácskönyv legújabb bő
vített kiadása 6 80 P elöleges beküldése 
ellenében bérmentve kapható szerzőnél: 
özv. Nagy F e re n c n é  Sárvár, Vasmegve. 
Utánvételés küldemény 50 fill.-re! drágább

Pályázati hirdetmény.
Tisztelettel hozom szives tudomására, 

hogy „WELL'SCH KÖNYVTÁR“ cím alatt 
regén/tk és szépirodalmi munkákat óhaj
tok saját kiadásomba sorozatosan meg
jelentetni.

Az első kötetre pályázatot hirdetek. A 
pályázat feltételei:

A könyv frója, a könyv tartalma, a 
könyv terjedelme (cca 10—20 iv) valamint 
az irói honorárium pontos megjelölése.

A pályázat határideje 1928 május hó 1. 
A később érkezett munkákat nem veszem 
figyelembe. Kiváló tisztelettel

W E LLISC H  BÉLA
könyvkiadó vállalata

1—1 S z e n t g o t t h á r d .

Az iharos! (Somogy m.) evang. leány- 
egyház eltávozás folytán megüresedett 
tanítói állásra pályázatott hirdet. Pályáz
hatnak tanítónők is. Pályázati határidő 
febr. 10. Fizetés : 7000 D-öl szántóföld, 
1200 D-öl rét, 400 öl kert, 20 mérő ga
bona, fele búza; 48 P lélekpénz, 8 akó 
bor, 6 öl tűzifa. 180 P munkaváltság. 
Tanulók szárba 14 1930 ban az állam
segély újra megszerezhető lesz. A gyüle
kezet egyéb áldozatra is hajlandó. Érdek
lődni a lelkészi hivatalnál lehet.

Iharosberény, 1928. jan. 16.
1 - 2  Káldy József lelkész.

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlem ények 

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprikakiviteli üzletében 
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 13—21. — Sürgönyeim : Kxpaprika.

Gabonaárak: Búza 3180, rozs 29.—» 
árpa 27.—, köles — , zab 27.50, tengeri
24.75, korpa 21.25 Pengő métermázsánként.

Telelői iierkesxto es Didó: OZIPOTT QÉZA 
•zentgotthird, VatvArmigyi. 

SxirkaextőUri: NÉMETH KÁROLY. 
FfimnnkaUrsik:

NAQY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 
TŰRÓOZY ZOLTÁN.

Kédratobai nem adunk T iltsa .

Nyomatott WeUisch Béla villamüzemü könyvnyom
dájában Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : Kies Kálmán.

a Hosszú téli estéken olvassunk jó könyveket! m
Tanító, szórakoztató, hasznos és olcsó könyveket ajánl itt

K I S  T I V A D A R  k ön yvk eresk ed ése P Á P A ,  Fő-utea 21. szám.
Tokicsi Isii japán rablógyilkos

Miért nem hihet a művelt ember a 
. bibliában? (Binde Frigyes) . . . —.40 
Édes anyák könyve. (Tiidyne). . . —.12 
Mikor a bibliák megszólalnak... el

beszélő költem. (Br. Podmaniczky) — 72 
A hazugság — hazug, elbeszélések

(Baksay). .......................................— 68
Gazdag Bodolai halála. (Ti'.dyné) . —.12 
Az Úr gondot visel (Csűrös) . . .  1.20 
Ágota megbocsát (Cehe K.) . . . 1.— 
Figurás atyafiak, vidám tört. (Csite) —.80 
Magasan repül a daru (Csite). . . —.96 
Rózika a kis majorosleány tört. (Csite) —.40 
Aki híven kereskedett (Farkas G ) . —.60 
Patikárusék bibliája (Kapi B.). . . —.40 
Megpróbáltatások útja (Fenyves E.) —.60 
Behorpadt sírok (Fe.iyves E.) . . . —.60 
3 papai diák kalandozásai a Balato

non és a Bakonyban, sok képpel, 
b ek ö tv e ...........................................

följegyzései a tokioi börtönben. 4 szinti, díszes, japán címlappal, 5 képpel d.20 P.

Luther lelke. (Szigethy L.) jJ* köt-
2.40
2.40 
3.—

Bartóky József könyvei:
Piros rózsák, 10 elbeszélés........................... 4.50
MécsTilág} 12 e lb e sz é lé s ............................4.—
Szivárvány, 15 elbeszélés . . . . . . .  4.60
Őszi esték, 19 elbeszélés . . . . . . .  4.—
Télben, 15 e lb e sz é lé s .................................4.—
Magyar fa b u lá k ...........................................4.—

Konfirmációi Emlékkönyv.
összeállította: Paulik János.

320 oldal, sok képpel, finom papíron, 
szép, erős kötésben 6 Pengő 72 fillér.

Báró Podm aniczky Pál könyel:
Megnyílt szemek, 11 történelmi elbeszélés

képekkel........................................................2.80
Vihar, 10 tört. elbeszélés képekkel . . . 2.80 
Beazelgetések, előadásra alkalmas vallásos

párbeszédek............................................... —.60
Kis emberek nagy dolgai, apró tört. a falusi 

gyermekek é le té b ő l ................................... —72

A presbiter kötelességei és hiva
tása (Tildy) 5. k ia d á s ......................—.32

Az én tűzhelyem az én boldogságom
(Pröhle H .)......................................... —.60

Evangélikus Öntudat (Túróczy) . . —.80 
Lelki dolgok (Viktor j . ) ................... — 84

Iézus önarcképei (Viktor J ) . . .  2 80
Jj élet (Kapi B ) ............................... —.48

Krisztus a modern széttárni életben
(Pfenningsdorf).................................2.80

Zarándok útja a jelenvaló világból az 
eljövendöbe, 8 szép szines képpel 2.40 

Ugyanaz, 8 szines, 8 fekete képpel,
bekö tve ................................................4.—

Kis emberek, könyvecskéje, mesék,
versek, énekek . ........................—.56

Melyik volt e lőbb : a tyuk vagy a
t o j á s ? ..............................................—'48

Reformáció, költemények gyűjtemé
nye (Majba V ) ................................—.58

Miért egette el Luther a pápa iratait? —.24 
Ami nekünk fá j! (Geduly H.) . . . —.12

Minden postahivatalnál kaphatók postatakarékpénztári üres befizetési lapok, melyeken 25210 számú csekkszámlára a kiván| 
könyvek ára költségmentesen beküldhető: KIS TIVADAR könyv-, papír- és irószerkereskedéséhez PÁPA, Fő-utca 21. szám
Minden vallásos, szépirodalmi és tudományos mű Tét megrendelhet KIS TIVADAR könyvkereskedésénél PÁPA-
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Alapította
K A P I B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a Dunántúli Lutúer-Szővetsáo.
Az Onizágos Lutlier-Siüret- 

ség hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotth&rdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

T e v a g y  I s te n  m in d e n  b iro d a lm a m ,  

E g y e d ü l b en n ed  v a g y o n  én  n y u g a lm a m .

Szerkesztő-kiadóhivatal:
SZENTGOTTHÁRD.

Vas vármegye.

Ftókklailöhlratal!
„Luther-Társaság“ könyv- 

kereskedése Budapest, 
VIII., Szentkirályi-u. 51/a.

A „HARANGKZO“ 
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10»/o-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
d o llá r; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 80 fill.

Zivatar.
Máté ev. 8 .24. „És íme 

nagy háborgás lön a tengeren, 
annyira, hogy a hajót elbo
rítják vala a hullámok . . . “

K i ne ismerné a mindent össze
törő zivatar félelmes erejét ? . . .  

Persze ne csak arra a zivatarra 
gondoljunk, mely lesodorja a házak 
tetejét és gyökerestül kitépi a gyü
mölcsös fákat . . .  Ismered-e annak 
a zivatarnak rettenetes hatalmát, 
mely a te élet-hajódat dobálja egyik 
mélységből a másikba ? . .  . Isme
red-e azt a zivatart, mely a lelkünk 
mezőin szánt végig, és a mélysé
gek felett tovasikló életünket fenye
geti elsűlyedéssel ?. . .  Isten beszéde 
néha mennydörgésszerűén szól 
hozzánk, és az ő Lelke, mint lefutó 
villám, világítja be sokszor a mi 
szakadékos vándorutunkat, bűne
ink súlya hányszor úgy szakad 
reánk, mint ezernyi tarajos hullám 
a tengeren hánykódó hajóra — 
ilyenkor törik pozdorjává minden 
mi önigazságunk, mint ahogy a 
hajó ágaskodó árboca is kettétörik, 
ha rácsap a zivatar ereje. Ilyenkor 
kiáltunk fel a kétségbeesés rémü
letével : Jaj nekem ! Elveszem ! . . .

De az is igaz: nincsen olyan 
zivatar, amelynek vészes hatalma 
elől, valami menedékhely csendes 
békéjébe ne menekülhetnénk. Ha 
lelkűnkön zúg végig a vihar, akkor 
is van menekülés, van oltalom, 
van segítség! A könyörülő Krisztus, 
a megtartó Mester a mi erősségünk, 
aki a szent keresztség alkalmával 
már belépett szegényes élethajónk
ba, hogy remegő kezünket meg
fogja, ha dühöng a zivatar. Őt kell 
hát hívni, nevét kiáltani: „A mély
ségből kiáltok hozzád, óh Uram! 
Uram! hallgasd meg az én szómat!“ 
— Ő dorgálja meg ellenségünket,

a lélekre törő pusztító zivatart, és 
szólja mindegyikünknek a bátorítás 
szavát! „Ne félj, mert én megvál
tottalak ! Ne félj, az enyém vagy! 
így lesz csend, béke és nyugalom 
Isten és ember között a mi Urunk 
a Jézus Krisztus által. . .

. . .  És aki ilyen zivatart lecsen
desít, az ne tudna segíteni nyomorú
ságunk többi baja közepette? Az 
ő oltalma erős vár minden zivatar, 
minden ellenség támadásakor. Né-

Ha visszatekintünk magyar ev. 
egyházunk viszontagságos múltjába 
és azt kutatjuk, hogy annyi meg
próbáltatás között miféle erők tar
tották fönn egész a mai korig, 
akkor az egyháztörténelem hangos 
és figyelmetkeltő eseményei mö
gött, a csendes háttérben észre 
kell vennünk — bár sokszor alig 
vesszük észre — azokat az egy
szerű, szerény, munkás, erős hitü 
férfiakat, akik egész életüket, te
hetségeik legjavát az egyházért 
való munkában fogyasztották el s 
akik, mint egyszerű lelkészek és 
tanítók, jó pásztorokként őrködtek 
Krisztus nyája mellett. „A béres, 
aki nem pásztor — mondja az Úr 
Jézus — akinek nincsenek tulajdon 
juhai, a farkas láttára a juhokat 
otthagyja, elfut és a farkas elra
gadja és szótkergeti a juhokat. A 
béres elfut, mert béres s nem tö
rődik a juhokkal.“ De ezek a jó 
pásztorok el nem futottak, hanem 
híven őrködtek, nem bérért, földi 
jutalomért, hanem mert a lélek 
hajtotta őket Krisztus egyházának 
szolgálatára. Béresek pedig már 
csak azért sem lehettek, mivel 
lélek szerint való munkájukért a

künk csak egyet kell cselekedni: 
élethajónk a Krisztus hajója legyen. 
Ha ő a kormányos, ő parancsnok 
ne féljünk: velünk a Megtartó ! . . .

„Bár harsogjon, bár csattogjon 
E földnek kereksége,
Bár bomoljon s leomoljon:
Avagy megmozdulnék-e ?
Ha Jézus erősségem,
Mi árthatna énnékem ?
Győzök ezer bűnön, bajon,
Ha te fogod az én karom.“

Ámen. *

legtöbbször nem is kapták meg a 
megfelelő jutalmazást. Nem kapták 
meg, mert az egyház, melynek 
szolgálatára elkötelezték magukat, 
anyagiakban mindig szegény volt, 
másrészt pedig a lélek szerint való 
munka értékét nem is lehet meg
mérni világi mértékek szerint. 
Ezek a derék férfiak voltak azok, 
akik csendes, önzetlen, napról-napra 
való kitartó munkálkodásukkal se
gítettek megőrizni a hitvalló ős
apák drága kincsét: az evangéli
umot.

Istennek legyen érte hála, hogy 
a mi korunkban is — melynek 
pedig sokféle fogyatékossága van 
— vannak anyaszentegyházunknak 
ilyen derék munkásai, akik a tár
sadalom és az egyház szélesebb 
nyilvánossága előtt talán ismeret
lenül, de szükebb környezetükben 
annál inkább megbecsülve és sze
retettől környezve végzik azt a 
munkát, mely épen azért különösen 
értékes, mert annak eredménye 
nem feltűnő és azonnali látszat 
sikerekben, hanem a felnövekedő 
új ev. nemzedék életében fog meg
nyilvánulni és gazdag gyümölcsö
ket hozni.

Hű mindhalálig.
E g y  d e rék  ta n ító  k itü n te té s e  és ü n n ep lé se .
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Ev. egyházunknak ilyen derék 
munkását ünnepelte a veszprémi 
egyházközség Gálos Gyula kántor
tanító személyében 1927 december
11-én. Ugyanis az egyházközség 
elnöksége ez alkalommal nyújtotta 
át neki közgyűlés keretében az 
igazgatói cím megadásáról szóló 
püspöki okmányt.

Gálos Gyula, ki azelőtt a lé- 
bényi gyülekezetnek volt kedvelt 
tanítója, 1914 végén választatott 
meg a veszprémi gyülekezetben. 
Nem sokkal a háború kitörése 
után katonának vonult be, 1916- 
ban orosz fogságba került, honnan 
két évi szenvedés után, 1918-ban 
szabadult. Azóta mind a mai napig 
tanítói hivatását a legteljesebb 
megelégedésre, a legnagyobb lelki
ismeretességgel tölti be. Iskolájá
nak jó hírét annyira emelte, hogy 
Veszprémben — ahol pedig csupa 
elsőrendű tanerők által vezetett és 
nagy ellenőrzés alatt álló iskola 
van — az ev. iskoláról, mint a 
legjobbak egyikéről, mindenki a 
legnagyobb elismerés hangján be
szél. Iskolájának jóságáról nem
csak az egyházmegye kiküldött 
iskolavizsgálói, hanem a vármegyei 
tanfelügyelőség is nem egyszer 
tanúságot tettek. Tanítványai fel
tűnő szeretettel ragaszkodnak hoz
zá. Nemcsak iskolájának, hanem 
egyházának is odaadó munkása. 
Hogy egyházát szereti, az kitűnt 
legelőször a kommunizmus idején, 
amikor a kommunista vezetők fi
gyelmeztetése és fenyegetése elle
nére is, tanítói munkássága mellett

A sátán városa.
Irta: Novák Rezsőné.

Tetszett a sátánnak a város és elindult 
hadával és betért abba a városba. Éjszaka 
járta körül a várost. A lakosság aludt, az 
Istenháza körül csend és békesség honolt 
Tudta a sátán, hogy itt nagy harcot kell 
vívnia, mert a város lakói szerették egymást, 
békességben éltek; a házak ablakaiból 
esténkint Istent dicsőítő hálaének hallat
szott, az emberek minden vasárnap siettek 
Istenházába, szívük mélyére rejtették az 
igét, szerették felebarátaikat. A gyermekek 
az iskolában azokat a tantárgyakat szerették 
a legjobban, melyek Jézusról szólották.

Isten angyalai egyenkint őrizték a gazda
gok palotáit és a szegények kunyhóit.

Égy éjszaka azonban, nagy vihar szár
nyán megérkezett a sátán hada. Isten an
gyalai szelíd szemekkel tekintették a dörgés, 
villámlás zajában bevonuló ördögsereget 
és nem mozdultak a hajlékok ablakából.

Nyolc sátort épített a sátán. Mind a 
nyolcban, minden este hangos zene-bona 
hívta, csalogatta a békességben élőket. 
Először csak az ablakon tekintgetett be az 
ifjúság — a serdülő legények. Egyszercsak

bőven kivette részét a veszprémi 
gyülekezet életének irányításából. 
Azokban a válságos időkben, 
amikor mások visszavonultak az 
egyházi élettől, az akkor még új 
lelkésznek legjobb tanácsadója és 
segítőtársa volt és a legnagyobb 
odaadással járt el az egyház sok 
kényes ügyében. Akkor, amikor 
sokan kényszerítő ok nélkül egy
házellenes magatartást tanúsítottak, 
ő vállalta azt a kockázatot, amit 
az egyház ügyeivel való törődés 
a kommunizmus idejében jelentett 
és híven kitartott, egyháza és kö
telessége mellett. A kommunizmus 
után következő nehéz időkben, a 
veszprémi gyülekezet az anyagiak 
hiánya miatt a lét és nemlét ha
tárán lebegett és bizony nem tudta 
megadni tanítójának az őt jogosan 
megillető pénzbeli fizetést. Gálos 
Gyula nem követelődzött, hanem 
szó nélkül tűrt és több évig egyházi 
eredetű fizetés nélkül, a jövőben bizva, 
igazán egyhizszeretetből végezte kán
tortanítói munkásságát. Pedig joga 
lett volna követelődzni és hogy 
mégsem tette, az önzetlenségét, 
egyházszeretetét és higgadt belá
tását mutatja. Egyházi ügyekben 
azóta is odaadó, önzetlen munka
társ. Szívén viseli nemcsak az 
iskola, de a templom, a hívek, a 
gyülekezeti élet minden dolgát. A 
gyülekezet elnöksége, presbitéri
uma régóta érzi, hogy Gálos Gyulá
ban olyan tanítója van, aki az 
átlagból messze kiemelkedik. Sze
rette volna is iránta háláját és 
elismerését valami módon kifejezni.

egy ismeretlen furcsa arcú, sánta lábú 
vegyült közéjük. Kalapját mélyen a szemébe 
húzta. Senki sem vette észre, hogy homlo
kából két kicsiny ördögszarv emelkedik 
bozontos fekete hajfürtjei közé. Kellemes 
volt a hangla, hivogatón szólt: ,Mit álltok 
itt bámészkodva? A zene nem kívánato
sabb-e közelebbről? Jertek, hallgassátok 
bent 1“ Gondolkozva néztek össze a legé
nyek. Egyik sem akart gyávább lenni a 
másiknál. Majd betörték az ajtót, úgy tódul
tak be a zenés terembe. Egy másik furcsa 
arcú ördögfi poharakat hozott, italt töltött... 
Aki becsalta őket, kocintott s minden legény 
fenékig itta ki a poharát.

«„Nemsokára vad lárma, ordftón felzen- 
dült dal, hangos kurjantás hallatszott a 
sátorból, a megszédült legények ittak, a 
sátánfiak töltöttek, újra ittak . . .  a sátán 
kioltotta a falon pislákoló mécsest és a 
legények dülöngve, hangos zűrzavarban 
tódultak ki az utcára. Mind a nyolc sátor
ban így telt el az éjszaka.

Másnap hiába kondult a templom ha
rangja istentiszteletre. A legények részeg 
mámorukban, mélyen aludtak, nem hallották 
a kedves, hívogató harangszót. . .  az ő 
padjuk azon a vasárnapon először maradt 
üres a templomban.

Máshol talán az érdemes munka
erőket fizetésemelésben, vagy vala
mely anyagi támogatásban részel
tetik. Sajnos, ehez a veszprémi kis 
gyülekezetnek nincs tehetsége.

Elhatározta tehát, hogy az igaz
gatói címet kéri a püspöktől taní
tója számára, hogy legalább ez
által fejezhesse ki elismerését és 
nagyrabecsülését. Igaz, hogy Gálos 
Gyula még nincs abban a kor
határban, amikor ez a cím mint
egy az öregkornak kijáró tisztelet 
alapján adódik, mert szolgálati 
éveinek száma csak 25 év, de a 
veszprémi gyülekezet épen abban 
látta e kitüntetés kérésének értékét, 
hogy azt nem a korral és hosszú 
szolgálati idővel összekapcsolódó 
kegyelet, hanem az igazi érdem 
és a nagy átlagból kiemelkedő 
egyéniség és lelkűiét teszi indo
kolttá. Miután a gyülekezet kérését 
és annak indokolását Takács Elek 
esperes is magáévá tette, — püspök 
a kérést teljesítette és Gálos Gyulát 
érdemei elismeréséül az igazgatói 
címmel felruházta. E kitüntetésnek 
a túlnyomó számban kath. Veszp
rémben annál nagyobb jelentősége 
van, mert míg a kath. egyház 
mindig megtalálja a módját érde
mes emberei megfelelő jutalmazá
sának s ezt a világnak is alkalmas 
módon tudtul adja, addig a vesz
prémi ev. gyülekezet érdemes mun
kása eddig minden látható elis
merés nélkül, csendben és észre 
nem véve végezte a maga szép 
munkáját. Úgyhogy az igazgatói 
cím nemcsak Gálos Gyulának ki-

Tetszelt a sátánnak az első siker s most 
a legközelebbi szombaton még nagyobb 
tivornyát rendezett. Alig volt elég a nyolc 
sátor. Mert nemcsak a legények, a család
apák is elmentek. Aznap este nem csendült 
fel sehonnan sem az Istent dicsőítő ének. 
Minden házban aggodalmas csend honolt, 
ijedt szemű édesanyák és gyermekek értel
metlenül tekintettek egymásra — elfelejtet
tek aznap este imádkozni. . .

Szép holdas éjszaka világította be a 
fa lu t. . .  és Isten angyalai könnyezve hagy
ták el őrhelyeiket... Az Úr levette kezét 
arról a városról — és hatalmas lett abban 
a sátán.

A természet csendes tavaszi éjszakáját 
már a hajnal halovány pírja festette ró
zsásra. A sátánsátrak kiürültek. . .  minde
nütt dülöngő emberek ballagtak az utón. 
Dörömbölve követelték bebocsátásukat a 
részeg apák. S amikor a lakásban, az el
hagyott otthonban szomorú arcú családjukat 
megpillantották, éktelen szitok, káromkodás 
dőlt borgözös szájukból. Némelyik botot 
ragadott és félholtra verte feleségét, a má
sik őrjöngő dühében az udvarra hajította 
síró. rimánkodó gyermekét.

Végre elcsendesedett a fa lu ... aludt 
minden ember. De másnap alig néhányan
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G á lo s  G yu la
veszprémi ev. kántortanító, kit Kapi 
Béla dunántúli püspök legutóbb hű
sége jutalmául igazgatói címmel tün

tetett ki.

tüntetés, hanem egyúttal nyilvános 
bizonyítéka annak, hogy ime, az 
ev. egyház is észreveszi és elis
meri érdemes embereit. Az okmány 
átadása céljából összehívott köz
gyűlésen eló'ször a felügyelő: dr. 
Zauner Róbert p. ü. tanácsos üd
vözölte az ünnepeltet, azután a 
lelkész elmondva a kitüntetés okait 
és előzményeit, átnyújtotta Gálos 
Gyulának a kinevezésről szóló 
püspöki okmányt. Az iskolaszék 
nevében Nagy Sándor tanár, iskola
széki világi elnök, a Nőegylet 
nevében dr. Zauner Róbertné al- 
elnök. a Leányegylet nevében

hallották a harang szavát. Néhány özvegy 
és árva, kezében az énekeskönyvvel elindult 
a város szép fehér templomába. Gyéren, 
itt-ott ült néhány lé lek ... és azon a va
sárnapon először senki sem értette meg a 
prédikációt. A fülek mellett elrepült a buzgó 
ima, az ének csak szájból és nem szívből 
jött. A lelkipásztor pedig leborult otthon 
az ő Ura előtt, kérvén: „Bocsáss meg né
kik, mert nem tudják mit cselekesznek.“

Évek múltak így el. Az ördögsátrakat 
ki kellett bővíteni..  az Istenbáza pedig 
elárvultán várta a „hűtlenek* visszatérését.

Rémes szerencsétlenségek hírei néha 
józanitólag hatottak. Egy-egy kigyulladt ház, 
egy-egy vizbefult ember, egy öngyiikossá 
lett édesanya, epy-egy gyermek halála csen
det parancsolt néha az ördög városában, 
de ez a C3end csak addig tartott, míg az 
emberek ismét ott nem állottak az ördög- 
sátrak előtt.

Senki sem szerette -már egvmást, senki 
sem köszönt a másiknak, a gyűlölet és ha
rag óriási válaszfalakat emelt az emberek 
közé.

A papiakban pedig minden este olvasta 
az Igét a lelkész. Felesége pedig imádságra 
kulcsolt kézzel kérte Istent, múljék el a 
városról a sátán uralma.

HARANGSZÓ.

Gömöry Károlyné elnök mondták 
el üdvözlő beszédeiket, kiknek az 
ünnepelt emelkedett szavakban, 
meghatva mondott köszönetét, Ígé
retet tévén, hogy az egyházköz
ségnek és az egyházi hatóságok
nak elismerése őt csak fokozottabb 
munkára fogja serkenteni. Volt 
tanítványai nevében Magyar Bar
nabás üdvözölte, átadva egyúttal 
a hívek alkalmi ajándékát: két 
teljesen felszerelt asztali villany
lámpást. Mostani tanítványai ne
vében Füleky Annus mondott ked
ves szavakat a „szeretett igazgató 
bácsidnak, egy szép virágcsokor 
kíséretében. A közgyűlés, kifejezve 
még háláját a kitüntetést adó egy
házi hatóság iránt, egy szép ünnep
ség emlékével oszlott föl.

Dr. Kaas Albert báró,
az Országos Luther-Szövetség el
nöke január 24-én „Individualiz
mus és szociálizmus a protestan
tizmusban“ címen előadást tartott 
a Bethlen Gábor Szövetségben. 
„A protestantizmus ereje abban 
van, — mondotta — hogy szám
arányán messze túlmenő mérték
ben képes kiváló egyéniségeket 
adni a társadalomnak; gyengesége 
pedig abban, hogy nem tud maga 
mögé hatalmi szervezeteket állítani. 
Az államnak is nagy kára van 
abból, amikor szociális törvények 
meghozásában és kitervelésében 
nem veszi igénybe az egyházak 
segítségét. Az egyházaknak maguk
nak is részletes tervet kellene ki- 
dolgozniok a falusi tömegek szoci
ális kérdésének megoldása érde
kében.“

KORKÉ P E K.

K a r c o la to k  a  h é trő l.
Az élelmes amerikai üzletemberek 

észrevették az emberek vallásos érdek
lődését s megpróbálták azt üzletileg 
is értékesíteni. A filmiparban is egy
másután jönnek a vallással, a bibliá
val foglalkozó mozidarabok. A szá
mítás kitünően bevált. Seregestől tó
dultak az emberek az ilyen darabok 
megtekintésére. Nem régen jelent meg 
egy új „biblikus" mozidarab: „A 
Királyok királya.“ Jézus életét tár
gyalja ez a film s természetes, hogy 
tárgyalja a keresztre feszítést is, hi
szen Jézus életének vége a legjobban 
kiaknázható filmhatások szempontjá
ból. A filmmel most egy kis baj van.
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Megnézték a zsidók is s természe
tesen nem tetszett nekik az a szerep, 
amit a Krisztus halála körül nekik 
kell vinniök. A szerző annyi tiltakozó 
s energikus levelet kapott a zsidó 
mozilátogatóktöl, hogy ezek hatása 
alatt megváltoztatta a filmet úgy, 
hogy a keresztre feszítés tényében 
már nem a zsidók a hibásak. Külön 
előszó van most már a darabban, 
amely szerint olyan főpap, akit Róma 
nevezett ki és a zsarnokság egyéb 
poroszlói, akik bilincsekben tartották 
a zsidókat, azok okoztak minden 
bajt. Amerikában most így mutatják 
be a filmet.

M ily e n  m á s  vo ln a  ró lu n k  
i s  a  k ö zv é le m é n y , h a  i l y  e n e r 
g ik u sa n  m e r n é n k  fe l lé p n i  ö n 
m a g u n k  v é d e lm é b e n ! Ha az 
energikus fellépés még a történeti 
igazságot is meg tudja hamisítani, 
m e n n y iv e l in k á b b  tu d n á  k i 
ig a z í ta n i  a  m i  e ré ly e s  fe l lé 
p é s ü n k  a z  e lle n ü n k  e ls zó r t  tö r 
té n e ti  és s ta t i s z t ik a i  h a m is s á 
g o k a t.

Dr. Scholtz Oszkár a türelmes és 
öntudatos keresztyénségröl.

Rendkívül időszerű témáról tar
tott előadást Budapesten dr. Scholtz 
Oszkár, egyetemes főlevéltáros, a 
bányai kerület világi főjegyzője 
január 20-án, a Deák-téri Leány
egyesület vallásos estélyén.

Ha türelemről beszélünk — 
kezdé — önkéntelenül is ajkunkra 
siklik a keresztyén szó, mint jelző, 
pedig a keresztyénség külső tör
ténetét a türelmetlenség történeté
nek is lehetne nevezni. Ami pedig 
a vallásos öntudatot illeti, meg kell 
vallanunk, hogy a mi úgynevezett 
öntudatunk nem is tudat, hanem 
többé-kevésbbé homályos érzés, 
legjobb esetben a hit igazságainak 
apáinktól öröklött merő átvétele, 
a legtöbb embernél azonban egye
nes tudatlanság. Felületes nézésre 
úgy látszik, hogy a keresztyén 
öntudat és a türelem egymást ki
zárja, alaposabb elmélyedés után 
azonban meggyőződünk arról, hogy 
e két kellék között kölcsönös és 
szoros okozati kapcsolat van. A 
keresztyén ember lényegénél fogva 
türelmes és öntudatos. Hiszen maga 
jézus a legnagyobb türelemnek az 
örök mintaképe, aki tűrt szenve
dést, megcsúfoltatást egész a ke-* 
resztig s akinek mindéhez erőt
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az a bizonyos tudat adott, hogy ő 
az Isten fia. A türelem nem szül 
vallási közönyt, mert a türelem 
éppen a vallásos öntudatnak az 
eredménye. Akiben él az a hit, 
hogy őt az Isten küldte hivatással 
ez életbe, akinek a hite benn 
gyökerezik egyrészt az emberi ér
telem, másrészt pedig a szív mély
ségeiben, az szükségképpen türel
mes, anélkül, hogy a vallási közöny 
veszedelme fenyegetné. Vallási tü
relemre és öntudatra van szük
ségünk nekünk magyar evangéli
kusoknak, akik bár kevesen élünk 
egy másvallású tömegben, még 
sem kell szégyenkeznünk, mert 
nagy értékeket tudunk felmutatni.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Milyennek ismerjük meg az örömöt a 

Filippi levélben:
III. K o r o n á j á t .

Febr. 6. Letűnt önbizalom. Fii. 3 . 1—7. 
Az ember valami ragyogást vár a boroná
ban. Hol itt a ragyogás? Abban, amitől 
őrizkedni kell ? Vagy abban, amit szemét
nek kell Ítélni? A koronához valamikor 
csak győzelem árán lehetett jutni. Elfor
dulni attól, ami árt, s kárnak Ítélni, ami 
nem használ, felhagyni minden önbizako
dással, — ez győzelem. Ilyen győzelmekből 
árad ragyogás az öröm koronájára,

Febr. 7. Amiért megragadott. . .  Fii. 3. 
a—u. Első kérdés, hogy valóban megraga
dott-e? Micsoda gyönyörök hatnak át, ha 
megragad egy szép naplemente! Azt gon
dolod, hogy Jézus nem tudna így megra
gadni! Még sokkal jobban. A szép naple
mente elillant előled. |ézus megmaradt. Es 
az, hogy megragadott, állandóan foglalkoz
tathat. Mindjobban látod, hogy mitől men
tett meg azzal, hogy kezét reád tette. Nem 
az a fő, hogy másoknak igy hasznára le
hettél. Az Úr Pált is azért ragadta meg, 
hogy valami dicsőséges munkát végezhes
sen el tulajdonkép benne és nem általa. 
Ezért ismerte meg igazán az öröm koro
náját.

Febr. 8. Amikor a test is megdicsőül. 
Fii. 3 . 15—si. Nem lehet az boldog, akinek 
folyton takargatnia kell a hiányait. Milyen 
nehéz annak, aki egy biblián túlmenő tö
kéletességet akar magában bizonyítgatni. 
Akire oly sokan föltekintettek, Pál, csak 
egyben keresi a tökéletességet: hogy egé
szen engedjünk az Úr bennünk folyó mun
kájának. Ő már most is ad győzelmeket a 
test felett, de a teljességet későbbre tartotta 
fenn. Ez lesz a betetőzés örömöd koro
nájában.

Febr. 9. Akinek mindent meg lehet mon
dani. Fii. 4 .1—5. Milyen kínos az, mikor 
valakinek szeretnénk valamit megmondani 
és nem merjük. Az illetőknek lenne hasz
nára, de túl érzékenyek és mégha ragusz- 
nak, ha kimondjuk az igazságot. Jól nevelt 
keresztyének nem ilyenek. Az apostolnak 
bizonyára voltak olyan Evódiái, akik egye
nest kérték: Mondj meg nekünk mindent 1 
Ezt jelenti: Örülni az Urban. Mikor fogsz 
már te igy odaállni valaki elé, s azután 
örülni!

Ad astra . . .
Akiben bíztam elejitöl fogva 
s minden földi harcomat reá hagytam: 
erős váram nékem az Isteni

Ha elém mered a kétségek tornya, 
s nemes győzelmek, — s igazakban 
amidőn már-már hitem sincsen;

S  ha lelkem százszor kifáradt, ellan- 
lázongástelt riasztó éjeken át [kadt, — 
míg a bánat szikláit zörgeté:

fény-palástoddal ó hogy betakarjad — 
kicsiny szolgálód siet Uram Hozzád 
az örökszép . . .  s a csillagok felé! 

. . .  hol megenyhül a bú . . .
S. POHÁNKA MARGIT.

Febr. 10. Gondtalan élet. Fii. 4 .6—0. 
A legkülönbözőbb gondok, nehézségek for
dulnak elő a legkomolyabb keresztyének 
életében is, úgy mint máséban. Sőt mind
ezek a dolgok megpróbálkoznak nála is 
azzal, hogy békesség rontóvá, ha lehet ki- 
birhatatlanná tegyék magukat. De te az 
Úrban találtathatsz mindennel szemben. A 
gondok rögös országútja kincses bányává 
lesz s te el fogsz csodálkozni, hogy Urad 
mily hatalmas. Nagyobb gondja van min
den gondodra, mint amekkora vagy gon
dostól együtt.

Febr. 11. Mindenre van erőm. Fii. 4. 
10— 14. Az erő elbizakodottá tette Góliátot, 
így van ez saját erőnknél. A hivő számára 
azonban nem saját ereje az öröm növelője. 
Elhatolni az Úrral való közösségben az Ő 
erejében való közösségig, ez jelent eggyel 
mélyebb állomást, melyre az öröm útján 
el akar kalauzolni a Filippi levél. Hogy ezt 
csak olyanokkal teheti, akik egészen átad
ják magukat az Úrnak, az igaz. Aki nem 
akar ékkő lenni egykoron az Úr koronájá
ban, nem adhatja meg az Úr annak az 
öröm koronáját sohasem.

Febr. 12. Az áldás visszaszáll. Fii. 4. 
15—23, Pál nem annak örül, hogy kap, ha
nem hogy adnak. Örömének koronájában 
ott csillogott az a tudat, hogy az áldás 
visszaszáll. Amint a hangra visszhang, a 
fénysugárra visszatükrözés, úgy vár az ál
dásra a visszaszállás. Ám. mig a visszhang 
kisebb a hangnál s a fény verődése az 
első fénysugárnál, az áldás mindig azon 
lesz legnagyobb, akire visszaszáll. Minden 
igaz öröm áldás másokra is, s ha ez mind 
visszaszáll, mekkora lesz úgy életedben az 
örömök által szerzett áldás és királyi ko
ronára illő ragyogás I Gáncs Aladár.

Belmisszió Győrött.
Az egyház világi vezetőinek, az 

egyháztanácsosoknak lelki gondozását 
szem előtt tartva rendezte meg jan. 
22.-i vallásos estélyét a győri ev. 
egyházközség belmissziői egyesülete. 
Az estélyen K’cska Sándor felső
kereskedelmi iskolai tanár tartott 
előadást. »Az anglikán egyház és az 
állam* címmel. Az előadó sokat uta
zott Angliában s így személyes ta

pasztalatok alapján is szólhatott a 
tárgyról. Ismertette az angol egyház- 
szervezetet s abban a világi elem 
helyzetét és szolgálatát. Részletesen 
elmondotta az új anglikán imakönyv 
sok port felvert történetét s rámuta
tott arra, hogy mentette meg az an
gol protestantizmust egyes katolizáló 
papokkal szemben a világiak hit- 
hűsége s bátor hitvallása. Lukács 
István hitoktató tartotta az irásma- 
gyarázatot Ezsaiás 2 8 .16. alapján; 
ó is arról beszélt, hogy az ev. pres
biter örökségőrző és oltárvédő. 
Vargha Gyulánénak szent harcra 
buzdító versét, a »Győzelem* címűt 
Simon Ilona szavalta. Az egyházi 
énekkar Abt imáját énekelte, Fodor 
Kálmán karnagy pedig Bossitól »Az 
öröm órája*-t játszotta orgonán. Az 
imádságban Szabó József hitoktató 
emelte fel a szíveket az egyház urá
hoz. Az offertórium is határozott, 
öntudatosító egyházi célt szolgált. Az 
űj evang. cserkészcsapat javára 62 
P-t eredményezett A vallásos esté
lyen, melyre minden egyháztanácsos 
névre szóló meghívót kapott, szépen 
megtöltötte a közönség a templomot.

A győri ev. ifj. egylet elhatározta, 
hogy minden héten rendez valamilyen 
alkalmat, ahol tagjai érintkezésbe 
juthatnak az evangéliummal. Az 
egyik héten úgynevezett komoly órát 
tart, melyen a kér. irodalom egy-egy 
remekét ismerteti valamelyik tag, a 
másik héten pedig külön bibliaórát 
tart a fiú- és külön a leánytagok 
számára. Jan. 18-án Horváth Jolánka 
ismertette Scheldon munkáját: Az ő 
nyomdokain, vagy mit tenne Jézus ? 
Serdülő fiú tagjainak gondozására 
most szervezi meg az evang. cser
készcsapatot Ittzés Mihály segéd
lelkész parancsnoksága alatt.

Templomépítés.
Hajdanában Veresegyház lakosainak fele 

evangélikusokból állott. De, mert templo
muk nem volt, fogytak, egyre fogytak, csak
nem elfogytak. Hiába a hitbeli összetarto- 
zandóság érzetének egyedüli eszköze az 
Isten házában való gyakori találkozás. A 
nyirfaseprőnek részei is egyenként tördel- 
hetők csak el. Az újabban Veresegyházra 
települt erős és elszánt ev. gárda elhatá
rozta, hogy minden nehézséggel, szegény
séggel megküzd s a tavaszon megkezdi 
Isten házának megépítését s amire önere
jéből képtelen lesz, abban szükséghez ké
pest segítségért fordul majd hittestvéreihez. 
De nem a készet várja. Előbb segit magán, 
hogy az Isten is megsegítse. E célból ren
dezett az elmúlt napokban is újabb tánc
estéllyel egybekötött előadást, melyen Ma- 
gócs Károlyné (szül. Kovácsy Magda) Al- 
bertirsai ev. lelkész neje, opera-énekesnő



1928. február 5 HARANOSZÖ. 45

énekszámaival, Szeberényi Zoltán fóti ev. 
lelkész és Erős Géza fóti ev. kántortanitó 
páratlan humoru előadásaikká), Kerekes 
Pál, Kovács Géza és Vanfulek Dezső zene
számaikkal frenetikus sikert £rtek el, amiről 
a 700 pengőt meghaladó jövedelem is ta
núskodik. A mulatság védnökei voltak: 
Blatniczky Pál főesperes, ielói S ’ontágh 
Antal egyhm. felügyelő, dr. Horváth János 
főszolgabíró, lovag dr. Floch Reihersberg 
A. j. mezőgazd. bi/, ein , dr. Staub E'etnér 
ny. államtitkár, dr Erdős Béla min o. tan.

A Szeberényi Zoitán humorától felvilla
nyozott társaság a késő reggeli órákig a 
legvígabb ked lyhangulatba meiüit s a 
mulatság óta általános mint humor-génit 
apostrofálják Szeberényi Zoltánt, akinek 
humoráén a jövőben még nagyobb pénz- 
áldozatra is kész e társaság, jeléül annak, 
hogy amit a szereplők nyújtottak egyma
gában is érték és ellenszolgáltatás s a to
vábbi gyűjtésrendezés nem merül a meg- 
unottság medrébe. Az eddigi gyűjtés és 
templom-alap cca 8 ezer pengő.

Dr. Kutzién Geiza
egyh. felügyeli.

EGYRÖL- MAS RÖL.
A m in d e n n a p i  életből.

Mennyi baktérium  van a mo- 
satlan gyüm ölcsön ? A nyers gyü
mölcs mosatlau felülete, a legújabb 
bakteriológiai kutatások szerint, nem 
ritkán valóságos meleg ágya a búja 
baktériumtenyészeteknek. Különböző 
gyümölcsfajtákat csirátlanított vizzel 
öblítettek le s a vizben rengeteg 
baktériumot találtak. Az első leöb- 
lítés után a viz egy köbcentimétere 
68.000—3,200 000 bacillust tartal
mazott, aszerint, hogy milyen tiszta 
volt a lemosott gyümölcs. A másod
szori lemosás átlagban 7000—12.000, 
a harmadik pedig 3000—27.000 bak
tériumot eredményezett köbcentimé- 
terenkint. A különböző baktérium- 
kolóniák között több igen veszedel
mes bacillusra akadtak. Gyümölcsöt 
tehát sohase élvezzünk előzetes ala
pos leöblftés nélkül.

HETI  KRÓNI KA.
Gróf Bethlen miniszterelnök a képvi- 

selöház folyosóján odanyilatkozott a kép
viselők előtt, hogy az árvák pénzének 
valorizálását a legsürgősebben rendezik. 
A kormány valószínűleg külön törvényja
vaslatot készít erről. — A hadikölcsönre 
vonatkozó új szakaszt odamódositják, hogy 
csak az eredeti jegyzők vagy örököseik 
birtokában levő hadikölcsönkötvényeket 
valorizálják. — Az új hercegprímás letette 
az esküt a kormányzó kezébe, Látogatáso
kat tett a felső- és a képviselőházban. 
Primási székébe vasárnap iktatták be nagy 
ünnepséggel Esztergomban Isten törvényei 
egy szóban foglalhatók össze, ebben, hogy: 
Szeretet. — mondotta többek között az új 
hercegprímás. — Őrizzétek, ápoljátok szíve
tekben a szeretetet Isten és egymás iránt. 
Honnan a sok baj és kietlenség az életünk
ben ? Onnan, hogy megfogyatkozott ben-

A v e s z p r é m i eva n g . te m p lo m .

nünk a szeretet. Embertársainkat nem te
kintjük felebarátainknak, elöljáróinkban 
fölénkkerekedett vetélytársat látunk. Félre 
kell tenni minden önös érdeket, az egyház 
és a haza javát, a közjót kell szem előtt 
tartanunk. Ebbe az egy mondatba foglalom 
össze mindazt, amit eddig mondottam: 
Jöjjön el hozzánk a szeretet országa. A 
hercegprímás egyéniségének közvetlenségé
vel is  szentbeszédének bölcsességével pél
dátlan lelkesedést, reménykedést s bizako
dást keltett. — Külkereskedelmi forgal
munk 1927-ben 356 millióval passzív. — 
Jznka Károly ref pap-képviselő lemondott 
a kirátvbelmeci kerületben mandátumáról. 
— Karcagon óriási erővel kitört a földgáz.

A felvidéki magyar reformátusok Po
zsonyban zsinatot tartottak, amelyen meg
állapították az új egyházi törvényeket.

Az osztrák nemzetgyűlés elfogadta a 
magyar—osztrák határegyezményt.

A románok Nagyszalontán 33 magyar 
tisztviselőt elbuktattak a románnyclvi vizs
gán.

A cseh parlament több napig tartó 
vitában foglalkozott az ú. n. szentgotthárdi 
vámincidenssel.

Szerbiának óriási arányú francia fegy
vereket szállítottak. — Belgrádban vasár
nap véres tüntetés volt.

Törökországban több száz magyar 
munkást letartóztattak kommunista propa
ganda miatt.

Anglia, Olaszország és Németország 
azt kivanja, bogy a kisántánt ne csináljon 
a szentgotthárdi szúnyogból elefántot. — 
Anglia különböző városaiban rohamosan 
terjed a feketehimlő.

A francia képviselő Tisseyre diplomá
ciai őrültségnek tartja a Trianont és a 
monarchia földarabolását.

Amerikában Ro.hermere lord azt taná
csolta az amerikai magyaroknak, alakítsa
nak szövetséget, mely Magyarország igaz
ságáért munkálkodnék.

— M ■
A Luther-Naptár kiadóhivatala felkéri 

mindazokat, akik naptárakat szívesek vol
tak bizományba átvenni, hogy a még meg
maradt naptárak elhelyezése érdekében 
kövessenek el mindent, — mert a naptár 
fennmaradását csak Így biztosíthatjuk. Amíg 
tehát remény lehet a naptárak eladására, 
ne küldjék vissza. Akinek még naptár kel
lene. az forduljon a kiadóhivatalhoz, amely 
egyes példányokat is küld. Sopron, Paprét 
2 szám..

HARANGS Z Ó.

V izlcereszt u . 5. v a s á r n a p .
Ep. Kol. 3.12—17.

Komoly intelmeket tartalmaz epistolánk, 
midőn szemünk elé állítja mindama köteles
ségeket, melyekkel egy keresztyén embernek 
felékesltettnek kell lennie. Mert „minden, 
am it csak cselekes’ tek szóval vagy te t
tel, mindent az Úr Jézusnak nevében 
cselekedjétek, hálát adván az Istennek 
és Atyának ő á lta la .“

Pálmai Lajos győri lelkész nyugdí
jaztatását kérte. Pálmai Lajos tb esperes, 
győri lelkész, a dunántui egyházkerület 
aranyto’lu főjegyzőié, tekintettel folyton 
gyengélkedő állapo'ára, beadta nyugdíjaz
tatása iránti kérvényét. Pálmri Lajos nyu
galomba vonulásával nagy vesztesig éri ev. 
anyasrentegyházunkat, közelebbről a dunán- 
tú i  egyházkerületet, melynek mindenkor 
készséges munkása, apostoli lelkű szolgája 
volt az egész vonalon.

Kinevezések. A földmfvelésügyi minisz
ter dr. Traeger Ernő miniszterelnökségi 
miniszteri osztálytanácsost az Országos 
Gazdasági Szociálpolitikai Tanács tagjává 
nevezte ki. — A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter dr. Gombocz Endre egyetemi 
magántanárt a Tankönyvügyi Bizottság elő
adójává nevezte ki.

Thomay József örökébe Szegeden 
Kutas Kálmán lép. A szegedi ev. egyház 
kiváló papjának, Thomay József lelkész 
nyugalomba vonulásával megüresedett lel- 
készi állásra, miután a másik pályázó 
visszalépett, egyhangu’ag Kutas Kálmán 
zalaegerszegi lelkészt, a jeles költő papot 
választotta meg. Sok szeretettel köszöntjük 
Kutas Kálmánt, új állomáshelyén s reméljük, 
hogy itt is a Harangszó lelkes barátja 8 
melegszívű poétája marad.

Keszthely. A gyülekezet Nőegylete ja
nuár hó 14 én este 8 órai kezdettel ren
dezte meg a Hungária termeiben, műsoros 
teaestélyét. A város keresztyén társadal
mának szine-java teljes számmal megjelent, 
hogy lelki gyönyörűséget találjon a nívós, 
szép műsorban. Utánna a házi asszonyok 
által összeadott földi jókkal, teázással kap
csolatosan vendégelték meg a megjelen
teket, akik a leejobb hangulatban voltak 
eevüit sokáig. Az estély tiszta jövedelme 
575 pengőt eredményezett, melyet a Nö- 
egvlet a templom-alap javára adott át a 
gyülekezetnek. A Nőegyletnek külön oltár- 
lapia van, melyhez újabban Kardos Istvánná 
50 pengőt adományozott. Karácsony előtti 
vasárnapon a karácsonyfa ünnepély kere
tében, a tanuló ifjúságnak szerzett örömet 
a Nőegylet. A dás a Máriák és Márthák 
buzgó munkájára.

A békéscsabai ev. egyház statisztikai 
adatait az eimú't évről a következőkben 
közöljük: Született és kér. 805 gyermek, 
felnőttet kér. 3. Meghalt 587. Szapor. 218 
Eskettetett 246 pár. Konfirmáltatott 649 
gyermek. Az úrvacsorához járult 11.949. 
Áttértek hozzánk 9, tö'Unk 6.

Pőttschacher István soproni lelkész 
Amerikában. Pőttschacher István soproni 
lelkész félévi szabadságra Amerikába távo
zott. Mint most bennünket Amerikából 
értesítenek, Pőttschacher István soproni 
lelkészt Amerikában az allentowni ev vend 
gyülekezet meghívta lelkipásztorává.

Nyíregyháza. Előkelő és nagyszámú 
közönség jelenlétében folyt ie az ev. Kossuth 
Reálgimnázium tornaünnepélye, mely min-



46

den tekintetben kitünően sikerült és Zigoni 
Dezső, testnevelési tanárnak őszinte elis
merést hízott.

Az új komáromi lelkész. A most ala
kult komáromi gyülekezet egyhangú meg
hívással Fadgyas Aladár pápai val'ástanárt 
választotta meg első lelkészévé. A lelkész 
és a gyülekezet frigykölésén nyugodjék 
Isten gazdag áldása.

Szolnok város a szolnoki gyülekezet
nek a Tisza partján szép telket adomá
nyozott templomépités céljára. A gyülekezet 
fel akarja építeni a wittenbergi vártemplom 
leegyszerűsített kisebb másolatát.

Lelkészválasztás. A domonkosfai gyü
lekezet néhai Kuzma József örökébe egy
hangúlag Hiri Lipót adminisztrátort válasz
totta meg lelkészévé.

Szentgotthárd. Nagy érdeklődés mellett 
tartja vasárnapról-vasárnapra az Evangéli
umi Diákszövetség kulture öadásait a gyü
lekezet kuliurházéban. Eddig előadásokat 
tartottak: a vezető lelkész Papp-Váry Eie- 
mérnéről, Purt Károly *. lelkész Petőfi és 
az evangélikus egyház, Bsdics Ferenc gimn. 
tanuló Gyóni Géza és a Biblia címen. Feb
ruár 5-en Papp Ferenc ifj. elnök Bethlen 
Katáról olvas fel. — A Leányegylet az egy
házi énekkar tagjait kedélyes tea-délután 
keretében megvendégelte.

Nyugalomban. Fenyves Károly őriho- 
dosi kántortanító nyugalomba vonult. He
lyébe a gyülekezet Vértes Aladár urdombi 
tanítót hívta meg.

Magyar egyházat állítottak fel a 
kanadai evangélikusok. A Kanadában élő 
magyarajku evangélikusok eddig nem vol
tak egyházba tömörítve. Egy teológus, Papp 
János vette kezébe szervezés ügyét s az ő 
munkája nyomán az első kamdai magyar 
evangélikus egyházközség nemrég megala
kulhatott Torontóban. Ebből az alkalomból 
az anyaország lu'heránusainak világi veze
tője: báró Radvánszky Albert egyetemes 
egyházi és iskolai felügyelő meleghangú 
üdvözletét küldött a kanadai evangélikus 
magyoroknak s egyben nagyobb mennyi
ségű ujtestamentumot és egyébb vallásos 
könyvet és íratott bocsátott rendelkezé
sükre.

Pécel. A reformáció évfordulója alkal
mából a Nőegylet egy gazdag programmu 
és igen sikerült vallásos estét rendezett, 
amelyen a testvér református egyház veze
tői közül is többen megjelentek. A lelkész 
bevezető imája után Stern Ferencné titkár
nő szép üdvözlő beszéddel köszöntötte az 
egybegyűlteket. Gyermekek szavalata és 
éneke után özv. Révész Sándorné szivekhez 
szólóan adta e'ö a Gályarabok című költe
ményt. De a Nőegylet buzgó tagjainak mű
ködése nem zárult le az emléknap meg
ünneplésével, hanem az ádvent minden 
szombatján vallásos est keretében buzgól- 
kodtak a hitmélvités munkáján. Fáradságot 
nem kiméivé, mindenütt kopogtatva és kérve 
igen tekintélyes adományokat gyűjtöttek a 
karácsonyfa-ünnepélyre. A Nőegylet által 
a kis imaháznak ajándékozott keresztelő 
edény, énekeskönyvek és szőnyegek már 
rég hiányzó szükségletet pótoltak. A dec.
23-ikán megtartott karácsonyfa-ünnepély 
alkalmával adlák át a híveknek Azután 
következett a kicsinyek karácsonyfa-ünne
pélye: az ő örömük. Sőt még több arra 
rászorult felnőtt: egyén is kapott ruhaneműt. 
— Részben a felemelt adókból, részben a 
hívek kegyes támogatásával 703.80 pengő 
költséggel átrenováltatta az egyházvezetőség 
az arra már nagyon is rászorult imaházat 
és paplakot. Most még a templom belseje
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szorul sürgős nagyobb renoválásra. — Ja
nuár 28 án tartotta meg a gyülekezet évzáró 
közgyűlését, melyen Blatniczky Pál főespe
res elnökölt. Segítse a jó Isten úgy a Nő
egyletet, mint ez egyház vezetőségét mun
kájában, hogy építhessék általa az Isten 
országát.

A tlszaföldvári ev. iskolás gyermekek, 
mint minden évben, úgy 1927. dec. 23-án 
is szépen sikerült karácsonyfa-ünnepélyt 
rendeztek. Az ünnepélv megrendezése Bró- 
zik Károlyné és Kiss KSlmánné fáradhatat
lan munkálkodásának bizonyíléka. Az ün
nepélyt Brózik Károly lelkész nyitotta meg, 
rámutatott a nőegylet áldásos működésére, 
mit az bizonyít fényesen, hogy a tiszaföld- 
vári iskolában nincsen didergő, téti ruha 
és cipő nélküli gyermek — de nincs olyan 
sem, aki tankönyvek és tanszerek hiányát 
érezné. Azután egy iskolás leány szép al
kalmi költeményt szavalt — Isten áldását 
kérve a nőegyletre. Színre került: .Karcsi 
álma* és .Jézuska izenete* c. karácsonyi 
színjáték, amelyben a szereplő gyermekek 
bátor, ügyes mozdulataikkal mindvégig le
kötötték a hallgatóság figyelmét Előadás 
után ott állott a díszes karácsonyfa, hol a 
gyermekek a tanító vezetésével énekelték: 
.Szent karácsonyest közelget“, mely áhítat 
a közönséget is magával ragadta. Macsuga 
Margitka szép irredenta költeményt szavalt. 
A nőegylet ajándékánák kiosztása alkalmá
ból a szegények kaptak ruhát, cipőt s min
den tanuló kisebb-nagyobb csomagot tan
szerekkel. cukorral, süteménnyel megrakva.

Kiskőrös. A kiskőrösi Evangélikus Ifjú
sági Egyesület amellett, hogy nagyban ké
szül a Január hó 27-én tartandó szinielö- 
adásra, a KIÉ négyes programmja szerinti 
munkát is fokozottabb mértékben elmélyí
tette s több, eddig kellőképen fel nem karolt 
ágában is kiépítette. Ui munkaterve szerint 
most már a hétnek 4 —5 napján gyűlnek 
össze az egyesület tagjai s ez alkalmakkor 
a mindig ének- s imával kezdődő s végződő 
összejöveteleken irodalomról, egészségtani 
tudnivalókról, gazdaságtani ismeretekről 
folynak az előadások. Van azután szavalatra 
való előkészítés, hogy így mindenkor készen 
álljon az egyesület ünnepélyek rendezésére, 
továbbá egyházi énektanítás, filmismeret- 
terjesztő előadás és bibliaolvasó estély. Az 
egyesü'et vezetői közül többen tevékeny 
részt vesznek a vasárnapi iskolai munkában 
is. Február hónapban nagyobbszabásu val
lásos estélyt fognak rendezni, amely alka
lommal az országos titkárt is meghívják 
előadás tartására. Örömmel tapasztalható 
az egyesület mozgékonyabbá váló életében, 
hogy az ózdi első evangélikus országos 
ifjúsági konferencián elhintett magvak meny
nyire jó termő talajra találtak az ott jelen
levő kiskőrösiek szívében.

A nyíregyházi ev. énekkar és a 12. 
honvéd gyalogezred zenekara január hó 
21-én, a Korona szálló dísztermében, saját 
kottatára javára, hangversenyt rendezett a 
következő műsorral: 1. Kéler B. Magyar 
koncert nyitány, előadta a 12. honvéd gya
logezred zenekara, vezényelte Kiss János 
karnagy. 2. Tirel Edgar. A három lovag, 
ballada. Zenekari kísérettel énekelte az ev. 
vegyeskar, vezényelte Krecsák László. 3. 
Nyíregyháza múltjából előadást tartott Szo- 
hor Pál városi főjegyző. 4. a) Bossi, Toc
cata di concerto, b) Wagner, A mester
dalnokok indulója. Zongorán előadta Szítba 
Jolánka, hegedűn dr. Szabó László és har- 
mőniumon Krecsák László. 5. Magyar nép
dalok Szabados .Bolond Istók*-jából, éne
kelte a vegyeskar. 6. Szavalt Hook Kató.

7. Linke, Jánosbogárka idill, zenekari kísé
rettel énekelte a vegyeskar.

Orosháza. Az orosházi Evangélikus 
Ifjak Szövetsége, mely tevékenyen és sza
kadatlanul munkálkodik az orosházi evan
gélikus ifjúság tfsszetömörítésén s a komoly 
evangéliumi szellemű munkára való meg
nyerésén, december 20-án a Karácsonyéji 
Á'om című három felvonásos színmű elő
adásával rendezett karácsonyi ünnepélyt, 
mely kivált erkölcsileg nagyon szép ered
ménnyel járt. Hogy az ifjak is mennyire 
komolyan érdeklődnek a KIÉ munka iránt 
s az egyház is mily készséggel hajlandó 
anyagi áldozatot is hozni az ifjúsági mun
káért, bizonysága, hogy az egyház által 
számukra kiutalt száz pangó segítséggel hat 
fiatalembert küldtek fel a budapesti KIÉ 
nagyhetére, kikkel az országos titkárnak is 
volt alkalma tárgyalnia s figyelmüket a 
márciusban Békéscsabán tartandó első 
evangélikus KIÉ titkárképző tanfolyamra 
már előre is felhívnia.

A téti ev. gyülekezet ádvent ünnepeiben 
vallásos estélyt tartott. Kovácsics Géza 
lelkész Az édesanyákról, a gyermekről tar
tott előadást. A leányegylet karénekkel, 
Scheffer Jolán tanárnő és Szabó István 
tanító énekkel. Somogyi Margit, Szabó 
Erzsiké és Bognár Vilma szavalatokkal 
szerepellek. — Dec. 18-án „Bandika haza
jön* c. karácsonyi színművet adták elő a 
leányegylet tagjai és az iskolás gyermekek 
az iskolában. Szerepeltek: Bősze Juliska, 
Bősze Erzsi, Somogyi Margit, Bősze Hús, 
Venger Margit, Csizmazia Uus, Salamon 
Margit. Simon Ilus, Kalmár Erzsi, Ihász 
Hús, Horváth Idus, Orbán Ida; szavaltak : 
Csete Irén és Simon Ilus. — Dec. 23-án 
este karácsonyfa-ünnepélyt tartott a szegény 
Iskolás gyermekek és a gyülekezet szegé
nyei számára. Több mint 300 P értékű 
ruhaneműt osztottak ki 30 iskolás gyermek 
és gyülekezeti szegény között, azonkívül 
nihányan tankönyvet, minden megjelent 
gyermek, 150 körül, cukrot, süteményt. A 
helyi lelkész imája után üdvözölte és kö
szöntötte a megjelenteket s köszönte meg 
az adakozóknak, hogy jószivből jövő ado
mányaikkal lehetővé tették a gyermekek és 
a gyűl. szegényeinek segélyezését s az után 
arról beszélt, hogy jót tenni másokkal, 
könnyet letörölni, mosolyt varázsolni a 
halovány, sápadt arcra, örömet szerezni a 
legnagyobb boldogság, istennek tetsző cse
lekedet. Az ünnepély rendezéséért a nő
egylet é3 leányegylet Jelenlegi vezetőségét 
illeti az elismerés és köszönet.

CS ALÁDI  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. Az Isten kegyelméből való 

hosszú emberöltőn át minden szépért, ne
mesért lelkesedő, áldozatkész s a munka 
mezején szakadatlanul tevékenykedő embe
rek száma eggvel megfogyatkozott. Idősb 
Koritsánszky Dénes ny. gyógyszerész, a 
Magyarországi Gyógyszerész Egyesület 
Szék szárd-vidéki kerületének tiszteletbeli 
elnöke, stb. 75 éves korában, házasságának 
47-ik esztendejében, e hó 23-án az esti 
órákban váratlanul elhunyt.

Hivatás- és egyházszeretete példát mu
tató volt. Gyengédsége és odaadása pedig 
ritkaszéppé és harmonikussá tette családi 
életét. — Alig tudunk megnyugvást találni 
elvesztése felett. Eletderűvel indult napi 
sétájára. Fél óra múlva agyvérzés követ
keztében összeesett s csupán egy pillanatra 
nyerte vissza emlékezetét: hátramaradottait
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vigasztalta s azután szép csendesen örökre 
lehunyta jóságos szemeit.

Drága halottunkat január hó 25-én, szer
dán d. u. Va3 órakor kísértük utolsó útjára.

Köie8d, 1928. január hó 23.
A gyászoló család.

Csak teste távozik, lelke é! s emléke 
megmarad közöttünk 1

Január 17-én halt meg Nagyvelegen 
Bödec8 Sándor kántortanitó neje, sz. Szij 
Emma, 59 éves korában, egy évi szenvedés 
után. A temetés január 19-én történt az 
egész község és a környék ragaszkodó 
részvéte mellett.

Winkler László, a pápai református 
gimnázium Vili. osztályának tanulója, bold. 
Gyurátz Ferenc püspök dédunokája, január 
hó 20-án két napi szenvedés után 19 éves 
korában váratlanul elhunyt nagyszülei: 
Gyurátz László nyug. pályafelvigyázó Ba- 
konyér uccai lakásán. A szépreményekre 
jogosító, szelidlelkü, kedves ifjú soha be 
nem gyógyuló sebet ejtve szülei: Winkler 
Ernő komáromi méntelepi főszámvevő és 
felesége Gyurátz Teréz, valamint nagyszülei 
szivén, akik egyetlen gyermeküket, illetőleg 
unokájukat vesztették el benne.

Nyugodjék békében I

ú j d o n s á g o k .
Basch Gyula tem etése. Nagy részvéttel 

temették el Budapesten Basch Gyula világ
hírű festőművészt. Az egyházi szertartást 
dr. Raffay Sándor püspök végezte.

Pécs városa em léktáblát állít Janus 
Pannoniusnak. A városi tanács elhatározta, 
hogy Janus Pannoniusnak, Mátyás király 
világhírű humanista költőjének emlékére, 
a róla elnevezett utcában díszes emlék
táblát állít.

Az orvosok a hasüregben feledték 
a műszereket. A brünni kórházban néhány 
hónappal ezelőtt megoperáltak egy nőt. 
Később kiderült, hogy több orvosi műszert 
a hasüregben feledtek.

Chicago a v ilág  legbűr.Ssebb városa. 
Chicago rendőrfőnöke most adta ki 1927-ik 
évi jelentését, amelyből kitűnik, hogy Chi
cago a világ legbünösebb városa. A jelen
tés beszámol 213 gyilkosságról, 314 ember
ölésről, 10443 lopásról, 3527 rablásról és 
2185 betörésről. A rendőrfőnök jelentése 
szerint 1919-ben, tehát az alkoholtilalom 
előtt, 37 ember halt meg alkoholmérgezés
ben, mig 1927-ben 340 ember lett a mérges 
ital áldozata.

Hatvan feleség harm inc év alatt. A 
kairói törvényszék előtt két felesége be
perelte Isawi Sheriff béget, mert rosszul 
bánt velük. A tárgyaláson kiderült, hogy a 
bégnak harminc év alatt hatvan felesége volt.

Táplálkozás bedörzsőlés utján. Se- 
ijskal tanár, az irgalmasok kórházinak fő
nöke, az orvostársaságban előadást tartott 
arról a rendszerről, amelyet dr. Laczel ta
nárral együtt dolgozott ki az emberi bőr 
bedörzsölése utján való táplálására. Egy
negyed óráig tartó többszörös bedörzsö- 
léssel sikerüli nekik háromszáz gramm 
olajtartalmú élelmiszert juttatni a szerve
zetbe, amivel elegendő táplálást értek el. 
Ez az eljárás igen fontos, különösen olyan 
esetekben, amikor a gyomrot kímélni kell. 
Ezenkívül alkalmazható különböző tüdőbe
tegségeknél is.

Romániában külön zsidó hadtest lesz.
A februárban lefolyó idei sorozásokon be
vett összes zsidó újoncokat a Nagyszeben
ben székelő VII. hadtest kötelékébe osztják

be. A külön zsidó hadtest felállításának 
terve nagyon rossz hatást keltett Románia, 
de különösen Erdély zsidóságánál.

Londonban is nő a munkanélküliek 
száma. A munkanélküliek száma január
2-án 1,332.300 volt, vagyis 232.248 munkás
sal több, mint 1927 december 19-én.

Hatéves zongoraművész. Nápolyban 
egy Glauco d’Attini nevű hatéves csoda
gyereket fedeztek fel, aki hibátlanul játsza 
a legnehezebb zongoradarabokat. A csoda
gyerek már meghívást kapott Amerikába.

Százezer am erikai Berlinben. 1927- 
ben 100 ezer amerikai turista látogatta 
meg Németországot. Mértékadó körök véle
ménye szertnt 1928-ban ez a szám legalább 
is 50 százalékkai fog emelkedni.

Egymillió dolláros alapítvány az em 
beri kor m eghosszabbítására. A chikágci 
egyetem milliós adományt kapott Lasker 
Alberttól, az Egyesült-Államok hajózási 
bizottságának elnökétől és nejétől. A házas
pár egymillió dollárt adományozott az egye
temnek tudományos célokra, azzal a hatá
rozott rendeltetéssel, hogy azt igyekezze
nek kikutatni, mily módon lehet az átlagos 
emberi kort 50 éven túl meghosszabbítani, 
s főleg a rákbetegséget, a szívbajt és a 
Bright-kórt meggyógyítani, mint amelv ba
jok átlag 40—50 éves korban végeznek az 
emberrel.

Albániában is megszüntették a több- 
nejüséget. Albániában újévkor életbe lé
pett az olasz mintára készült büntetőtör
vénykönyv, amely a többnejüséget is meg
szünteti.

Esküvő az oroszlánketrecben. A 
.Buffalo Bil“-cirkusz tulajdonosának fia, 
Joseph Buglione, a napokban esküdött örök 
hűséget a társulat állatszeliditöjének, Rosa
lie Van Bon kisasszonynak Béziers-ben. 
Az egész ünnepély egy cirkusztársulathoz 
méltóan folyt le. Ä polgári esketés után az 
egész menet visszatért a cirkuszba. A fiatal 
pár megérkezésük után azonnal bement a 
nagy ketrecbe, ahol tigrisek, oroszlánok 
voltak. A pap a ketrecen kívül állva végezte 
el a különös szertartást, amelynek végezte 
után hatalmas bankett következeit A vad
állatok az egész idő alatt kifogástalanul 
viselkedtek és Így semmi kellemetlen inci
dens nem zavarta meg a jó hangulatot.

A bolgár vonatok a múlt évben egy 
em bert sem gázoltak el. A bolgár vasu
tak évzáró kimutatása szerint 1927-ben a 
bolgár vonatok egyetlen embert sem gá
zoltak el.

2500 éves svéd hangszereket ta lá l
tak. A Svédországban végzett ásatások 
során érdekes zeneszerszámok kerültek 
napvilágra és ezek azt bizonyítják, hogy 
az összhangtani szabályokat a svédek mar 
2500 évvel ezelőtt ismerték

37 éves korában 80 nyelven beszél. 
Newyorki lapok szerint az ochioi Cleve- 
landben lakik a vilá<? legtöbb nyelvet be
szélő embere, egy William Sommer nevű 
férfi, aki tökéletesen beszél és ért nyolcvan 
nyelven. Sommer mindössze 37 éves és a 
világháborúban az amerikai vöröskereszt 
egyik leghasznosabb tisztje volt.

Kiállított nők. Jövő évben Sevillában 
világkiállítást rendeznek. A kiállítás rende
zősége felkérte a délamerikai államokat, 
hogy küldjenek a kiállításra nemzeti vise
letben nőket, akik leginkább képviselhetik 
az illető állam népüpusát.

Egymilliónál több autóbaleset Ame
rikában. Az Egyesült-Államokban 1927 első 
tiz hónapjában több mint egymillió autó
baleset történt.

Egy tengeri szörnyet fogtak a paler
mói halászok. A palermói vizekben a ha
lászok hosszas küzdelem után egy tengeri 
szörnyet fogtak, amelynek hossza három 
méter. A szörnynek óriási feje és rendkívül 
nagy szája van.

Newyorkban 36 ember halt meg ka
rácsonykor alkoholm érgezésben. A ka
rácsonyi ünnepek alatt csupán Ntwyoik 
városában harminchat ember halt meg az 
egészségre ártalmas szeszes italok élvezete 
miatt.

.E rzsébet K lráiyné'-szálló Budapest,
IV.. Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba
4.50-tői 9 ig. 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

Az Én Újságom 6—10 éves gyermekek 
képes irodalmi lapja, szerkeszti Gaal Mó
zes. Szebbnél szebb regények, mesék, ver
sek, rengeteg játék, kézügyesség, tréfa, 
pályázat, rejtvények és a szerkesztői üze
netek tarkítják a lapot. Előfizetési ára ne
gyedévre 2 P. Az előfizetők 1.20 P kedvez
ményes áron fizethetnek még az Én Újságom 
Könyvei című regénysorozatra. Együttes 
előfizetési ára negyedévre 3.20 P. Mutat
ványszámot kívánatra ingyen küld akiadó
hivatal. Bpest VI., Andrássy-ut 16.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fiilér.

Magyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

A HARANGSZO PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a kővetkező adományok folytak b e : 
Bordács András Tapolca 10 f., Kováts 
Sandorné Körmend 2.60 P, Farkas István 
Sopronnémeti 40 f , Molnár József Celldö- 
mftlk 20 f., Sándor Endréné Keszthely
1.60 P, Köszeghy Dezsődé Kapolcs 20 f., 
ifj. Bárány Gábor Kővágóórs 40 f., Mihály 
István Nagvdim 1 P, Bélák Lajos Somogy- 
hatvan 1 P, Borbély Béla Markötabödöge 
20 f., Kovács Mihály Farád 20 f., Rádely 
Jenóné Bpest 16 f., Kiss Ferenc Szeged 
20 f., Horváth Ferenc Hegyháthadász 1.20 P, 
Brenn Zoltán Zalaegerszeg 1.20 P, Ivjjncza 
Pál Sikátor 20 f., Raksányi Imréné Alsó- 
görzsöny 12 f , Kolossá István Kőszeg 60 f. 
Moszkovszky Ernőné Nyulfalu 3 20 P, Ra- 
usz István Aszód 1.20 P, Tárnokréti (off.) 
2 P, Buga Józsefné Tárnokréti 50 f., Kocz- 
kás Illés Tápiószele 20 f., Horvátn János 
Szombathely, Schrott Gyuláné Nemescsó
1—1 P, Éder Gézáné Dávidháza-Kotormány
5.20 P, Károlyi Endre O.uffyasszonyfa 2.60 
P, Róth Gyula Kapuvár 2.60 P, Nemes Ká
roly Boba 20 f., Czéh Pál Lajoskomárom 
30 f , Szekeres Teréz N így dem 1.20 P, özv. 
Esser Alajosné Székesfehérvár 20 f., Tratt- 
ner Iránke Kőszeg 5 20 P, Csepreghy Sán
dor Celldőmölk 1.20 P, Kalma Pál 80 L, 
Koritsánszby Ottó Budapest 2 40 P, Boda 
János, Péter István Bpest, Szenteh Dezfő 
Nkőrös, Tóth Jáno3 Sajtoskál, Mihály Gyula 
Zegerszeg 20—20 f., Fekete Józsefné Bfüred
3.20 P, Hajas Elek Nsimonyi 20 f., Erdős 
Sándorné Győr 3.72 P, Ev. Leányegylet 
Tét 5 20 P, Tér inger Mária Pápa 70 f., 
Szepper Katalin Mecsekszabolcs 1.60 P, 
Schöpf Károly Győr 2.60 P, Stolek Rezsőné 
Kisterenye 80 f , Reich Gusztáv Szombat
hely 20 f., Pósch Zsigmondné Keszthely 1
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P, Horváth Dezső Zalakoppány 1,60 P, 
Ev. Nöegvlet Székesfehérvár 8 P, Tinn- 
schmidt Sándor Majos 1 P, Teke Lajos 
Nemesládony 20 f , Balázs Lajos Szombat
hely 1 P, Payr Gusztáv Csorna 5.20 P, 
Erdélyi Béla Kmagasi 20 f., Nagy Dénesné 
Boba 38 f„ özv. Szabó Gyuláné Karakó- 
szörcsök 48 f., Rendes József Paks’ 30 f., 
özv. Kovács Istvánná Bana 1 P, Mogyorósy 
János Bpest 1 20 P, Ács Ferencné Bpest 
20 f., Zsedenyi Sándorné Magyargencs 20 f., 
Kiss Józscfoé Nógrádmeeyer 2.80 P; dr. 
Bélák Imréné Enying 5.60 P, Borcsiczky 
Béla Szeged 5 20 P, Németh Károly Cell- 
dömölk 1.20 P, özv. Király Ferencné Be- 
rektompaháza 1 P, Csillag Mihályné Lajos- 
komárom 1 P, Conrád Oizkár Sopron 12 f.. 
Solymossy Sándorné Balatonkenese 1.20 P, 
özv. László Ádámné Veszprémvarsány 1.60 
P, Szép Gergely Rábaszentmihály 5 P, 
Hauszkv Sámuel Bpest 20 f., Nagy Károly 
Újpest 1.20 P, Steinhaus Béla Putnok 2 60 
P, Molnár Imre Ötvös 20 f., Simon István 
Székesfehérvár 10 f., Dobruczky Ciryll 
Zalalövő 1 P, özv. Glatz Béláné Répcelak 
1 P, Béres József Szombathely 1.20 P, 
Takács József Hegyfalu 1.20 P, Kovács 
Imre Ódalmand 1 P, ifj. Szalay György 
Rábcakapi 1 P, Kluge Pál Körmend 10 f.

Mótis Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő utca. —

Á llandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szenvedőkben és 
sírkoszorukban, valam int az Összes 

temetkezési cikkekben. 72

NYILVÁNOS NYUGTÁZÁS.
A kisfaludi iskolás gyermekek kará

csony napján és ó-év este (közkívánatra) 
megismételve előadták Csiie Károly: „A 
királykisasszony éneklő babái* c. gyermek 
színdarabot. Az összes bevétel 10260 P 
volt. Tiszta bevétel marzdt 9478 P. Az 
eredeti tervtől eltérve, ezen összeg a gyü
lekezet „Harmónium-alap* javara lett for- 
ditva, mert az iskolás gyermekek részére 
beszerzendő könyvekre nem lett volna elég 
a fent nevezett összeg. Az előadás alkal
mával feiülfizettek: Dr. Ajkay István 5, 
Mentes Miklós 1, Goldschmied Gyula 2, 
Páify lózsefné 1.50 P, Dr. Böhm Károlvné, 
Bőjtös László, Németh Sándor, özv. Tóth 
M.-né Pirka J., Kreuz Anna, Király Gizella, 
Juhos János. Király László M., Pfahnl Já- 
nosné és Ódor István 50—50 f, id. Göm- 
böcz Józsefné 30 fillért.

„Dunántúli Szakácskönyv1 legújabb bő- 
vitett kiadása 6.80 P  elöleges beküldése 
ellenében bérmentve kapható szerzőnél: 
özv. Nagy F e re n c n é  Sárvár, Vasmegye. 
Utánvéteies küldemény 50 fill.-rel drágább

Gabonaárak: Búza 31 80, rozs 29 —, 
árpa 27.—, köles —.—, zab 27.50, tengeri
24.75, korpa 21.25 Pengő métermázsánként.

ra litó l siarkAoitö e i Kiadó: cziroT T  OÉZA 
Azantcotthárd, VaavArmagya. 

SxerkaaxtóUri: NÉMETH KÁBÓLy .  
F ó m u n k E tá rsak :

NAGY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nam adunk Tinta.

Nyomatott Wellisch Béla vlllamüzemti könyvnyom
dájában Szentgotthérdon.

Felelői nyomdavezető : Kis» Kálmán.

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.) 

Szom bathely,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
kézelő tisztítás.

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.

M árr> in c ÍR ünnepélyek műsorához
A 1 Ö I  L i l i d  K is  T ivadar könyvkereskedőnél Pápa, kaphatók:

Színdarabok:
Március 15 (Színjáték 1 felv.). 
Talpra Magyar. (Színjáték 1 felv.) 
Szabadság ünnepe. (1 felv) . . 
Magyar zászló. (3 felv.) . . . .  
Hadak megindulnak (1 felv.) . . 
Csonka honvéd. (3 felv.) . . . 
Fekete toborzó. (1 felv.). . . .
Ha majd a Kárpátok megindulnak
Petőfi szülei. (1 fe lv )...................
A túlsó parton. (Drámai kép 1 felv. 
Végek sóhaja. Irredenta játék 2 rész 

ben, március 15-ikére). . . . 
Anyuska mesél. (Magyar hősök) . 
Szent bokréta. (Irredentajáték 1 felv ) 
Húsvéti ajándéK. (Énekes táncos víg

játék 1 f e l v ) .............................
Bolygó lelkek. (Verses színmű 1 felv 

elesett hősök emlékére) . . . 
Megvirrad még valaha (Irredentajá-

ték 2 felv .)..................................
Ziinyiek földjén. (3 felv.). . . . 
Diákálom. (Viziós tréfa 1 felv) . 
Két gyöngy. (Népszínmű dalokkal 

f e l v ) ...........................................

-.90

-.4 0
-.6 0
160

1.—

-.8 0

120
1.—

- 6 0

2 40

Szavalásra alkalmas versek:
Hazádnak rendületlenül 2.40
Nemzeti lant . . . . 1.20
Mi nem feledhetünk 1.20
Gyújtogatás.......................... 2.40
Végvári versek . . . . 1.20
Kis magyarok verses könyve —.80
Hozsánna, irredenta versek 2.—
Ünnepi versek, szavalókönyv

alkalomra (300 költ) 2.80
Petőfi költeményi, teljes ki-

adás 626 oldalon 3.60
Díszes vászonkötésben. 6.40

Bármely könyv árának és 20 fillér 
postadíjnak előzetes beküldése ese
tén a magas postai utánvételezési 

költség megtakarítható. 
Csekkszámla száma: 252f0.

Beszédek, előadások:
Március 15 Teljesen kidolgo

zott műsor. Ünnepi beszéd, 
vers, színdarab stb.. . . 1.20

Tanító beszédek, előadók szá
mára. Népnevelés. Remekírók 
ismertetése. Alkalmi beszédek 
március 15. stb. 49 beszéd.
Szerk. Szőnyi S. 4.80

Iskolai ünnepi beszédek nap
jainkról és emlékezetes nap
jainkról. 14 beszéd. Irta: 
Baumann J.............................4.—

Hősök napja. Teljesen kidol
gozott műsor. Ünnepi be
széd, vers, színdarab . . 1.20

Tanítások a nemzetnevelés leg
fontosabb kérdéseiről . . 7.—

T e r e m  d í s z í t é s é r e :
1 -3

Hiszekegy felirat — .60 P.— Magyarország címere 1.20 P, — .50 P, 
—.42 P. — Angyalos nagy teljes címer vagy kis címer. — Magyar- 
ország ezeréves sorsa. Színes történelmi fali kép 80X116 %  2.80 P.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a Dunántúli Lutber-Szövelség.
Az OriizágoN Luther-Szövet- 

wég hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HAKANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Klófizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

Készpénzzel bérmentesítve. 

»Dunántúli Prot. Lap* Kiadóhivatala 1 6 1 9

lllliiii«
L e lk em , v ig y á zz  s e ré n y e n , bu zg ó n  fo h á szk o d já l, 

H o g y  a  s ík o s  ö sv é n y e n  m eg  n e  c s u s z a m o d já l!

SztrkMztö-kUdólilraUl:
SZENTOOTTHÁRD. 

Vas vármegye.

Fiókkladóhlvatal:
„Luther-Társaság“ könyv

kereskedése Budapest, 
VIII., íSzentkirályi-u. fil/a.

A „HAIIANGHZO“
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10°/o-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fill.

Kicsinyhitüek. . .
Máté ev. 8.26. „fis monda 

Jézus az ő tanítványainak: 
Mit féltek óh kicsinyhitüek ? 
Ekkor felkelvén megdorgáló 
a szeleket és a tengert és 
lön nagy csendesség.“

Zúgott a vihar. . .  Háborgott a 
Tibériás tengere, mint a rossz 

lelkiismeret.. .  Feljajdúlt a tanít
ványok remegő szíve, rémeket 
látó kétségbeesése... Jézus pedig 
ezzel a szelíd dorgálással fordul 
a halált várók bús seregéhez : „Mit 
féltek óh kicsinyhitüek! ?“ Nem 
tudjátok, hogy én vagyok a Meg
tartó?. . .

Hányszor megérdemelnénk mi 
is ezt a szelíd dorgálást I Hány
szor kellene a mi hitetlenségünket 
és a mi remegésünket is megszé
gyenítenie a Jézus szavának! 
Hányszor elfelejtjük, hogy a Krisz
tus hajója, az a parányi emberi 
élet-csónak, melynek Jézus is ál
landó utasa — nem merülhet el, 
akármilyen zivatar tombol is kö
rülötte!. . .  „A nagy vizek zúgá
sainál s*a tenger minden moraj
lásánál hatalmasabb és felsége
sebb az Úr!“ . . .  így szól a 93. 
zsoltár, s a mi szívünknek meg 
kell ezt az igazságot tanulnia. 
Gondoljunk azért minél többször 
arra a szent történetre, mely el
mondja, hogy Jézus lecsendesíti a 
tengert s az ő szavára elhallgat a 
förgeteg zúgása. Ha pedig életün
ket tépi a vihar, s élethajónkat 
hányja-veti a hullámok ereje, vagy 
ha e világ zivatara rátör a Krisz
tus egyházára, vergődő gyüleke
zeteire : legyen bizodalmunk, hogy 
a Krisztus hajója nem merülhet 
el, a nagy Király mindig meg 
fogja mutatni, hogy neki hatalma 
van a sötétség minden hatalmával

és minden erejével szemben!. . .  
Nem jut néha eszünkbe Noé bár
kája ? . . .  Képzeletünk nem festi 
néha elibénk, amint' az özönvíz 
óriáshajója nyugodtan szeli a mér
hetetlen vizek fodros hullámait.. . 
körülötte pedig minderiütt halál, 
pusztulás, enyészet. . . Lássátok, 
ilyen bárka az a hajó is, amely
ben Krisztus ül övéivel! . . .  Arra 
is rácsaphat a vihar — de nem 
törik össze! Azt is megpróbálja a 
vihar ereje — de nem merül e l ! 
Azt is ostromolhatja ezernyi hul
lám — de a Krisztus hajója dia-

M i kiilömbözteti meg az embert 
az állattól? Talán a teste? 

A külseje ? Hiszen van olyan állat, 
amelyik nagyon hasonlít az — 
emberhez! Az egyik európai állam 
minisztere, mikor még egyszerű 
körorvos volt, nem is olyan na
gyon régen, emberi holttestnek 
nézett egy megnyúzott, fejnélküli 
medvehullát.

Vagy talán az értelme ? Érzése ? 
Hiszen az állat is gondolkodik, 
emlékezik, tanúi; tud örülni, tud 
búslakodni. Épen mostanában ol
vastam, hogy egy tudós megfi
gyelte, amint egy állat valósággal 
könnyezett fájdalmában! Hogy nagy 
a külömbség az ember és állat 
értelme és érzése között? Igaz! 
De e tekintetben nincs-e az em
berek között is nagy külömbség! 
Van olyan ember, aki ki tudja 
számítani, hogy mekkora a nap, 
milyen messze van a göncölszekér, 
de olyan is van, még pedig fel
nőtt, akinek a tiz ujját kell elő
venni, ha meg akarja tudni, meny
nyi 3X3!  Van olyan ember, akit

dalmasan siklik el felettük! Két- 
ségeskedünk, de nem esünk két
ségbe. Egyszer a hullámok közé 
lépő Péter is sülyedni kezdett — 
de el nem merült.. .  Jézus meg
tartotta.

Krisztus hajója nem merülhet 
e l ! . . .

„Hullámok ha rémítenek 
Mérhetetlen víz felett,
S a habok közt szíved remeg,
Hogy sírod is ott leled ;
Ki reményed és erőd:
Sión, soha se feledd el,
Ő megvívhat tengerekkel.“

Amen. *

az egész világ fájdalma meg nem 
hat, de olyan is van, aki sírva- 
fakad egy érzelmes nótától!

Boldogult Gyurátz Ferenc püs
pök szokta mondani a tanítványa
inak, hogy az állat mindent meg 
tud csinálni, amit az ember, ha 
talán csak egészen kezdetlegesen 
is; csak egyet nem tud az állat: 
nem tud imádkozni!

Igen, az állat nem tud imád
kozni, mert nincs lelke! Nem tudja, 
hogy van Isten! Nem tudja, hogy 
van (mert hisz az ő számára nincs 
is) föltámadás és örökélet! Ebben 
külömbözik az ember az állattól.

És mi lesz az emberből, ha a 
vagyonnak és az anyagiaknak 
szeretete elsorvasztja benne a lel
ket ? Talán a világ ura ? Nem! 
Hanem — állat lesz belőle! És 
ha van a világon gonosz vadállat, 
akkor az senki más, mint a lélek- 
nélkiili ember! Ezer, meg ezer 
példa van erre az orosz kommu
nista világban, ahol épen azért, 
mert az emberek semmire se be
csülik a lelket, de mindennél

R léleknélküli ember.
I r ta : Hering jános.
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Levél.
Nagy tiszteletű Szerkesztő U ram !

Legyen szabad ezt az alkalmat felhasználni, hogy megköszönjem azo
kat az örömöket, miket nekem, református embernek a Harangszó olvasása 
hetenként jelent, látva az evangélikus öntudat és munka kibontakozását és 
élvezve a jó  szerkesztést, aminek nyomát sem találjuk sok slendriánul szer
kesztett egyházi lapunkban.

Igaz tisztelettel® T ö lté s sy  Z o ltá n ,

többre a földi „boldogságot“, a 
test jólétét; úgy estek neki egy
másnak az egy haza fiai, mint a 
vadállatok s úgy romboltak szét 
mindent: társadalmi rendet, csa
ládi köteléket, régi, nagyszerű in
tézményeket, mint az őrültek.

És gúnykacajra kellene fakadni 
rajta, ha nem volna nagyon-nagyon 
sírnivaló, hogy Oroszország fiai, 
miközben megtagadták a lelket s 
mindent föláldoztak az anyagiak
ért, nemcsak, hogy boldogok és 
gazdagok nem lettek, hanem még 
azt is elvesztették, amijük volt.

„Aki vet a testnek, a testből 
arat örök veszedelmet“ — mondja 
az Üdvözítő, s aki nyitott szemmel 
jár, az nagyon jól tudja, hogy ez 
a mondás nem valami kenetes, pap 
szájába való prédikáció, hanem az 
előttünk lefolyó, valóságos minden
napi életből leszűrt, keservesen 
igaz tapasztalás.

Evangélikus püspök és katholikns 
prelátns a népművelés érdekében.

A'szabolcsvármegyei közig, bizott
ság ülésén nagy felháborodást keltett 
és vitát váltott ki a Népművelési 
Bizottság költségvetési tételének 8000 
P-ról 5000 P-te való leszállítása. Az 
első felszólaló Qeduly Henrik püs
pök volt, ki a többek közt hangoz
tatta, hogy a miniszteri szükkeblüség 
mellet a társadalomnak kell véde
kezni s a bekövetkezhető veszedel-

flz Úr Isten városa.
Irta: Nov&k Rezsőné.

Megelégelte Isten a város bűneit és el- 
küldé az ö angyalait abba.

*
Nagy tűzre riadtak föl egy éjjel annak 

a városnak a lakói. Az Isten háza gyulladt 
k i . . .  Szombat este történt. A megittasodott 
emberek nagy lármája zavarta föl a falu 
csendjét, egyszerre csak hatalmas ordítás 
hasitott át az utcán „tűz van!*

Kovács István az alsó utcából épen 
lehajtotta borgözös fejét a párnára, mikor 
ablaka alatt trombitaszó tüzet jelzett. A 
részegek egyszerre kijózanodtak. Mindenki 
kezében tüzet oltó kanna, vödör. . .  az 
előbb hangos kurjantástól, részeg dalolástól 
lármás utca, egyetlen aggodalmas sóhajjal 
lett nehéz. „Ég a templomunk!* sírták az 
asszonyok, „ég az Isten háza“, zúgták az 
öregek, „tűzben a mi elhagyott imádság
házunk*, sirták a legények. A kezekben 
pedig megmerevedtek a segítséget nyújtani 
akaró tüzoltóvedrek, mert a hatalmas lán
gok közelébe senki sem mehetett.

A lelkész és családja már ott állt az 
eget érő lángokban égő templom mellett. 
Egy elszánt gondolattól megerősödve be
rontott a pap a templomba és összeszedte

mek ellen kell fegyverképességet 
teremtenie, még pedig a vagyonos 
osztálynak; mert ennek van a leg
több megvédeni valója. Az iskola- 
fenntartók némi hozzájárulással meg
oldhatnák e kérdést. De szükséges, 
hogy feliratban is hozzák tudomására 
a kormánynak a bizottság álláspont
ját s kellő információval és nyoma
tékos közbelépéssel próbálják a mi
niszteri álláspontot megváltoztatni. 
Majd így folytatja: fáj a lelkemnek, 
hogy a magyar nemzet és társada
lom az utóbbi időkben tévelyeg. Az 
élettespedés korszakait szokta jelle
mezni ez az állapot. Ha a nemzet 
és társadalom nem tud magas célok
ért áldozatokat hozni, ez veszendő- 
séget jelent. Énekes János pápai 
prelátus, bizottsági tag kifejezett 
aggodalmaira kijelentette, hogy: a 
magyar nemzet, a magyar társada
lom tehetetlenségének tartja, hogy e 
kérdésben nem lehet nagy elhatáro
zásra jutni. Ha valamelyik nyugati 
vagy északi művelt államban merül
ne fel ez a kérdés, meggyőződéssel 
állítja, hogy sokkal nagyobb lelkese-

az oltáron, amit megmenthetett. A szép 
oltárteritöt, mit szorgos leánykezek hímez
tek valamikor régen, a kis Kiisztuskeresztet, 
mely kicsiny jelképként ott állt az oltáron, 
a nehéz értékes ezüst gyertyatartókat, me
lyeket régen egy buzgó egyháztag ajándé
kozott a templomnak. A füst már szemét 
mardo8ta. . .  egyszerre csak egy felvillanó 
lángnál meglátja az Ige Könyvét, a bibliát, 
mit hosszú évszázadokon át használtak 
imádságos buzgalommal az elődei — re
megő kézzel magához ragadja mindezeket 
s az utolsó pillanatban, mielőtt az egész 
templom összedőlt volna, — kint állt zo
kogó, hűtlen testvérei között. A templomból 
már semmit sem lehetett megmenteni; le
égett egészen. A harangoknak kiesett edes, 
hívogató nyelvük, maguk a harangok a nagy 
tűzben formátlan érctömeggé zsugorodtak 
össze. Mire a vasárnap reggel a városra 
bocsátotta első napsugarát, már nagy, gyá
szos csend borult az utcákra. Aznap nem 
a harangszó, hanem a mardosó lelkiismeret 
döngette meg a szivek rég lezárt ajtaját. 
Kovács István az alsó utcából kutatott, 
keresett valamit az öreg ládában. . .  fele
sége, gyermekei kérdezni sem merték, mit 
keres a ház gazdája olyan néma szomorú
sággal. Csak körülállták az asztalt s re
megve várták az apa szavát. Végre előkerült 
egy nagy vastag könyv, mit azelőtt minden

déssel karolnák fel azok, kik hivat- 
vdk a népművelés vezetésére. A 
magyar nemzetet nevelni kell, Még
pedig több áldozatkészséggel. Egész 
biztos, hogy fel lehet rázni Szabolcs- 
vármegyét. Ó maga is ismer 1000 
embert, aki 3—4 pengőt hajlandó 
áldozni. Ő a maga körében megin
dítja az akciót és kér másokat is, 
hogy ezt tegyék meg.

Svédországban,
az északi hittestvérek között.

A Harangszó számára irfa : W olf Lajos 
Sigtnua, Svédország.

Nekünk, magyar evangélikusoknak 
svédországi hittestvéreinkkel volt már 
találkozásunk. Vagy gyermekkorunk
ban, az elemi iskola hittanóráján, 
vagy a középiskolában, az egyház- 
történelmi órán, vagy pedig valamely 
vallásos összejövetelen hallottunk, ha 
másról nem, hát Gusztáv Adolf ki
rályról, aki a 30-éves háborúban olyan 
csodálatos hősiességgel küzdött az 
evangélium ügyéért, hallottunk né-

este forgatott az édesapa, a szekrényből' 
előszedtek az énekes könyveket. . .  imád
ság, ének, igeolvasás. . .  a régi, kedves, 
lelket, szellemet felüditő házi istentisztelet 
ismét megkezdődött. . .  Rettenetes volt a 
biblia szava Kovács Istvánnak. Azt olvasta 
föl, (most ott nyitotta ki a bibliát, hol az 
volt írva): „aki Jézust nem szeieti, legyen 
átkozott*. Alig tudott tovább olvasni. . .  
ijedten nézett össze a család, a gyermekek 
sírásba fakadtak, az édesapa és édesanya 
is könnyeit törülhette.

így volt ez Kis Istvánéknál és Árvaiék- 
nál, meg Szabóéknál is.

A lelkészlakban épen befejezték a házi 
istentiszteletet. A biblia már összecsukva 
ott volt az íróasztalon, az énekeskönyvek 
az éjjeli szekrényeken. A tisztelendő úr irt, 
felesége ebédfőzés után nézett a konyhában.

Egyszerre csak itt is, ott is megnyílnak 
a város kis és nagy házának ajtai. Fekete
ruhás férfiak és nők énekeskönyvvel a ke
zükben megindulnak a papiak felé. Szé
gyenkező szemmel néznek egymásra. A 
haragos tekintetek, lágy, megbocsátó, egy
más szeretetét kereső tekintetekké változnak 
át. A gyülekezet csendes, Istenhez vissza
térő serege ünnepélyes lépésekkel ér a 
papiak udvarára . . .  Szép sorjában meg
állnak elöl a férfiak, mögöttük az asszo
nyok, jobbról-balról a leányok, legények
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B á r ó  H a a s  A lb ert, 
egyetemi tanár, az Országos Luther- 

Szövetség elnöke stb.

péről, amely kitartással és vitézség
gel diadalról-diadalra segítette kirá
lyát. De újabb szálak is idefütnek 
minket. Bizonyára sokan vannak, 
akik a háború ideje alatt messze 
orosz fogságban egy-egy megvigasz
taló levelet, vagy egy-egy melegítő 
ruhadarabot kaptak — és még ma 
is hálával emlékeznek meg arról a 
népről, amelynek a szeretete járt 
kózben, hogy a csflggedésnek, a két
ségeknek a messze birodalmába el
jusson a vigasztalás és a segítség. 
Akkor a népek arra tórekedtek, hogy 
minél tóbb sebet osztogassanak, hogy 
megvérezzék egymást és a tüleke-

és gyermekek. Kinyílnak az énekeskönyvek, 
Kovács István kezdi, a töbdiek pedig köny- 
belábadt szemmel utána éneklik: Dl. é. 260.

Jézus Krisztus mi kegyelmes jó Urunk, 
íönyörgéssel teelődbe járulunk 

ínségében nyájadat el ne hagyjad,
Tőled várunk segítséget, oltalmat.
Elmerültünk a sok nyomorúságban, 
Éjjel-nappal vagyunk szomorúságban, 
Számlálhatlan a mi szivünk siralma,
Nagy mirajiunk az ellenség hatalma.

A lelkész megremeg az örömtől, kilép 
háza ajtaján és meghatódott lélekkel nyitja 
föl Bibliáját o t t : »örvendezés van a meny
ben egy bűnös ember megtérésén." Dorgál, 
fedd a lelkipásztor, de felebarátja!, vissza
tért hívei megtérésén örvend az ő lelke és 
hálaimája felszáll az egek Urához, ki meg
könyörült az ö népén és hálaadással kö
szöni meg Istennek eme nagy-nagy szeretet. 
Megáldja hivei seregét s azok boldogan 
térnek hajlékaikba. — Attól az estétől fogva 
eltávozott a sátán abból a városból és Isten 
angyalai ismét ott őrködtek a paloták és 
kunyhók ajtaiban és lett nagy megelégedés 
és boldogság minden házban, mert ismét 
kinyíltak a bibliák, Istendicsőitő hálaének 
hallatszott esténként a házakból és az em
berek ismét úgy szerették felebarátaikat, 
mint önmagukat.

désnek, az öldöklésnek a nagy szín
terén csak ennek a kicsi népnek a 
lelke járt fehér ruhában, fején hor
dozva az el nem múló, a sohasem 
lankadó szeretetnek a koronáját.

Talán érdemes lesz a hosszú téli 
estéből egy kis időt odaszentelni arra, 
hogy megkérdezzük magunktól: ho
gyan is él hát ez a nép otthon, a 
saját hazájában, hogyan élnek ott 
evangélikus hittestvéreink?

ősz táján, szeptember végén át
kelünk a tengeren és Dél-Svédország- 
ban partra szállunk. A vidék nem 
nyújt a szemnek semmi különös 
látnivalót. Alföldi táj. Mezők, nagy- 
nagy, szinte végeszakadatlan répa
földek, kicsi, elszórt tanyai házak, 
serény m unka... olyan minden, 
mintha a magyar alföldet járná az 
ember. Csak az otthon felöltött köny- 
nyü ruhát kell melegebbel fölcserélni, 
mert erre északnak már a tél elő
szele lengedez. Sokat kell használni 
itt a tenger közelében az esernyőt 
is. Minden napon többször is elsírja 
magát az idő. Napfényben úszó utcán 
egészen váratlanul meglepi az em
bert az eső, A csaknem mindig fújó 
szél oda-odacsap egy felhőfoszlányt, 
amely meglocsolja az embert, de 
azután a napsugár megint igyekszik 
mindent jóvátenni, — : megszárít
rögtön

Dél-Svédország kicsi- városkájá
nak, Lundnak a lakósságával isme
retséget kötünk. Társalgásközben a 
béke idejének a szele csap meg. 
Ezek az emberek 100 esztendő óta 
zavartalan békében élnek. Nem hor
dozzák magukban elvesztett kedvesek
nek a gyászos emlékét, nem éltek 
át olyan rémséges időket, mint a mi 
népünk. Nem kellett nekik újból meg 
újból végigmászkálni a számtantudo
mánynak az egész létráján azért, 
hogy minden napon újból kiszámít
sák, hogy abból a jövedelemből, 
amelyből sehogyan sem lehet meg
élni, hogyan lehetne mégis a leg
jobban megélni ? — Egyszóval, nyu
godt, békés világnak az emberei kö
zött vagyunk. Boldog fiatalságnak az 
otthona ez a kis egyetemi városka. 
Mindenfelé fehér diáksapkát látni. 
Mosolygó, boldog diákarcokat. De 
hagyjuk őket az útjukon 1 Elin
dulunk egy hosszabb sétára, a város
ban és a közeli falvakban. Érdekes 
ez a körültekintés is. Mint a madár- 
kalickák, úgy sorakoznak egymás 
mellé a picike házak. Az emeletet 
azonban egyik sem adná. Fából ké
szült, sok-sok szinü pici ház. Az 
egyik piros, a másik fehér, a har-
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madik zöld, — mintha éppenséggel 
magyar vendégeket várnának, — az
tán következnek a barnák, a sárgák, 
a kékek. . .  És valahány színt terem
tett a jó Isten, mind megtalálja a 
maga helyét. Talán azért ez a sok 
szín, hogy ellensúlyozza az időnek 
az unalmas egyhangúságát. A picike 
házak közül kiemelkedik egy nagy: 
— az Isten háza I — Városokban 
hatalmas dómok hirdetik, hogy itt 
evangélikus testvéreink boldogabb 
múltat láttak, mint mi otthon. — A 
falvakban, egyszerű templomok, olya
nok, m int.. .  otthon 1 ...  Milyen 
csodálatos dolog is az. hogy az em
ber idegen világban is, egy helyet 
bizonyosan talál, ahol otthon érzi 
magát: az Isten házát I A tornya 
éppen úgy, mint otthon, ég felé mu
tat és azt mondja, hogy a magasba 
törekvés a mi keresztyéni hivatásunk, 
a harang szava, mintha szakasztott 
olyan volna, mint kicsi falunk tor
nyában a harangnak, belecseng a 
messzibe és imádkozásra hív minden 
embert, akinek van valami meghá- 
lálnivalója, vagy kérnivalója. Vasár
napi kongatáskor betérve, megtalál
juk a templomban ugyanazt a csön
det, azt a békét, mint otthon a mi 
templomainkban. Az imádságunk 
megtalálja ég felé az útját és szép
séges evangélikus énekeink ismerős- 
hangja is segíti a lelkünket a ma
gasba. A prédikáció nyelve a messzi
ből jött embernek persze idegen ... 
de nekik ez az édes anyanyelvűk. 
Ezen szólt az Isten az őseikhez, és 
ezen hívogatja magához a mai em
bereket iS. (Folytatjuk.)

OLVASSUK A BIBLIÁT!
A szeretet.

Febr. 13. A hosszú-türö szeretet. I. Kor. 
levél 13.4. Figyeld meg az édes anya 
szeretetét. Mennyi csintalanságot, bosszú
ságot és engedetlenséget kell a gyermek
nek elkövetni, mig végre a szüleitől bün
tetést kap. De az anyai szeretet türelmé
nél még hosszabb és végtelenebb az Ür 
türelme. Tudsz-e te olyan hosszú-türö 
lenni, amilyen Jézus volt a kínszenvedések 
között? Elbirod-e viselni embertársaid 
ellened való áskálódását? Tanulj türel
met Jézustól.

Febr. 14. A nem kérkedő és fe l nem 
fuvalkodó szeretet. I. Kor. level 13. i. Az 
igazi szeretet gőg nélküli. Ha jót leszel a 
reászorultakkal, a büszkeséget és a kér
kedést ne engedd be a lelkedbe, ne dicsér- 
gesd önmagadat jó tetteid miatl. Krisztus 
a tökéletes szeretet megtestesülése volt e 
földön, szerette és éppen ezért meggyógyí
totta a vakokat, a sántákat, a bélpokloso- 
kat és az eléje kerülő összes szenvedőket 
S noha minden szava és minden tette a 
szeretetet sugározta, mégsem bizakodott
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el, nem fuvalkodott fel. Tudsz-e te kér
kedés és felfuvalkodás nélkül szeretni?

Febr. 15. A maga hasznát nem kereső 
szeretet. I. Kor. levél 13.5. Az igazi sze
retet mirdig Önzetlen. Jézus önzetlenül 
szerette az embereket, jó tetteiért nem 
várta a világ háláját, sót amikor a , meg
gyógyítottak és a megvigasztaltak Öt ki
rállyá akarták tenni, elhárította magától. 
Tudunk-e mi hátsó gondolat nélkül, szá
mítás nélkül, teljes Önzetlenséggel szeretni. 
|aj azoknak, akik egoisták. Csak az altruiz
mus egyeztethető össze az evangéliummal.

Febr. 16. A hamisságnak nem őrülő 
szeretet. I. Kor. levél 13. e Ismerünk kép
mutató szeretetet, amely a hamisságon 
alapszik. Vannak a társadalomban emberek, 
akik érdekeik megvalósítása céljából akár 
titkos, akár bevallott szövetséget kötnek 
egymással és minden eszközt megragad
nak, hogy céljaikat elérhessék. Az igazi 
szeretet nem keresi a titkos szövetkezése
ket, távoltartja magát a homályban buj- 
kálóktól. Kerüli az alakoskodást, de annál 
inkább örül az igazságnak.

Febr. 17. Szeresd az Istent! Máté 2 2 .37. 
A tizparancsolat örök érvényű törvényei 
közül az első az Isten iránti szeretetre 
vonatkozik. Hogyne fordulnánk az Úrhoz 
szeretettel, akitől életünket, erőnket és 
tehetségeinket nyertük? Tudunk-e eléggé 
hálásak lenni az Úr végtelen jóságáért és 
gondviseléséért? Teljes szivedből, teljes 
lelkedből és teljes elmédből kell az Atyát 
szeretni, a mi annyit jelent: minden érzé
sed, minden akaratod és minden gondola
tod az Istenre irányuljon.

Febr. 18. Szeresd felebarátodat! Máté 
22 . 39. Az Istenszeretetböl következik a 
felebaráti szeretet. Mi valamennyien egy 
Atyának gyermekei és igy testvérek va
gyunk, akiknek kötelességük az összetartás 
és a kölcsönös támogatás. Jézus a leg
nehezebb követelményt állítja elénk, amikor 
igy szól: ahogy tenmagad at, úgy szeresd 
felebarátodat.

Febr. 19. A szeretet legmagasabb foka. 
János III. 16. Isten a legtökéletesebben tud 
szeretni. Az Atya végtelen szeretetének 
bizonysága az, hogy egyszülött Fiát el
küldte e világra, sót a Golgota keresztjére 
is. Az ártatlan Bárány, így halt meg a 
gonosz farkasokért. Az Úr végtelen szere- 
tetéért mi nem tudunk egyebet adni, mint 
a hálánkat, amely bűnbánó könnyek hulla- 
tásában és a megtérésben van. Farsang 
utolsó vasárnapján, amikor a világi vigas
ságoknak vége szakad s amidőn átlépünk 
a böjt bánatos napjaiba, jusson eszünkbe 
Isten irántunk való végtelen szeretete.

Tátrai Károly.

Dr. Mikler Károly beiktatása.
Február 1-én iktatták be ünnepi 

keretek között Budapesten a Deák
téri díszteremben egyházmegyei fel
ügyelői tisztébe dr. Mikler Károly 
egyetemi magántanárt, nyug. jogaka
démiai dékánt a lemondott Tolnay 
Kornél örökébe.

Broschkő Q. A. esperes imája, 
majd Sándy Gyula egyetemi tanár, 
budai egyházközségi felügyeld meg
nyitója után Mohr Henrik lelkész

A boldogság.
A boldogság tovatűnő álom,
Repül, repül... sehol sem találom, 
Mint tarka szárnyú, édes kis pillangót, 
Mint csengő-bongó csodaszép hangot, 
Űzöm, kergetem... s mégsem érem el... 
5 távolból csalóka visszhang felel...

. . . A  boldogság játszi álomkép... 
Színarany ábránd... tündérmeseként 
Csillagországból ragyog le reánk. 
Szívünkben itt él örök vágy gyanánt. 
S míg harcra dobban érte hő szívünk 
Ezer ellenség kél harcra ellenünk...

A boldogság szép, hófehér virág,
El és virul a lélekréteken . . .  
hullatja szerte csodás illatát,
S futva utána hegyeken-völgyeken 
Elnyeli tőlünk a végtelen határ,
S mire odaérünk felhők közelébe, 
Sebzetten, fáradtan, roggyanunk le térdre.

...S elmúlik rendre minden e világon... 
Elmúlik, röppen .. .  elért boldogságom! 
v .Ezernyi emlék él a szívemben,
És mind elmúlik, röppenik csendben... 
Mint csillag az égről lehullik éjben,
S velünk együtt pihen a temetőkertben...

SOMOGYI JÁNOS.

tett jelentést a szavazás eredményé
ről, mely szerint a budapesti egyház- 
megyei felügyelői tisztségre az ille
tékes gyülekezetek dr. Mikler Károlyt 
tisztelték meg bizalmukkal. Ezután 
egy küldöttség ment az űj felügyelő
ért, kit a közgyülés-felállva és szives 
szeretettel fogadott. Miután esküjét 
letette, előbb Broschkő G. A. esperes 
üdvözölte őt az egyházmegye egy
házai és lelkészei nevében, buzgó és 
odaadó munkára kérve ót nagyszerű 
elődeinek szellemében. Utána báró 
Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő rendkívül elismerő és közvet
len szavakkal üdvözölte az új fel
ügyelőt, méltatván érdemeit, melyet 
mint a tiszai egyházkerület főjegyzője, 
mint jogtudományi fró, de főleg mint 
az eperjesi jogakadémiának a meg
szállás és megszüntetés elől Miskolcra 
való átmentője szerzett. Utalt leg
utóbbi nagyjelentőségű munkájára, 
az egyetemes lelkészi nyugdíjintézet 
szervezetének megalkotására s min
denkit mélyen meghatott az a kegye- 
letes hang, melyei megemlékezett a 
besztercebányai ev. papiakról s az 
ott nyert hatásokról.

D. Raffay Sándor püspök a bányai 
egyházkerület nevében mondott igen 
nagyhatású üdvöiló beszédet.

Dr. Zelenka Lajos tiszakerületi 
felügyelő, kúriai biró a tiszai egyház- 
kerület nevében üdvözölte. Az iskolák 
és tanerők nevében Dr. Hittrich Ödön 
főigazgató kérte támogatását a val
lásos szellemű nevelés feladataihoz, 
Reif Pál vallástanár a vallástanárok 
nevében köszöntötte.

Dr. Mikler Károly meghatva kö
szönte meg az egybázmegvei közgyű
lésnek megválasztását. Beszédében 
munkacéljait az egyháztörténetből, az 
alkotmányból és letett esküjéből ki
indulóknak nevezte. A helyesléssel 
többször félbeszakított beszéd hatását 
még fokozták a befejezésül adott vá
laszok, melyek sorra vették az üdvöz
léseket s a férfias és őszinte léleknek 
mindenkit megható igaz megnyilvá
nulásai voltak. Ad multos annos I

Morzsák.
Kihez tértél meg?

Az Apostolok cselekedetei 8. 39-ben 
azt olvassuk, hogy Filep, miután 
megtéritette a szerecsenországi főko- 
mornyikot, otthagyta őt, eltűnt mel
lőle. Mi lehet az oka annak, hogy a 
komornyik nem sopánkodik utána, 
nem is gondol arra, hogy el sem 
búcsúztunk, hogy milyen sokat be
szélhetett volna még nekem ez a Fi- 
lep Jézusról, hanem tovább megy az 
ő útján örömmel 1 Az volt az oka, 
hogy nem Filephez, nem Ezsaiáshoz, 
hanem Krisztushoz tért meg. Élő 
összeköttetésbe jutott Krisztussal s 
így hite független lett emberektől. 
Független-e a te hited a környeze
tedben beálló személyi változásoktól ?

* (Modersohn.)

A bűn leleplezése.
A bűn igazi mivoltát Krisztus 

leplezte le, mikor rámutatott arra, 
hogy a bűn nem csak tény, hanem 
dolgozó személyes hatalom, hedve- 
zér, aki katonákat toboroz és zsoi- 
dot fizet. Aki Krisztust nem ismeri, 
nem ismeri teljesen a bűnt. Krisztus 
tudta, hogy ezért a leleplezésért ádáz 
harcot folytat ellene a Sátán. Nem 
csendes elmélkedésről van tehát itt 
sző az emberi természetről, hanem 
ádáz harcról. Dörög az ágyú, ször
nyű a küzdelem e két nagyhatalom 
között s te nem teheted meg, hogy 
semleges meredsz, mert a semlege
sen is keresztül gázol a harc. Mikor 
döntesz, hogy hová állsz be katoná
nak, el ne felejtsd, hogy fizet a bűn 
is, az előlegei nagyon kellemesek, de 
a végső leszámolás borzalmas.

(Szónyi)
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K O R K É P E K .

K a r c o la to k  a hétrő l.
Ha átlapozzuk az emberi társada

lom történetét, kétség nélkül megálla
píthatjuk, hogy soha a világ fenn
állása óta az emperek nem táncoltak 
annyit, mint napjainkban. Táncolnak 
az iskolában, a családokban, társa
ságokban, bálokon, minden legkisebb 
összejövetelnél. „ Olyan tánc- és divat
őrület van, szegezte le legutóbb a 
tényt Huszár Károly, volt képviselő- 
házi alelnök is, amely nem méltó 
ehez a nemzedékhez, mely ekkora 
katasztrófán ment keresztül. Még 
keresztény oldalon is úgyszólván 
napról-napra legalább 10 helyről 
kérnek fel minket, hogy vállaljuk el 
bálok védnökségét, küldjünk hozzá
járulást és mindez olyankor történik, 
mikor százával állanak ajtónk előtt 
olyanok, kiknek ruhára van szük
ségük. “

Uram Isten, hát nem érzik az 
emberek, hogy nekünk magyaroknak 
ebben az általános tánc- és divat
őrületben, mulatságlázban valahogyan 
:m in th a  h a lk a b b r a  ke llen e  f o g n i  
a  h egedű  h a n g já t  s  m in th a  
e l k e llen e  o l ta n i  n é h á n y  lá m 
p á t ,  m e ly  o ly  k ih iv ó a n  s z ik r á z ik  
f e b r u á r i  b á l i  é jtc a k á k b a , f a r 
sa n g  t iv o r n y á s  é jje lébe, mert 
különben rettenetes lesz itt a vég. 
Ne feledjük el: Táncola a Heródids 
leánya is s táncának bére Keresztelő 
János feje lön.

Győry Vilmos emléke.
A La Fontaine Társaság a Tu

dományos Akadémián ünnepi ülést 
tartott Győry Vilmos emlékére. Az 
elnöklő Vikár Béla bejelentette, 
hogy a társaság Győry Vilmost 
születésnapja kilencvenedik évfor
dulója alkalmából mint műfordítót 
ünnepelte, inert egyéb érdemes 
munkálkodásának méltatására ke
vés egy ilyen ülés kerete. Azután 
üdvözölte az ev. egyház kiküldött 
képviselőjét. Kovács Sándort, majd 
Győry Margitot és a család rokon
ságának megjelent tagjait. Végül 
bejelentette, hogy a párisi Biblio- 
théque National elismerőlevélben 
köszönte meg a társaságnak, hogy 
a most megjelent La Fontaine 
összes meséi kötetét a könyvtár
nak megküldötte. Körösi Albin 
tanulmányban foglalkozott Győry 
Vilmos spanyol műfordításaival. 
Utána Vikár Béla felolvasta Don

Rodrigó spanyol királyról szóló 
néprománcok XI. és XIII. románcát 
Győry Vilmos fordításában. Győry 
lefordította az egész románcfűzért, 
mely megjelent a Kisfaludy Tár
saság évkönyveinek tizenhatodik 
kötetében. A gyengélkedő Lenkei 
Henrik helyett, az ünnepre irt 
költeményét „Egy emlékem Győry 
Vilmosról“ Mányoki Vilma titkár
nő olvasta fel. Dr. Kovács Sándor 
egyetemi tanár Győry Vilmos egyé
niségét méltatta, lelkes szavakkal 
emlékezett meg arról, hogy a pro
testáns egyházi férfiak irodalmi 
munkásságát sohasem elfogultság, 
hanem megértés és testvéri érzület 
jellemezte s a magyar protestáns 
szellem mai képviselőit is ez a 
felfogás hatja át. Vikár Béla Győry 
Vilmosnak svéd költőkből való 
fordításait olvasta fel. Végül Scheitz 
Emil Győry Vilmosról, mint a svéd 
költők átültetőjéről olvasott fel 
tanulmányt s ennek keretében is
mertette a svéd költők egyéniségét.

Yadosfa ünnepe.
Bojtos László 10 éves vadosfai 

ielkészi jubileuma.
Szép és felemelő ünnepe volt a 

vadosfai összgyülekezetnek január
29-én. A téli idő dacára is a hely
beli nőegylet által zölddel és virágok
kal ízlésesen feldíszített templomot 
megtöltő hívek serege e napon nem 
tisztán az isteni igék meghallgatá
sára gyűlt egybe, hanem hogy sze
retett lelkészét, BőjtOs Lászlót, 10 
éves vadosfai lelkészkedése forduló
ján ünnepelje s változhatatlan sze- 
retetéről, ragaszkodásáról biztosítsa. 
Az istentisztelet alkalmával az oltári 
funkciót Puskás Jenő beledi lelkész 
végezte, az igéket pedig Pál apos
tolnak a 'korintusbeliekhez a szere- 
tetről irt levele alapján a jubiláns 
lelkész hirdette. Istentisztelet végez
tével az Összes jelenvoltak részvé
telével megkezdődött az ünnepi köz
gyűlés, melyre az ünnepeltet küldött
ség hívta meg A közgyűlésen első
nek a gyülekezet érdemes felügyelője, 
Pfahnl János köszöntötte az össz- 
gyülekezet, Czirák György potyondi 
igazgató-tanító a gyülekezet tanító
sága, Pálfy Józsefné, a kisfaludi 
nőegylet elnöke a gyülekezet nőegy
letei nevében, egyúttal átadva a nő- 
egyletek által ajándékozott díszbibliát; 
végül Puskás Jenő, ki lelkésztársát 
s mint volt kedves principálisát, 
most pedig mint legjobb barátját

kOszOntOtte. Az üdvOzlők mindegyike 
a tisztelet és szeretet hangján em
lékezett meg az ünnepekről, egyrészt 
mint kivételes tehetséggel megáldott 
szónokról, kinek gondolatokban min
dig gatdag beszédei ég feló emelik 
a lelkeket, másrészt mint nemes 
szívvel megáldott emberről, ki min
denkor kész a köny Örülő, a meg
segítő szeretet gyakorlására ; és mint 
tanítóbarátról is, aki a tanítóban 
valóban munkatársat lát, tisztel és 
becsűi s aki tanítóinak igaz ügyéért 
mindig kész a tettekre is. Ünnepeit 
az üdvözlések mindenikére külön- 
külön válaszolt, meghatottsággal vette 
át a bibliát s köszönte meg a nem 
várt ünneplést, mellyel a 10 év ha
táránál oly kedves meglepetésben 
részesítették. A gyülekezet minden 
egyes tagját arra kérte, hogy a jövő
ben is a most megnyilatkozó élő 
szeretet legyen vezérlőjük s vele 
közösen munkálkodjanak tovább a 
gyülekezet építésén. Közgyűlés végez
tével jubiláns imát és áldást mondott 
a hívekre s az »Erős vár a mi 
Istenünk« első versének eléneklésé- 
vel véget ért a még sokáig emlé
kezetes ünnepély. Isten áldása nyu
godjék meg továbbra is az ered
ménnyel munkálkodó lelkészen és a 
lelkiismeretes munkát értékelni és 
megbecsülni tudó gyülekezeten.

A jubiláló lelkészt, a »Harang
szó« nevében, 10 éves Ielkészi ju
bileuma alkalmából mi is a legjobb 
kivánatokkal köszöntjük, további 
életére, munkásságára a jő Istennek 
gazdag áldását, megsegítő kegyelmét 
kérjük. Melegen kOszöntjük a vados
fai artikuláris gyülekezetei, mely 
igaz szeretettel adózik lelkipásztorá
nak, odaadó ragaszkodásának ilyen 
kézzel fogható szép tanujelét adja. 
A gyülekezet, mely papját tanítóját 
megbecsüli, önmagát tiszteli meg.

e g y r ö l - m A s r O l .

A m in d e n n a p i  életből.
Egyre nő a difteritisz á ldoza

tainak szátna az egész  világon. 
Magyarország egészségügyi helyzete 
általában jónak mondható. Az influ
enza-járvány ugyan növelte a morta
litást, de végeredményképen ennek 
dacára sem rosszabbodott a helyzet. 
Az influenza erősen káitékony hatás
sal volt a tüdőbetegekre, szívbetegekre 
és a csecsemőkre is. így áldozatai 
közé nemcsak azok tartoznak, akik 
közvetlenül ebben a betegségben 
pusztultak el, hanem azok a tüdő
betegek és szívbetegek is, akiknek
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elgyengü1t szervezete nem birt ki egy 
enyhébb fajta influenzás megbetege
dést sem.

Az influenzán kívül a difteritisz 
ad aggodalomra okot, nemcsak ná
lunk, hanem az egész világon. A 
difteritiszben megbetegedettek kőiül 
ugyanis egyre többen halnak el s 
mindenütt azt tapasztalják, hogy a 
Behring féle diftéria-szérumnak nincs 
már meg az a hatása a betegség 
leküzdésére, ami eddig volt. Hogy 
mi ennek az oka, azt még a szak
körök nem tudták eddig pontosan 
eldönteni, de a legnagyobb valószínű
ség szerint nem a mindig egyforma 
szérumban van a hiba, hanem vala
hogyan erősödött a betegség virusza 
s ennek következtében erősebb ellen
szerre is lesz szükség. Az új diftéria- 
veszedelem egyébként világjelenség, 
amely élénken foglalkoztatja most 
mindenfelé az orvosi körOket.

HETI  KRÓNI KA.
A képviselöházban a valorizációs vita 

folyt Gaal Gaszton beszéde, melyben az 
ügyvédi kar szerepét tette szóvá, élénk el
lenzésre talált. — A felsőház a Nemzeti
bank 1927. évi mérlegszerű feleslegeinek 
hovafordításáról szóló törvényjavaslatot 
tárgyalta le. — Szabó Imre szociáldemo
krata képviselő, a Népszava szerkesztője 
elhalt. — Báró Hatvány Lajost nemzet- 
gyalázási perében 7 évi fegyházra ítélték, 
15 ezer pengő a főbüntetés és 500 ezer 
pengő vagyoni tétel a mellékbüntetés.

Az osztrák szociáldemokraták heves 
tüntetést rendeztek Hartléb helyettes kan
cellár ellen.

A román belügyminiszter titkos fegy
verkezéssel vádolja Magyarországot.

A jugoszláv kormány az adótörvény 
megszavazása után beadta lemondását. — 
A franciák repü ögép motorgyárat építenek 
Szerbiában.

A kisántánt képviselői jegyzéket nyúj
tottak át a Népszövetségnél a szentgott
hárdi ügyben.

A cseh parlamentben Serédy prímás 
nyilatkozatai miatt interpellációt nyújtottak 
be. — Benes nyilatkozott a Vatikán és a 
cseh kormány egyezményéről. Az egyez
mény rendelkezései azonban a magyar 
nemzet szempontjából rendkívül fájdalma
sak. Cseh egyházmegye nem állhat külföldi 
rendelkezés alatt, a szentszék az érsekek 
éB püspökök kinevezése előtt megkérdezni 
tartozik a esek kormányt, van-e kifogása 
irredenta és politikai szempontból a jelölt 
ellen.

A macedón forradalmi szervezetek 
újabb merényletre készülnek

A francia szenátusban Briand nagy 
külpolitikai beszédet mondott, amelyben 
kitért a szentgotthárdi incidensre is. — 
Izgalmas jelenetek közt letartóztatták Gail- 
land francia kommunista vezért.

Az orosz szovjet Japy francia szenátor 
szerint 22 millió arany frankkal csapta be 
Franciaországot. — A szovjet új földbirtok 
törvénye Ukrajnában megengedi a bérletet 
és a gazdasági bérmunkát.

HARANGSZÓ.

A német külügyminiszter szerint Né
metországban mind szélesebb körben hó
dit a német-francia megértés gondolata.

Angliában veszedelmesen kezd pusztí
tani az egyke. Gyermek helvett automo
bilra vágynak az angol fiatal házasok.

Amerikából Rothermere lord újból azt 
üzeni Magyarországnak, hogy megkétsze- 
resedett erővel folytatja a harcot a magyar 
igazságért. — Fall-R'ver városának üzleti 
negyedét a tűzvész elpusztította. — Coo- 
lidge állami kiadások korlátozását kívánja.

Indiában erősödik az angol ellenes 
mozgalom.

H A R A N G S Z Ó .

H a tv a n a d  v a s á m n p fa .
Ep. II. Kor. 11. n —1 2 .9.

Hogy Isten Igéje micsoda hatalmas erő 
az emberiség számára, mivé formálhatja 
bensőnket, lelki világunkat, azt epistolánk 
egy nem kisebb embernek, mint Pál apostol
nak a példáján mutatja meg. Legyen az 
apostol minékiink is mintaképünk, ki egész 
életét az Ige szolgálatába helyezte: 
azért fáradozott, tű rt és szenvedett, 
abban volt egyedüli öröme, minden 
reménysége. _____

Személyi hír. Kapi Béla dunántúli 
püspök az elmúlt héten több napot hiva
talosan Búd« pesten töltött.

Címadományozás. A kormányzó Bendl 
Henriknek, az Ev. Egyetemes Egyház pénz
tárosának a kormár.ytanácso8i elmet ado
mányozta.

A Bethánia- Egylet 25 éves jubileumát
üli ebben az évben. Az egyesület alapítási 
napján, február 2-án népes szeretetvendég- 
séget rendezett, melyen br. Podmaniczky 
Pál elnök tartott előadást, Szabó Miklós 
bibliamagyarázatot. A tárgysorozatban az 
egyesület tagjai á tál írott költemények és 
énekek előadása is szerepelt. A jelenvoltak 
a hála és szeretet szavaival köszöntötték 
levélben azokat, kik az egyesületet alapí
tották (dr. Szabó Aladárt es feleségét, dr. 
Kecskeméthy Istvánt, Forgács Gyulát, Csű
rös Istvánt és feleségét, Biberauer Richárdot 
és feleségét és Pauer Irmát). Akik az ala
pító tagok közül jelen voltak, azok közvet
lenül vehették ki részüket az üdvözöltetés- 
böl. — Az egyesület egyébként egyik lel
késze, Szabó Miklós vezetése alatf fontos 
új munkaágat kezdett: a budapesti protes
táns villamos vasúti alkalmazottak 1900 
főnyi seregének lelki gondozását Február
3-án volt az első összejövetel. Az egyesület 
cserkészeinek száma a 80-at meghaladja, 
az utóbbi időben számos ifjúsági és leány
szövetség alakult. Az egyesület házának 
udvarán navy gyűléstermet készül építeni 
25.000 pengő költséggel, az összeg huszad 
része a február 2 iki szeretetvendégségen 
összegyűlt. Tervbe van véve szálló és otthon 
céljaira harmadik és negyedik emeletet 
huzni a jelenlegi kétemeletes egyesületi 
házra.

Lelkészavatás. Kapi Béla püspök a 
szombathelyi templomban január 29-én 
avatta lelkésszé Nágel Henrik végzett theo- 
lógust, akit szolgálatra az ágfalvai gyüle
kezetbe Scholtz Ödön esperes mellé dis- 
ponált.

Budapesten a Fasori gimnázium dísz
termében a gyülekezeti lap javára Kalikó
estélyt rendeztek. — A Deák-téri Leány- 
egyesület január 27-iki estélyén dr. Szigethy 
Lajos tartott előadást Kanizsay Orsolyáról
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és Lorántffy Zsuzsannáról. Február 10-iki 
estélyen dr. Hittrich Ödön címzetes főigaz
gató beszélt Tutenl lumenről. — A Magvar 
Evangéliumi Kér. Diákszövetség január 29- 
iki konferenciáján dr. Raffay Sándor püspök 
tartott előadást A megváltásról. Vidovszky 
Kálmán, a Luther Otthon igazgatója Az 
evangélikus vallásosság gyakorlati értékei 
címen értekezett.

Pécs. A gvü ekezet számadási közgyű
lését február 2-án tartotta. — Az Ev. Tár
saság febr. 12-iki kulturestélyén dr. Tóth 
Zsigmond egye', tanár Az ősemberről tart 
előadást. — A Diakónia Leányszakosztály 
január 21-iki össze jövetelén Geyer Irma 
tanárnő Luther jelleméről tartott előadást. 
Febr. 21-án a Diakónia családias jellegű 
vigalmat rendez.

Zalaegerszeg. A gyülekezet jelentése 
az 1927 évről nyomtatásban újból megjelent. 
A jelentés egy küzdő, mindamellett szép 
reményekre jogosító, élő hittel ékes evan
gélikus egyházközségnek a képét tárja eli- 
bénk. A jelentésben kü'önösen figyelemre 
méltó a belmissziói munkáról szóló réBz.

Megszűnt ifjúsági lap. Abaffy Gyula 
kitűnő szerkesztésében havonként kétszer 
megjelenő Uj ég és uj föld című ifjúsági 
lap januári számával megszűnt. Előfizetői 
ellenértékűi a jövőben a „Magyar Ifjúság“-ot 
fogják kapni.

Szentgotthárd. A Diákszövetség febr.
5-iki kulturelőadásán Papp István ifjúsági 
elnök tartott a kulturházat zsúfolásig meg
töltött hallgatóság előtt rendkívül érdekes 
felolvasást Bethlen Katáról. Biczó Ferenc 
gimn. tanuló Győry Vilmostól: Egy anyának 
cimfl versét szavalta el. — Február 12-én 
Mária Dorottya nádorasszony életét ismer
teti Czipott Vratarits Iván.

Gyermekelőadás Alsóságon. Az alsó
sági „Tanítói Kar* a Nőegylettel karöltve 
nagvon szép és tanulságos gyermekelőadást 
rendezett — karácsony másnapján — az új 
iskolában. Színre került két egyfelvonásos 
színdarab, egy páros jelenet és több szép 
aktuális vers. — Az előadásnak nagyon szép 
erkölcsi és anyagi sikere volt. Az előadás 
előkészítésén nagyon sokat fáradoztak: 
Haramia Erzsébet tanítónő és Cser Lajosné 
nöegyleti tag.

A budapesti M ária Dorottya Evan
gélikus Jótékony Nöegyesület február 5-én, 
a várbeli evangélikus iskola termében 
jótékonycélú műsoros családi estét rende
zett. Az estélyen dr. Érti János egye
temi m. tanár Az élet útja és a jelenkor 
embere címmel előadást tartott. Közremű
ködtek : Bartha Ferenc hegedűművész, Ung- 
váry Eszter énekművésznő, Borsos Jolán 
és Magda szavalóművésznők és Mikus-Csák 
István zongoraművész.

Elhunyt felügyelő. Bertalan János a 
péceii ev. misszióegyház szeretett, buzgó 
felügyelője 71 éves korában rövid szenve
dés után, jan. 29-én elhalt. Temetése jan. 
31-én volt. Blatnicky Pál főesperes a gyász
háznál tartott gyászbeszédet, a sírnál Peer 
P. Sándor hitoktató lelkész búcsúztatta al 
a kedves halottat. — Földi elgondolás még 
sok nagyot és szépet várt .tőle, de a kis 
gyülekezet megnyugszik az Ür bölcs akara
tában. Legyen emléke áldott!

Tanítóválasztás. A gyóni egyház egy
hangú lelkesedéssel Hajnal László tanítót 
választotta meg, akinek eddig helyettesi 
minőségben végzett munkája szép remé
nyekre jogosítja a gyülekezetei, amely áldást 
kér nehéz munkájára.

A Magyar P ro testáns Nők Országos 
Szövetsége 1928. február 16-án d. u. 6
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órakor az Evangélikus Leánykollégium dísz
termében (IV, Siitö-u. 1., II. em.) kultur- 
délutánt rendez. Ezen alkalommal Edvi- 
lllés Ödön festőművész a művészettörténet 
köréből igen érdekes vetitettképes előadást 
fog tartani Helybiztosítás a Nőszövetség 
irodájában Vili., Üllől-ut 24. sz. a. délelőt
tönként 10—2-ig.

A bakonybánki ág. h. ev. gyülekezet 
kedves, meghitt karácsonyfa-ünnepélyt ren
dezett a kicsiny iskolás gyermekek kedves 
közreműködésével, akik előadták két alka
lommal .Levél a menyországba“ és Somo
gyi János tanítónak .Pásztorok a mezőn“ 
c. karácsonyi színdarabját. — Kedves, új 
színpadon, díszes karácsonyfa, sok-sok 
ajándék és öröm meleg, családias fényt 
árasztott a kis gyülekezetben s a kicsinyke 
szivekben ott él s ragyog a bethlebemi 
Krisztus-jászol; örök emléket vésett ez este 
a szivekbe, hirdetve az Isten bölcseségét, 
Krisztus jóságát s a felebaráti szeretetet.

A tiszafőldvári evang. nőegylet jan. 
15-én teaestélyt rendezett műkedvelő elő
adással egybekötve. Az ipartestület szép 
nagy termét zsúfolásig megtöltötte a közön
ség, ahol nemcsak protestánsok, de még 
róm. kath. is résztvettek. Brózik Károly 
lelkész megnyitó beszédében Sezsing: Bölcs 
Náthán művének három gyűrűjével hason
lította össze a három felekezetet. A három 
gyűrű között egy volt az igazi, a ragyogó. 0  
nem áliitja ugyan, hogy a mi egyházunké 
ez az igazi fényes gyűrű — hanem álljunk 
a küzdőtérre s ítéljük annak az egyháznak, 
amely szeretettel, békességgel, szorgalom
mal, bölcseséggel munkálkodva embertár
saink között leginkább betölti az evangéli- 
om igazságának törvényeit. Rámutatott arra, 
hogy az evang. nőegylet minden törekvése 
oda irányul, hogy előadásainál is megtartsa 
a vallásos színezetet. Színre került ezután 
Kinzlerne Solzjuez .Luther* c. 3 felvoná- 
80S darabja gyönyörű élőképekkel illuszt
rálva. Előtte és utána egy-egy szavalattal. 
Továbbá Zilahy Lajos .Házasságszédelgő“ 
c. egyfelvonásos vígjátéka. A siker azt bi
zonyította, hogy a szereplők mindannyian 
derekas munkát végeztek. Az előadott da
rabokat a nőegylet jólelkü, fáradhatatlan 
elnöke, Brózik Károlyné és Kiss Kálmán 
kántortanitó tanitották be. A gyönyörű élő
képek előállításánál Kiss Kálmánná, a nő- 
egylet jegyzője segédkezett. Előadás után 
a nóegylet teát és süteményt szolgáltak fel, 
melyekhez a szükséges dolgokat, mint mun
kás, áldozatkész tagok ők maguk adták 
össze Az estély a nőegylet javára tisztán
489.60 P-t jövedelmezett.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Kiss Kálmán, a Harangszó 

felelős nyomdavezetője Szentgotthárdról, 
folyó hó 7-én eljegyezte jakosa Ellust 
Öriszentpéterről.

Esküvő. Nemes Szerenchy Géza épitész 
és neje, Bazsó-Beck Mária tudatják, hogy 
Gyöngyike leányuk január hó 31-én tartotta 
mennyegzőjét dr. Hetze! Henrik egyetemi 
tanár és neje, Werner Irma fiával, Hetzel 
Frigyes okleveles mérnökkel. Az egyházi 
áldást dr. Raffay Sándor püspök adta a 
fiatal párra a menyasszony szülei házában. 
Tanuk voltak a menyasszony részéről dr. 
Preszly Elemér, Pest vármegye főispánja, 
a vőlegény részérül dr. HUttl Dezső mű
egyetemi tanár.

Podhradszky Ilonka és ifj. Búcz Béla 
oki. gépészmérnök, szk. v. m. kir. honvéd

tüzérhadnagy február hó 9-én, déli 12 óra
kor tartották esküvőjüket a tordasi ág. h. 
ev. templomban.

Halálozás. Dr. Masznyik Endrének, a 
pozsonyi ev. theológia közelmúltban elhunyt 
nagynevű igazgatójának, a néhai jeles bib- 
liaforditónak özvegye, született kisjeszeni- 
nagyjeszeni Jeszenszky Mária, közel negy
ven évi boldog házasság után január 30-án, 
életének 62-ik évében, rövid szenvedés után 
Bupapesten elhunyt, követte a sírba ludós, 
kiváló férjét. Hült tetemeit február 2-án 
délután helyezték örök nyugalomra az evan
gélikus egyház szertartása szerint a X. kér. 
új köztemetőben

Orv. ifj. Saródy Józsefné szül. Saródy 
Irén mint hitves, Saródy Évi, Kató és Bandi 
mint gyermekek, id. Saródy József és neje 
szül. Tóth Rozália mint szülők, Saródy 
Gyula és neje szül. Kovács (ólán mint test
vér, ill. sógornő, Saródy Gyuszi, Netti és 
Dóra mint unokatestvérek, továbbá özv. 
Saródy Károlyné szül. Remete Karolin mint 
anyós s végül Róth Kálmán és neje szül. 
Saródv Rozália mint sógor illetőleg nagy
néni, Saródy László mint nagybácsi úgy a 
maguk, valamint az összes rokonság nevé
ben fájdalomtól megtört szivvel jelentik, 
hogy a felejthetetlen drága jó férj, édes
apa, gyermek, testvér és rokon ifj. Saródy 
József tart. hadnagy, isk. vizsg. biz. tag stb. 
életének 40-ik, boldog házasságának 10- ik 
esztendejében február 4 én d. u. fél 3 óra
kor, a harctéren szerzett betegségben hosz- 
szú, kínos szenvedés után az Urban elhunyt. 
Drága halottunkat 6-án, hétfőn délután 3 
órakor helyeztük az ág. h. ev. egyház szer
tartása szerint a helybeli sfrkertben örök 
nyugalomra. — Terestyéniákfa, 1928 feb
ruár hó 5-én. — Zsolt XXVll. 13. v. .Én 
pedig hiszem, hogy meglátom az Urnák 
javait az élőknek földében“.

Mély fajdalommal tudatjuk, hogy Luthár 
Ádámné szül. Fiiszár Sarolta, a szombat- 
helyi polgári leány- és a muraszombati 
polg. fiúiskola volt tanárnője, a puconci-i ev. 
népiskola tanítónője, életének 45. évében 
f. évi február hó 1-én 3A5 órakor hosszú, 
nehéz szenvedés után visszaadta lelkét a 
teremtő szent Istennek. — Felejthetetlen 
drága halottunkat ev. egyházunk szertartása 
szerint február hó 2-án délután 2 órakor 
helyeztük végső nvugvó helyére. — Mig 
élt, fáradhatatlanul és hűségesen töltötte be 
tisztének minden igazságát. — Legyen ál
dott közöttünk emlékezete, békessétres pi
henése és boldog feltámadása az Ur ke
gyelméből I — Puconci, 1928. február hó 1. 
— Tibor, Mária, Magdolna, Gusztáv, Adolf 
gyermekei. Luthár Ádám férje. özv. Fiiszár 
Mihályné édesanyja.

Ú J D O N S Á G O K .
A református teológiai tanárok Pá

pán országos konferenciát tarto ttak .
A csonkaország négy református teológiai 
akadémiájának tanárai országos értekezle
tet tartottak Pápán.

Földmives iskolák Püspökladányban, 
Kábán, Békéseyulán, Jászapátin, Szentesen, 
Nagyatádon, Egerben, Kiskunfélegyházán 
tavaszra új földmivesiskolákat építenek.

Haig tábornok meghalt. Gróf Haig 
angol tábornok, aki a világháborúban, 
1915-től 18-ig a kontinensen levő összes 
angol haderők főparancsnoka volt, várat
lanul meghalt Londonban.

Nem lehet többé alkudni Olaszor
szágban. Az olasz kereskedők szövetsége

és a Fasiszta Szindikátus egységes rende
lettel megtiltotta a kereskedőknek, hogy a 
kirakatban feltüntetett áraknál többet vagy 
kevesebbet merjenek kérni a vevőktől.

Új nevet kap a csehkorona. A cseh 
pénzügyi kormány azzal a tervvel foglal
kozik, hogy a cseh pénzegységnek új nevet 
adnak. Az új elnevezés a .lew* lesz.

Diákzavargás Kalkuttában. Diákok 
kövekkel dobálták meg a gimnázium épü
letét. A nyugtalanság szinrielyére katonai 
osztagot küldtek ki. Több letartóztatás 
történt.

Moszkvában tíz évi börtönre ítéltek 
egy prelátust. Skalski prelátust, akit ellen- 
forradalmi tevékenységgel és kémkedéssel 
vádoltak, több napos tárgyalás után tiz évi 
súlyos börtönre Ítélték.

Harmincöt em ber megfulladt egy 
szénbányában. Savarassában a szénbá
nyában tűz ü ött ki, amelynek következté
ben harmincöt ember megfulladt.

Olaszország. Rossi, udinei érseket, aki 
öt papot tartóztatott le fascisták által, a 
pápa megfosztotta hivatalától, a kormány 
ezt nem vette figyelembe és a kiküldött 
helyettest sem ismerte el. A pápa az ér
seket a szent szolgálat bizottsága útján 
meg akarja fosztani papi méltóságától.

XVI. Lajos üdvéért nem szabad m i
sézni. A laval-i rojalisták gyászmisét akar
tak mondatni a forradalom által lefejezett 
XVI. Lajos lelki üdvösségéért. — Gyertek 
el mindnyájan, — szólt a felhívás — le
gvetek ott a templomban, amikor a mártír 
király lelki üdvösségéért imádkozni fogunk. 
A lavali érsek értesülvén a készülő isten
tiszteletrőt, rendeletet bocsátott ki, ebben 
megtiltotta, hogy XVI. Lajos lelki üdvös
ségéért misét mondjanak.

Franciaország legszebb fája. A fran
cia földmivelésügyi minisztérium pályázati 
versenyt irt ki Franciaország legszebb fá
jára. Több mint ezer község pályázott a 
kitűzött dijra. A bizottság Chapelle köz
ségnek ítélte oda a díjat. — Ez a fa — 
állapította meg a bizottság — legalább is 
500 esztendős, a magassága 25 méter. A 
falu népe szép madonnának nevezte el ezt 
a fát. — A kitűzött dijat, tízezer frankot, 
már átadták Chapelle kö.ség elöljárósá
gának.

.E rzsébet K irályné'-szálló Budapest, 
IV.. Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba
4.50-től 9 ig, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők
I., Andrássy u. 16. Budapest

Eladó orgona. egy manuálos 8 válto
zatú orgonája eladó. Az orgona teljesen 
jókarban van s a következő változatokból 
á ll: Manuál: Solicionál 8’, Flanta 8’, Prin
cipal 8’, Flanta 4’, Principal oktáv 4’ és 
Mix'ur 1’. Pedál: Oktávbass 8’ és Subbass 
16’, Az orgona husvét után azonnal e l ' 
szállítandó. — Közelebbi felvilágosítást a 
kecskeméti ev. lelkészi hivatal ád. 1-2



56 HARANQSZÖ. 1928. február 12

A KARANGSZO PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar- 

fására a következő adományok folvtak be t 
Lelbach Keresztély Nagyatád 20 f., Brunner 
Emilia Pécs 1.20 P, Pónya Sándor Komá
rom 12 f., dr. Ajkay Béla Répcelak 5 P, 
Hemri Gyula Zalaistvánd 2.40 P, Horváth 
József Tét 40 f., özv. Mokry Endréné Bu
dapest 2.60 P, Cseri Ferenc Pestújhely 52 f., 
Novátzky Dánielné Ujeyör 1 P, Kocziha 
András Bcsaba 2 P, Remete Karo'in Szil 
52 f., Remete Ida Sárvár 40 f., Oppel Ödönné 
Keszthely 20 f. Szarka Imre Celldömölk 
40 f., Mohar I ona Lkomárom 1 P, Kiss 
Sándor Nagyacsád 40 f., Sárkány Tibor 
Kecskemét 3.20 P, Földváry Valéria Ölte- 
vény 5 20 P, Béldi Nővérek Sárszentmiklós 
20 f., Ecseg Györpvné Szeged 40 f., Hol- 
lósy Kálmán Vép, Csekő Edéné Lkomárom 
1.20—1.20 P, Gosztola Samu Sopron 16 f , 
özv. Németh Józsefné Kaposvár 1.10 P, 
Szabó Eszter Bpest 1.20 P, Francsek Kál
mánná Sződliget 20 f., Torda Mihály Aszód 

• 1.60 P, Kobialka György Dunapzntele 20 f., 
Asbóth Nővérek Sopron 1.20 P, N így Sán
dor Ötlevény 10 f., Mesterházy Ernő Nagy- 
geresd 5.60 P, Vallach Gyula Körmend 20 
f., Böjtös Sándor Farád, Ambrus József 
Tüskeszentpéter 1.20 P, dr. Thébusz Béla 
Bpest 2.60 V, Gáncs Varga Károly Rába- 
szentandrás 40 f.. Bakó Józsefné Pórládony
1.20 P, Gabnai Dániel Pápa 1 60 P, R. Ne
mes Istvánná Alsógörzsöny, Kresz Ernő és 
Vilmos Siklós, özv. Pivaicsik Jánosné Rá
kospalota, Kaposi Károly Csurgó, özv. 
Darvas Józsefné, Háás Gézáné Győr, Sku- 
tera Ferenc Soroksárpéteri, Bélák Gizella 
Martonvásár, Kovács Jenő Ikervár. Bedy 
Kálmán Pórládony, Taxács Sándor Kőszeg, 
Pálfy Józsefne Kisfalud, Szabó Róza Ráb- 
cakapi, özv. Mildschiitz Mihályné Kiskőrös,

Kiss Imre Tiszaföldvár, Nagy Jenőné Vác, 
Kosztra Pál Bócsa, Kövecses Jánosné Ka
posvár, Takács Istvánná Paks, Dékán Sán
dor Sárvár, Szendrey Gézáné Celldömölk 
72—72 f., Eősze Zsigmond Tolnanémedi, 
Berger Lajos Dombóvár, Iső Vince Győr, 
Bódogh Ferencné Dombóvár, Seregély La
jos Berektompaháza, Taiabér Lajos Cell
dömölk, Luttenbereer János Csikostöttös, 
Kiss Lajos Z8idi, Bergsr  Miksa, özv. Rei- 
der Dezsőné Székesfehérvár, Döbrönte Ist
ván Nagvacsád, Hcffmann Ernő Pusztavám, 
Vadécz Sándor Celldömölk, Sarkady Gábor 
Nagyaiásony, Gaál Gyűl éné Bük, Mester
házy Juliska Alszopor, Éger Károly Győr, 
Borgulya István Szarvas, özv. Bándy Mik- 
lósné Bonyhád. Kotsis Lajos Mesterháza, 
Puskás Jenő Beled, Nagy Pálné Pápa, 
Strém Dénes Szentlászlópuszta 60—60 f.

SZERKESZTŐ ÜZENETEK.
H. G j .  Község. Kiadások nincsenek Rendben. 

Üdv ! — B. E. Kcsény. A Lp-ra 1927-re nálunk nem 
történt előíizetÓB. Szív. üdv ! — M. S Sopron. Kö
szönet. A címet kijavítottuk Szív. üdv. — Harang
szó egy olvasója. Közölje címét velünk. Levelét 
egyébként áttettük a nyugdíjintézeti ügyvivőhöz. 
M. I. Budapest. Levél ment. — I. L. Alsódörglcse. 
1927-re jár még 5 P. Szív. üdv. — BI. I. Ácsa. A 
presbiterek hivatása és kötelességei ára 35 f és 
portó. A Harangezó-könyvtár füzetei a Lelkipásztor 
első oldalán találhatók felsorolva — K. 1. Blarcall. 
Nincs hátralék. Szív . üdv. — Leik. hív. Apostaa. 
1924-re : 10 P 80 f, 1925- re 42 P 20 f, 192G-ra 32 P 
40 f, 1927-re 21 P 10 ft 1928-ra I. 10 P 80 f. Össze
sen 117 P 30 f a hátralék — D. Sch. A. Budapest. 
Tudomásul vettük. Andriska meséit méltóztassék 
Bethánia könyvkereskedésében megrendelni Gyulai 
Pál utca i  -  K S, I)ába. Igen. Szív. üdv. — B. 
S. Pápa. 1928 júl. 1-ig rendben. — H. 8. Várpalota. 
A nyomtatott levelezőlapon világosan meg volt írva, 
mi az eljárás. Szív. üdv. — Özv. Z. S. Győr. A leg 
nagyobb készséggel. Szív. üdv. — K. I. Székes- 
fehérvár. Igen szívesen. Fizetése rendben. Mielőbbi 
teljes felgyógyulást kívánunk. Szeretettel. — Özv. 
B. S. Miskolc. Előfizetése rendben. Jó egészséget.

Egy gyermektelen evangélikus család 
keres egy 12—14 év körüli ev. árva leányt. 
— Cim a kiadóba.

A lajoskomáromi ág. hitv. ev. egyház 
pályázatot hirdet helyettes kántortanftói 
állásra, azzal, hogy beválás esetén vég
legesen megválasztja. Fizetés törvényes. 
Lakás természetben. Kötelessége : két osz
tály tanítása s kéthetenként kántoriak 
végzése. Határidő február 16

Ev. lelkészt hivatal.

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlem ények 

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprlkakivlteli üzletében 
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 13—21. — Sürgönyeim: Expaprlk*.

Gabonaárak: Búza 31 80, rozs 29.—, 
árpa 27.—, köles — , zab 27.50, tengeri
24.75, korpa 21.25 Pengő métermázsánként.

reléiül aierkesitó ea uaúó: ozipott Géza 
• zontgotthird, Vasvirm«gy«.

SierkMitüttri: NÉMETH KÁROLY. 
Főmunkatársak:

NAQY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kfelratokaí nem adunk yUi s i .

Nyomatott Welllsch Béla vlllamüzemü könyvnyom
dájában Szentgotthárdon.

Felelői nyomdavezető : Kiss Kálmán.

Március 1 K ünnepélyek műsorához
K is  T ivadar k ö n y v k eresk ed ő n é l Pápa, kaphatók:

Színdarabok:
Március 15 (Színjáték 1 felv.). . . 1.—
Talpra Magyar. (Színjáték 1 felv.) . 1.— 
Szabadság ünnepe. (1 felv) . . . 1.—
Magyar zászló. (3 fe lv .) ................... 1.—
Hadak megindulnak (1 felv) . . . 1.—
Csonka honvéd. (3 felv.) . . . . 1.—
Fekete toborzó. (1 felv.)................... 1.—
Ha majd a Kárpátok megindu’nak . 1.—
Petőfi szülei. (1 felv.)........................1.—
A túlsó parton. (Drámai kép 1 felv.) —.90 
Végek sóhaja. Irredenta játék 2 rész

ben, március 15-ikért)..................... —.40
Anyuska mesél. (Magyar hősök) . . —.60 
Szent bokréta. (Irredentajáték 1 felv) 1 60 
Húsvéti ajándéK. (Énekes táncos víg

játék 1 f e l v ) ..................................1.—
Bolygó lelkek. (Verses színmű 1 felv.

elesett hősök emlékére) . . . .  —.80 
Megvirrad még valaha, (irredentajá

ték 2 felv .)...................................... 1 20
Zrínyiek földjén. (3 felv.)................... 1.—
Diákálom. (Viziós tréfa 1 felv) . . — 60 
Két gyöngy. (Népszínmű dalokkal 3 

fe lv .) .................................................2 40

Szavalásra alkalmas versek:
Hazádnak rendületlenül 2.40
Nemzeti lant . . . . 1.20
Mi nem feledhetünk 1.20
Qydjtogatás.......................... 2.40
Végvári versek . . . . 1.20
Kis magyarok verses könyve —.80
Hozsánna, irredenta versek 
Ünnepi versek, szavalóköny v

2 —

alkalomra (300 költ.) 
Petőfi költeményi, teljes ki-

2.80

adás 626 oldalon 3.60
Díszes vászonkötésben. 6.40

Bármely könyv árának és 20 fillér
postadíjaak előzetes beküldése ese-
tén a magas postai utánvételezési 

költség megtakarítható. 
Csekkszámla száma: 25210.

Beszédek, előadások:
Március 15 Teljesen kidolgo

zott műsor. Ünnepi beszéd, 
vers, színdarab stb.. . . 1.20

Tanító beszédek, előadók szá
mára. Népnevelés. Remekírók 
ismertetése. Alkalmi beszédek 
március 15. stb. 49 beszéd.
Szerk. Szőnyi S. 5.60

Iskolai ünnepi beszédek nap
jainkról és emlékezetes nap
jainkról. 14 beszéd. Irta: 
Baumann J.............................4.—

Hősök napja. Teljesen kidol
gozott műsor. Ünnepi be
széd, vers, szindarab . . 1.20

Tanítások a nemzetnevelés leg
fontosabb kérdéseiről . . 7.—

T e r e m  d í s z ít é s é r e :
2 - 3

Hiszekegy felirat —.60 P.— Magyarország címere 1.20 P, —.50 P, 
—.42 P. — Angyalos nagy teljes címer vagy kis címer. —  Magyar- 
ország ezeréves sorsa. Színes történelmi fali kép 80X116 %  2.80 P.



XIX. évfolyam. 1928. február 8. szám.
Alapította

K A P l  B É L A
1910-ben.

Laptulajdonos:
a Dunántúli Lutlier-Szövetsßo.
i z  Orazáftoa l.uthcr-Szimt- 

a% hivatalon lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

1IARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotth&rdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

J é*U8t V8ak m v  lehet k ö v e tn i, 
H o g y h a , m in t  ő ,  ü g y  tu d u n k  s z e r e tn i.

SzerkeRztő'kUdóhlratA l:

SZENTGOTTHÁRD. 
LVas vármegye.

Flókkladóhlvatal:
„Luthor-Társaság“ könyv- 

kereskedése Budapest, 
Vili., Szentkirályi-u. 51/a.

á  „HABANGSZO“ 
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10°/o-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fill.

Nők — a Krisztusért.
János ev. 4.89 „Abból a 

városból pedig sokan hivének 
a Krisztusban, annak az asz- 
szonynak beszédéért, aki bi
zonyságot tett vala.“

Tehetnek-e valamit a nők a Krisz
tus ügyének diadaláért?.. .  Az 

Űr szőlőjében vár-e valami munka 
őreájuk i s ! . . .

A kérdés felvétele után első 
pillanatra úgy látszik, mintha a 
nők egészen hátra volnának szo
rítva s nem vehetik ki részüket 
boldog örömmel ebből a szent mun
kából. Hiszen ahol még adnak va
lamit az apostol bölcs szavára, ott 
még nem lépnek a nők nyilváno
san a gyülekezet elé, s a templo
mok szent falai között nem ők — 
érfiak hirdetik az örökélet evan- 
éliumát. Nem lehetnek ott a pres- 
itérium tanácskozásain, s a gyiile- 
ezet kormányzása egészen a fér- 
iak kezébe van letéve. Mindezeket 
eggondolva tényleg úgy látszik, 

ogy a nők semmit sem tehetnek 
Krisztus ügyének diadaláért, 

uzgóságuk, lelkesedésük tétlen
égre van kárhoztatva ! . . .  De a 
átszat csal! . . .  A nők sincsenek 
átra szorítva! Szent munka vár 
ájuk! . . .  Hiszen azon a munkán 
ívül, amit a férfiak elvégeznek 

gyülekezetben, még tengernyi 
eendő, mennyi égető szükség ma
ad minden kis eklézsiában, amit 
égezhetnek a nők, ahol „bizony- 
ágot tehetnek“ a Krisztusról! . . .  
s ez a nőkre váró „maradék
unka“ legalább is van olyan fon- 
s, mint az, amit a férfiak végez

e k . ..
Csak az a csudálatos, hogy a 

risztusnak szolgálni akaró nők, 
endesen nem látják meg, vagy 
edig kevésre becsülik ezt a szent

maradek-munkat“, pedig itt lenne
S  aldas’ minden lépésük
áldó t. Ehelyett a férfiak munká
jából követelnek részt, „egyen
rangúságot“ emlegetnek, s meg
haladott igazságnak mondják az 
apostol beszédét. . .

De akit a szíve kötelez munkára, 
akit a lelke kényszerít dolgozni az 
Ur szőlőjében — az elindul azon 
az ösvényen, amelyre a Biblia mu
tat, s azoknak a szent asszonyok
nak lép nyomdokiba, akiknek pél
dája ma is felénk ragyog. . .  Ott 
van Sára, Ábrahám élettársa, aki 
boldogan szolgál az ő urának, nem 
kényszerűségből, hanem Isten aka
ratából. Ott van Mária, akinek leg
nagyobb gondja és öröme: gyer
mekeit istenfélelemben felnevelni. 
Ki nem hallott arról a kananita nő
ről, aki gyermekéért olyan tusa- 
kodva tud könyörögni, hogy imád
ságára az egek mozdulnak meg! 
Azután emlékezzünk a másik Má

riára, aki Jézus lábaihoz ülve „a 
jobb részt választá“ ; majd elibénk 
lép a névtelen szegény asszony, 
aki mindenét, amije volt áldozatul 
adja; ott van Fébe, a gyülekezet 
jó angyala, sebet kötöz, könnyet 
szárít; végül Lidia, aki szívét és 
házát egyaránt kitárja az evangé- 
liom előtt!

íme, aki szolgálni akar a Krisz
tusnak, ezeket kövesse! Buzgóság- 
ban a bethániai Mária, munkásság
ban a bethániai Márta az eszmény
kép. így szolgáljunk annak, aki 
minket mindhalálig szeretett, Krisz
tusnak, a világ Megváltójának 1. . .
„A szoros, nehéz út kedvünket ne szegje; 
Az Úr hivott minket, megsegít kegyelme. 
Rajta, csak előre, tekintsünk Sionra,
A szent hegy tetőre!

*  *

Bár útunk töretlen s lábunk tövis vérzi, 
De csak ez egy úton lehet célhoz érni. 
Senki meg ne álljon, van vezérünk, győzünk 
Minden akadályon!“

Amen. *

Levél.
Kedves Keresztapám!

A meghatóan szép családi ünnep 
lefolyásáról irt becses sorait olvasva 
a szeretetnek, hálának és régen 
nem tapasztalt lánggal lobogó öröm
nek húrjai zendültek meg szívem
ben. Keresztapám, valamint ke
resztanyám is úgy osztották meg 
szívük szeretetét Katica lányuk és 
keresztfiuk között, hogy én Katicát 
szinte édes testvéremül tekintettem 
és az ő életsorsának minden vál
tozását oly féltő gonddal kisértem, 
mint a magamét. Nagy az én örö
möm tehát, amikor az előttem 
fekvő levél sorai arról győznek 
meg, hogy szeretett húgom szeren
csésen beevezett élethajójával abba 
a révbe, ahol elérte leghőbb va

gyainak beteljesedését: hűségesen 
szerető élettárs oldala mellett meg
nyílt lábai előtt az Isten rendelése 
szerinti természetszerű szent hiva
tás virágos mezeje. Hálát adok az 
egek Urának kegyelméért, hogy 
annak a családi ünnepnapnak 
örömét, boldogságát a szülőkre 
kiárasztotta. Mert jól tudom, hogy 
szerető gonddal nevelték föl gyer
meküket értékes hajadonná s a 
nemes szívek éberségével óvták 
őtet a köznapi élet viszontagságai
nak minden oly hullámaitól, ame
lyek az ő testi s lelki fejlődésének 
ártalmára szolgálhattak volna. Leg
drágább kincse volt ő mindig a 
családnak. Az ő boldogságának 
sugarai most kibeszélhetlen öröm
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forrását fakasztják a szülői keb
lekben.

Végtelenül sajnálom tehát, hogy 
kedves keresztapám öröme még 
sem volt teljes, mert — mint Írja 
— a számításába egy kis hiba 
esett. De bocsánatot kérek; az 
öröm lelohadását nem az idézte 
elő, hogy a számítás nem egészen 
vált be, hanem az, hogy az ünne
pélyes családi esemény elrendezé
sénél a kegyeletes érzelmek közé 
a számítás idegen arculatja is be
furakodott.

A családi ünnep lelki gyönyörű
ségek virágait tenyészti, éleszti s 
fejleszti a keblekben; a számítás 
fagyos lehellete azonban megder
meszti ezeknek a virágoknak finom 
szirmait. Még ha be is teljesedtek 
volna kedves keresztapám reményei 
s a nagy számban épen e célból 
meghívott vendégek nászajándékai
nak értéke fedezte volna a lako
dalom költségeit; a boldogság fe
letti öröm akkor se lehetett volna 
teljes, mert az elért haszon öröme 
levonná azt a hervadatlan örömök 
magasságából és tiszta levegőjéből.

Azt mondja Krisztus Urunk a 
hegyi beszédben, hogy ahol va
gyon a ti kincsetek, ott lészen a 
ti szívetek is. Az anyagi haszon 
reménye a szép családi ünnep ra
gyogását üzleti gondolatok szürke 
fátyoléval homályositotta el.

Ezt a fátyolt távolítsa el kedves 
keresztapám. Űzze el leikéből az 
ünnep anyagi körülményeivel fog
lalkozó s az ünnep méltóságához

Csonka Magyarország 
nem ország.

Géza, Lehel, Sárika testvérek. Egy nyi
tott ablak mellett Magyarország térképét 
szemlélgetik. Később régi dajkájuk, Zsuzsó 
néni lép be.

Lehel: Eiszorul a szivem, ha szeretett 
szép hazám térképére nézek. Milyen gyö
nyörű volt, milyen nagy volt. milyen gazdag 
volt ezelőtt! — és most? Óli i!t most csu
pa nyomorúság az élet. . .

Géza: A hajdani haza térképe hason
lított egy szép kerek almához.

Lehel: Eegem inkább az őszibarackra 
emlékeztet.

Sárika: Én'pedig mindég szép érett 
paradicsomra gondolok, ha hazám térké
pére nézek.

Lehel: Csakugyan a Sárika hasonlata 
a legtalálóbb. Olyan volt, mint egy szép, 
érett paradicsom. — Még a jólét is olyan 
volt benne, mint hajdan a paradicsomban. 
De ez a mostani térkép —! Nem is tudom 
soká nézni Tényleg olyan, mint amint a 
tanitóbácsi mondta: Egy törzs, melyről a 
végtagokat levágták. Nem él, csak haldoklik.

Géza: Igazi csonka Magyarország.

nem illő gondolatokat; ellenben 
nyissa meg szívét ama tiszta, me
leg és fényes sugaraknak, a melyek 
szeretett lánya boldogságából szót
áradnak. Emelkedjék föl a hála
érzet szárnyain a végetlen szeretet 
forrásához: a mennyei Atyához, 
aki ezzel a nagy boldogsággal 
áldotta meg családját és akkor 
olyan kimondhatlan öröm és za
vartalan megnyugvás üt tanyát 
kedves keresztapám keblében, a 
melyet a világ minden gazdagsá
gával sem cserélne el. Beteljese
dik akkor rajta minden kétséget 
kizáró bizonyossággal az apostol 
ígérete: „Amelyeket szem nem 
látott, sem a fül nem hallott, az 
embernek is gondolatjába nem 
mentek, amelyeket az Isten készí
tett az őtet szeretőknek."

Sass János.

Kapi püspök imakönyve.
Bizonyára nemcsak a Harangszó 

olvasóközönségénektiszteletreméltó 
táborában, de az anyaszenlegyház 
minden rendű-rangú hívénél álta
lános örömöt vált ki mai híradá
sunk, hogy a közel jövőben a buda
pesti Franklin Társulat kiadásában 
megjelenik Kapi Béla dunántúli 
püspök legújabb szellemi alkotása, 
magasságokba szárnyaló lelkének 
legszebb gyümölcse: imádságos
könyve, melynek címe: Békesség 
lesz.

Az ékesszavú püspök, ki az

Lehal: Nem is szeretem a földrajzot 
tanulni. Kétszer feleltem ebben a félévben, 
egyszer tudom, hogy négyesre. A második 
feleletem valószínűleg ötös volt.

Sárika: Ugyan fiuk! Ti másból sem 
álltok valami sokkal jobban. Hát nem sír 
a mama eleget, hogy nem akartok tanulni ? 
Csak ne fogjatok rá mindent csonka Ma
gyarországra !

Géza: Hát bizony nem valami nagy 
kedve lehet az embernek ebben a kis or
szágban semmihez. Minek tanulnék! Mi 
lehet itt belőlem? Ha felnövök, kivándorlók 
Amerikába.

Lehel: Én meg Angliába. Az gazdag, 
okos nép — az angolnak minden földrészen 
van birtoka. Én oda vágyom.

Sárika: Jaj! Ti hűtlen, rossz honfiak! 
Mit szólna drága, jó apuskánk, ki a hazáért 
halt meg —, hogy ti kiakartok vándorolni 
az országból, csak azért, mert szegény lett. 
— Éa bizony, akármilyen kicsiny, akármi
lyen szegény lett is, itt maradok. „E nagy 
világon e kívül nincsen számodra hely, 
Áldjon vagy verjen sors keze, itt élned 
halnod kell“.

Lehel: Hát ha nektek így is jó, te csak 
maradj itt nyomorogni, nejünk csonka 
Magyarország nem országi

Géza (hirtelen észre veszi az érkező

örökélet igéinek hirdetése kapcsán 
gondolatainak mélységével, költői 
nyelvezetének szépségével, előadá
sának csodálatos varázslatával min
denkor magával ragadja hallgató
ságát — mi valahogyan úgy érez
zük — legnagyobb mégis akkor, 
amikor alázatos lélekkel, összekul
csolt kezekkel ott imádkozik csen
des otthonában, az Úrnak pitvari
ban, oltárinak zsámolyánál, érezteti 
imájának szétömlő illatát s szárnyat 
ád a vergődő ember-lelkeknek, 
mellyel aztán csodálatos magas
ságba emelkednek s oly édesen 
megpihennek Isten kebelén.

Hogy mi lesz, mi kell, hogy le
gyen napjainkban nemzedékünk 
számára Kapi püspök imakönyve, 
melynek megjelenését — akarjuk 
hinni — százan és ezren velünk 
együtt eped ve várják a sötét ma
gyar éjtcakában, amikor körülöttünk 
oly nagy a homály s mindenfelől 
mérhetetlen örvények tátonganak 
rémesen felénk, hadd feleljünk erre 
a kérdésre Hugó Viktorral, (1802— 
1885), a nagy francia költővel, ki 
egyik legszebb költeményében töb
bek között így kiált fe l:
„Lelkem! Lelkem! Hogy e mélységen által, 
Mely nincsen elkerítve se korláttal, se gáttal, 
Az Istenig mehess el az éj sőtétiben :
Egy óriás Hid kén’ százmillió íven.
Ki épít olyat ? Senki! Oh szörnyű! Sírj

óh lelkem !
S míg néztem a homályba, néztem kétség

gel telten.
Egy phantom tűnt elémbe, fehéren, csillogón.

És fényt lövelt kezéből, ha egy a máshoz ért. 
Reáutalt az űrre, hová az, ami élt

Zsuzsó nénit, eléje szalad): Isten hozta 
édes, aranyos, drága Zsuzsó nénim — 
egyetlen jó dajkám!

Lehel: No, talán nem egyedül a tied, 
az enyém is Zsuzsó néni. (Üdvözli.)

Sárika (átkarolja, megcsókolja): És az 
enyém is vagy úgy-e, te legdrágább néni
kém?!

Zsuzsó néni: A tietek vagyok, megint 
a tietek, drága bogárkáim! De miért volt 
oly nagy lárma köztetek? Ugyan mi felett 
civakod átok ?

Sárika: A térképet nézegettük. A fiuk
nak nem tetszik a kis Magyarország, ki 
akarnak vándorolni. . .

Lehel: Csak úgy tréfáltunk! De honnan 
is jött most édes, öreg dajkánk? már oly 
régen nem láttuk.

Zsuzsó néni: Honnan! Hogy honnan ? 
(Zsebkendőjét keresi, sir.) O.t voltam . . .  
ahol ti olyan nagyon szerettek lenni. . .  
ott voltam, onnan jövök angyalkáim!

Géza (hevesen): Losoncon ?! A mi 
kedves szülővárosunkban ? Oh és látta azt 
a kedves kis házat, amelyben laktunk ? az 
udvart is, a kertet <3?

Lehel: Ahol annyit játszottunk, azt a 
szép szőlő-lugast, és a nagy d ió fá t...?

Sárika: Igen! a nagy diófát! (Sirn 
kezd.) Vagy úgy mondom inkább, a szén
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Bancsó A ntal,
nyug. theol. akadémiai igazgató, a 
magyarhoni evang. egyetemes egyház 

egyházi főjegyzője.

Lehull örökre s melyből még visszhang
sem hatolhat,

S szólt: „Óriási Hid kell ?“ „Építek neked
olyat!“

A sápadt árnyalakra fölnéztem s kérdezém: 
„Mi a neved ?“ „Imádság!“ — felelt a

tünemény.
Kapi püspök imakönyve „Óriási 

Hid“, „Imádság“ lesz a mi szá
munkra. Áldja meg a jó Isten érte.

M egszűnt a konnersreuthi „cso
d a “ ! A zarándokok, akik nagy tö
megben keresik fel Konnersreuth ot, 
hogy Neumann Terézt megbámul
hassák, az utóbbi napokban csaló
dással voltak kénytelenek hazatérni. 
Ugyanis a »csoda« többé nem mu-

diófát... emlékeztek még rá, hogy miért?
Lehel (szintén könnyezve): Igen! Igen! 

bo'dogult édesapánk ott csókolt meg utol
jára, a nagy diófa a la tt. . .  Szivéhez ölelt 
mindhármunkat, a mamát is, aztán becsa
pódott a kis kapu. Lépéseit még most is 
hallom, amint a kavicsos utón tovasietett. 
És vártuk, egyre vártuk, sok hónapon ke
resztül . . .  nám jött többé vissza. Eltűnt a 
gorlicei ütközetben.

Zsuz8Ó néni: Pedig én üzenetet hoztam 
ám tőle!

Gyermekek mind: Kitől ? az édesapától, 
a drága édesapától?

Zsuzsó néni: Meg a diófától. (Zsebébe 
nyúl, elökotoráBz bárom diót.) A szép, zöld 
zsalugáteres ház bizony már ütött-kopott, 
omlik a vakolat a faláról. A kerítés lécei 
ki vannak tördelve. A szőiö’ugas félrebillent. 
A kút kávája hiányzik, nincsen meg már 
csak a gödör. Csak a nagy diófa áll még 
a régiben. Sót nagyobb lett, terebélyesebb 
lett. De gyümölcs, azt mondják, nem ter
mett rajta azóta. Csak az egyik ágán leltem 
ezt a hármat. . .  szépen egycsoporiban, 
többet hiába kerestem rajta, nem találtam, 
csak épen ezt a hármat egycsoportban. Az 
édesapátok üzenete ez hozzátok, hogy ma
radjatok ti is szépen egycsoportban, mint 
e három dió. Szét is osztom köztetek, min-

tatkozott. A sebek nem véreztek és 
Neuman Terézt »prófétai ihlet« sem 
szállta meg. A legutóbbi hirek sze
rint a konnersreuthi »cscdatétel« 
végleg befejezettnek tekinthető. Neu
mann Teréz már el is hagyta ágyát, 
Ugyanúgy eszik és iszik, mint más 
halandó, főzéssel, takarítással és 
más teendőkkel foglalkozik és nem 
lehet rajta többé a »jeleket« látni. 
A csoda megszűnésének oka beava
tott körök szerint arra vezethető 
vissza, hogy az egyházmegye püs
pöke egyre nyomatékosan sürgette 
a konnersreuthi lelkésznél a csoda
tétel megszüntetését.

Svédországban,
az északi hittestvérek között.

A Harangszó számára ir ta : Wolf Lajos 
Sigtuna, Svédország. 2

Lundból 600 klm.-es hosszú utón 
jut el az ember a svéd fővárosba: 
Stockholmba.

Nappal utazva természetesen, a 
vasút vonal mentén sok-sok apró 
tavacskával találkozunk. Lassan kez
detét veszi a dombos, a hegyes vi
dék, csaknem egyedüli uralkodó fá
jával: a fenyővel. Az útnak a felén 
szembetalálkozunk Tél-apóval is. Hó, 
hó, mindenütt h ó ! Magos, vastag 
rétegben fekszik a földön, a fákon. 
10 órai fáradságos utazás után a 
vonat beleszalad egy sötét alagútba 
és amikor onnan kibújik megint, tel
jes fényében az ember szeme elé 
tárul a főváros. . .  a szigetek városa.

denik kap egy szemet. (Elosztja.)
Gyermekek: Köszönjük szépen — el

tesszük emlékül! (Meghatottan nézegetik.)
Zsuzsó néni: És most már megyek is, 

édes kis árváim! Isten veletek!
Sárika: De hová siet édes Zsuzsó néni, 

maradjon még nálunk, hiszen még nem 
beszélt el mindent régi otthonunkról, a 
gyönyörű szép Losoncról?

Zsuzsó néni: Majd máskor! majd más
kor sziveim. Most sietek! El ne késsem 
ám az óráról — egy fél óra múlva kezdő
dik. Oda is kell tíz perc, míg odaballag 
egy ilyen öreg.

Sárika: Milyen órára jár Zsuzsó néni ? 
és és mi ez a nagv könyv ? ebből tanul ?

Zsuzsó néni: Ez a nagy könyv ? hogy 
mi ez? Ez kicsikém a szent Biblia. Amit 
dr. Luther Márton mindnyájunk épülésére 
lefordított és adott a nép kezébe, hogy 
mindenki olvashassa. De most már mi 
evangélikusok is félretettük. Pedig ebben 
van az ember békessége, öröme, igaz bol
dogsága. Amikor a drága Pali fiam holta 
hire megjött, óh ja j! mi lett volna velem, 
hová lettem volna? ha ez a drága, szent 
könyv nem lett volna —. Ez — ez vigasz
talt meg, állította helyre a lelkemet. Ebből 
a könyvből megtanultam, ahogy nem tett az 
Úr velem semmi rosszat, mikor a fiamat

13 szigeten épült. A város területén 
csaknem több a viz, mint a száraz
föld. Advent ideje van és az egész 
város a karácsonyvárásnak a jeleit 
viseli magán. A tereken, a temp
lomok előtt, a templomokban, a ki
rakatokban, mindenütt karácsonyfa. 
Minden azt hirdeti, hogy bizony még 
ma is, a legnagyobb ünnep a kará
csony, a szeretet ünnepe. (Bár ez a 
nagy előkészület, mintha éppen azok
tól venné el a karácsony csodálatos 
meglepetését, akiknek az a legdrá
gább, a gyermekektől!) N o s! a fő
város itt is, mint mindenütt, sok 
látnivalót kioál. Sok-sok templom, 
szép templomok, és ezek mind-mind. . .  
evangélikus templomok! Az ember 
alig győzi, hogy mindent megnézzen, 
ami új, ami szép. De ide-oda sza
ladgálásunk közben alaposan el is 
fáradunk. Éppen azért nem gondol
kozunk sokat, hanem fölülünk a 
vonatra, még egy rövid félórácskát 
utazunk, hogy csendes pihenőhelyre 
jussunk, egy kicsi kis városkába, 
csupán csak 900 lélekkel. A neve: 
Sigtuna.

Ha déli Svédországról azt mon
dottuk, hogy az ember a magyar 
alföldön érzi magát, akkor itt, közép 
Svédország tájékán azt kell mondani, 
hogy ez meg a Dunántúlt juttatja 
az ember eszébe. Dombok képezik a 
környéket, — persze, itt is fenyőfá
val — és a fővárosból a tó, a 
Mälar tava, elnyúlik egészen idáig 
és szinte megcsalja az embert, ami
kor minduntalan azt az érzést kelti 
az emberben, hogy a szép Balaton

elvette. csak a magáét vette el. És aztán 
megtanultam azt is, hogy ez a haza újra 
nagy lesz — újra szép lesz — gazdag is 
lesz, ha apraja, nagyja, fiatalja, öregje át
veszi a szivét az Urnák. — Hogy a magyar 
tanuljon meg imádkozni és dolgozni.

Eleinte csak magam olvasgattam. Aztán 
jött a többi szomorodott szívü. — Fodor 
Örz8e, Gulyás Panni, egyre többen, többen. 
Az én kamrácskám egyszerre csak szűk 
Jett. Most Sándor Andráséknál jövünk ösz- 
sze 25-en, 30-an, mikor hogy —

Imádkozunk, nem szidjuk a minisztere
ket, a kormányzót — Oh áldja meg az 
Isten őket, azoknak igen nehéz életük van, 
ilyen szegény országot, ilyen Jázadó népet 
rendben tartani. Adjon az Úr nekik erőt, 
egészséget, felülről jövő áldott bölcseséget.

Mi öregebbek aztán ügyelünk arra is, 
hogyan vannak felöltözve a leányok. Közöt
tünk nem jelenhet meg olyan festett képű, 
rövid hajú, kurta szoknyás —. Ha közénk 
vetődne olyan is, odakönyörögjük őket az 
Úr Jézus vezető kezébe, ö  azokon is kö
nyörül, meghozza az eszüket, hogy ne le
gyenek ilyen „világ csúfja*.

És bizony dolgozik i s , az öreg Zsuzsó 
néni. Hogy elszólitotta az Úr drága Palimat, 
bizony a kenyérke szűkösen kerülne. De 
megadja az Úr az erőt napról-napra. El-
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partjára tette le valamilyen mese
beli kés.

Az egész környék a történelemről 
beszél. Romok. Régi templomoknak 
a maradványai, várnak és kolostor
nak a romjai. Az egyház szempont
jából nagy története is van ennek a 
kicsi helynek. Állítólag Svédország 
első keresztyén missziójának az állo
máshelye ez volt, valamikor püspöki 
székhely. Innen indult el Jézusnak a 
tanítása svédországi hódító útjára. 
Ma persze ezek a helyek emlékek
ről beszélnek csak, múltról. — De 
nemcsak múltja van ennek a helynek, 
hanem jelene is, még inkább jövője.

A reformáció 400-éves évfordúló- 
ján, 1917-ben ugyanis itt egyházi 
alapítványt létesítettek, amely köz
vetlenül a város közelében, egy 
dombnak a legtetején épült.

Ez a hely ma az egyházi életnek 
egyik középpontja.

Elsősorban is nagy vendégfoga
dója van. Sűrűn járnak ide látoga
tóba azok az emberek, akik a mun
kában kimerültek és egy kis pihenőre 
vágynak. Természeti szépségével, 
csöndjével, erdőivel, tavával, szigetei
vel ez a hely ezer alkalmat is ad a 
pihenésre. De nemcsak fáradt em
berek jönnek ide. Aki dolgozni akar, 
szintén megtalálja erre a bőséges 
alkalmat. Az alapítványnak nagy 
könyvtára van, amelynek a csöndes 
termeiben mindennel lehet foglalkozni, 
ami tudományt jelent. A vendégek 
itt naponként váltakoznak. Ha valaki 
itt maradna néhány hónapra, akkor

eljárok mosni! A kis földecskémet meg 
bevetettem kenderrel —. Ami azon termett, 
hát fonogatom esténként. Van úgy, hogy 
12-t is ver az óra, még fonok. Azután meg 
szőni fogok. így kell ebben a szegény, ki
rabolt országban. — Imádkozni és dolgozni. 
— Ne legyek én terhe ennek a letiport, 
tönkrement hazámnak — de ne legyen az 
más se, akinek ép keze-lába van!

Hát tőletek mi szépet lát édesapátok, 
ha letekint az égbői rátok?

Lehet (lesütött fejjel): Óh ne is kér
dezze édes nénénk! Mi úgy elhagytuk ma
gunkat. Azt hittük, mert mi hadiárvák va
gyunk, nekünk tanulnunk sem kell. — Pedig 
Zsuzsó néni öreg — és már dolgozott fiatal 
korában eleget, mégis akar a hazáért tenni 
valamit. Óh én nagyon bánom és szégyen
lem is magamat, az én értesítő könyvecs
kém csupa hármas és négyes. Bukni ugyan 
nem buktam, de jótanuló sem vagyok.

Zsuzsó néni: Óh jaj 1 de fáj a szívem 
fiacskám 1

Géza: Nekem meg két ötösöm is van. 
Történelemből és magyar nyelvtanból.

Zsuzsó néni: Nagyon szomorú — na
gyon szomorú!

Géza: De mit tehetünk most már drága 
Zsuzsó néni? Elég, ha megígérjük, hogy 
ezentúl iparkodni fogunk?

A kis árva.
A haja szőke, szeme kék,
Kis karcsú teste gyenge,
Mint a liliom oly fehér,
Mint az ibolya szende.

A ruhája —  oh Istenem,
Mint a lehelet árnya,
Rongyos, lyukas cipőjében 
Kékre dermed kis lába.

Nyolc éves mindössze szegény 
És már ötéve árva.
Öt éve hogy e kis angyal 
Az éltet maga járja.

Mi rámaradt örökségül 
Az élet, óh be fájó.
5  nincs oly szív mely sima rajta, 
Nincsen egy lélek szánó.

Kiket a sors dúsan áldott,
Óh nézzetek hát rája,
5  ha dobog még a szívetek,
Nem sír tovább az árva.

Ki egyet gondjaiba vesz.
És szóval, tettel szánja 
Annak minden léptét-tettét
A jó isten megáldja.

' 3 BUTI SÁNDOR.

a svéd egyházi életnek minden ne- 
vezetesebb emberével meg is ismer
kednék.

De ez a vendégfogadó csak egy 
része az alapítványnak. És pedig 
nem is a legfontosabb része, Ennél 
sokkal fontosabb egy iskolája, ame
lyet így neveznek: »Népfőiskola«.

(Folytatjuk.)

Zsuzsó néni: Az nem sokat érne. A 
pokolba vezető út csupa jószácdékkal van 
kirakva. Régi, megromlott szivetek megint 
csak lustaságra, elkeseredésre, dacra vinne 
benneteket. Újra csak mindég más lenne 
az oka roskatagtoknak. Itt valami egészen 
másra van szükség. — Üj szívre. — Új 
szivet pedig csak Jézus adhat, annak, aki 
azt igazi vággyal kéri Tőle. Szeretnétek 
megszabadulni régi, hanyag, bűnös élete
tektől ?

Lehel: Én nagyon 1
Géza: Én is 1
Sárika: Én is. Es én úgy szeretnék 

Zsuzsó nénivel oda menni, ahol ezt a sok 
szép és drága dolgot tanulta. Nem mehet
nénk mi is oda?

Zsuz3ó néni: A bibliaórára? Oh miért 
ne, csak jöjjetek! Régen imádkozom érte, 
hogy akiket úgy szeret a szívem, akiket két 
karom annyit dajkálgatott, azokat ezentúl 
az Úr Jézus dajkálhassa tovább.

Lehel: Én mee nagyon szeretnék olyan 
könyvet, amilyen Zsuzsó néninek van, amely 
úgy megmutatja az ember gonosz szívét.

Zsuzsó néni: Bibliát?! Régen elkészí
tettem számotokra. Valahányszor jövök, 
mindég magammal hozom, hogy majd oda 
adom, de eddig nem volt az még kedves 
előttetek. Ds most, most végre eljött az a 
nagy ünnepi óra, hogy oda adhatom néktek

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Pál apostol példája.

Febr. 20. A kellemetes idő. II. Korinlhus 
6 . 2. Sokan a böiti napokat szomorú na
poknak tartják. Némelyeknek nem tetszik 
az, hogy ilyenkor tilosak a nyilvános mu
latságok és pihennek a dorbézolások. Pe
dig a böjti Időszak a legkellemetesebb idő, 
legjobb alkalom arra, hogy szembe néz
zünk ősi ellenségünkkel, a bűnnel. Ez az 
időszak a magunkba szállást készíti elő. 
Pál apostol a maga egész életét böjtnek 
tartotta és mi az evangélium hívei hasonló
képen lelki böjtnek ítéljük az életet. Test
vér tudod-e, hogy a lelki böjt sokkal ne
hezebb a testi böjtnél.

Febr. 21, A szolgálat tükre. II. Korint - 
hus 6 . s—8. Pál apostol élete a szolgálat 
élete volt. Böjt idején nézzünk bele ebbe 
a csodálatos életbe és szégyenüljünk meg 
a nagyszerű látványtól. íme egy ember, aki 
a szolgálat eszményképe. Tűrés, nyomorú
ság, tömlőc, küzkődés, böjtölés az egész 
élete 8 emellett tudományban, szívességben, 
szeretetben, igazmondásban ö az első. 
Mindannyian szálljunk magunkba és ves
sük fel a nagy kérdést: Tudnánk-e mi így 
élni?

Febr. 22. Szent paradoxonok. II. Ko- 
rinthus 6 . 9. Paradoxon alatt olyan mon
dást értünk, amely látszólag lehetetlen, de 
közelebbről megvizsgálva mégis igaz. Aki a 
Krisztus igazi követője, ismeretlen az és 
mégis ismeretes, megholt és mégis élő, 
ostorozott, de meg nem öletett. Talán té
ged mélyhitü testvér csak a községedben 
ismernek, talán ott is csak némelyek, a 
nagy világ előtt ismeretlen vagy, de a lát
hatatlan egyházban annál inkább számon- 
tartott és jó csengésű a neved.

Febr. 23. Bánat, mely örömre fordul. 
II. Korinthus 6 . ío. Az igazi keresztyén 
ember bánkódik és mégis örvendezik. 
Örökké bánija őt gyöngesége, gyarlósága, 
az a tudat, hogy noha a lelke akarja a jót, 
de a teste nem engedi. Ám állandóan ör
vendezik mégis, mert érzi, hogy Isten ke-

édes galambkáim. Áldja meg az Úr Ige 
olvasástokat. Ez a Sárikáé, ez a Gézáé' 
ez meg a Lehelé. (Mindegyiknek ád egy 
Bibliát.)

A gyermekek mind a hárman: Óh na
gyon köszönjük I Mily kedves ajándék 1

Géza: És milyen kedves kis könyvjelző 
van benne! A kerek Magyarország, közepén 
egy nyitott Bibliával. Óh de szép gondolat 1 
Ki rajzolta?

Zsuzsó néni: Hát az én öreg, reszkető 
kezem — hogy véssétek jól a szivetekbe, 
hogy Magyarország megint ilyen lesz, ha 
szívünk közepén ott van Isten Igéje. Jel
szavunk pedig ez lesz: „Imádkozzál és 
dolgozzál*. Ezt tartsa is be minden magyar 
kerek e hazában.

Már le is késtem ilyen formán a biblia
óráról. De nem ba j! Még szeretnélek meg
tanítani egy kedves énekre.
(Kinyit egy kis énekeskönyvet.) Énekeljetek 
csak velem:

Nem hagyjuk el a bibliát,
Isten szent igéjét.
Ez támasza az aggoknak,
Ifjút az ige véd.
Ez nap, mely fényes sugarát 
Utunkra hinti el,
Ebből halljuk Jézus szavát:
Ez ég fölé emel.
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gyelme készen áll az ő számára is. Ez az 
öröm többet ér a föld minden más örö
ménél. Igaza van Jézusnak: „Boldogok 
akik simák, mert ők megvígasztalíatnak.“ 
Máté 5.4

Febr. 24. Gazdag szegények. II. Korint- 
hus 8.9. Jézus lejött a földre az ég örök 
fényességéből, szegénnyé lett érettünk, hogy 
bennünket gazdaggá tegyen. Általa lettünk 
mi lelkiszegények lelkileg gazdagokká. Ed
dig semmink se volt, de most mindenekkel 
birunk, miénk a kegyelem és az örök üd
vösség. Érzik-e a vagyonos emberek közül 
egyesek azt, hogy mennyire szegény a lel
kűk?

Febr. 25. A nagyszerű visszautasítás. 
Máté 4 . 8— xo. Jézm is böitölt kina a pusz
tában, amikor a Sátán őt megkísértette. 
Mind a három ördögi próbálkozást vissza
utasította Krisztus s ezek közt a legnehe
zebb volt a 3-ik próba, amidőn a világ 
minden kincsét és dicsőségét felkínálta a 
Sátán Jézusnak. Ez a visszautasítás Krisz
tus nagy lelkierejét bizonyítja. Az a kérdés, 
hogy mi lézus helyébe igy cselekedtünk 
volna-e ? Pál apostol lehetett volna orszá
gos hírű zsidó rabbi, aki tekintélyt, vagyont 
gyűjthetett volna magának, de ő a C3ábitó 
jövőt eldobta magától a damaszkuszi úton. 
Tudunk-e mi ellenállani ? Él-e bennünk a 
visszautasítás ereje a döntő pillanatokban ?

Febr. 26. Angyalok szolgálata. Máté
6 . íi. Amikor Jézus sikerrel kiállta a pró
bát, jöttek az Angyalok és szolgáltak neki. 
A keresztyén vallás elterjesztése körül 
óriási érdemeket szerző Pál apostolt lelki
ismerete nyugodtsága jutalmazta meg, ez 
volt ránézve az angyali szolgálat. Az iga
zán hívő embert az a tudat boldogítja, 
hogy túl a síron egykor majd őt is körül
veszik az angyalok és ö, is Isten körül 
szolgálatokat végezhet. Érzed-e testvér, 
hogy érdemes egy életet leélni a Krisztus
ért, ama magasztos pillanat eljöveteléért, 
amikor majd nekünk is szolgálnak az an
gyalok? Számot tartasz-e erre a nagy ki
tüntetésre ? Tátrai Károly.

Ér-e el valamit a kölmisszió ?
A szigorúan lutheránus Lipcsei 

Misszió fő munkaterülete keleti 
Indiai, a tamulok népe. A német 
misszionáriusokon kivűl 36 ben- 
szülött tamul evang. lelkész és 744 
benszülött tamul evang. tanító dol
gozik itt már a Lipcsei Misszió 
szolgálatában. 312 evang. elemi és 
7 felsőbb evang. iskolát tart fenn 
ott a misszió, amelyekben 17.222 
tamul gyerek tanul. Nem rég állí
tották fel a fővárosban, Madarsban, 
az evang. lelkészképző iskolát, a- 
melynek ez évben 15 növendéke 
van. Körülbelül 300.000-re teszik 
a tamul evangélikusok számát.

A külmisszió hatatmas eredmé
nyeiről beszél a német külmissziók 
egyesitett statisztikája is. E szerint 
a német misszionáriusok száma 
1155, ebből 22 orvos. A világ min
den részén feltartott missziói állo
mások száma 532, az elemi isko
láké 2717, a magasabb iskoláké

HARANC1SZÓ.

52, amelyekben 161.563 növendé
ket oktatnak. 25 kórházban száz
nál több diakonissza ápolja a ben
szülött betegeket. A megtérített 
pogányok száma jelenleg 867.799. 
Igaz, hogy 4,780.000 márkát for
dított Németország az elmúlt év
ben a külmisszióra, de — mint a 
fenti statisztika mutatja, — bőven 
mégis teremte ez az áldozat a maga 
gyümölcsét.

KO R K É P E K .

K a rc o la to k  a  h é trő l.
A Harangszó egyik buzgó olvasója 

„ S o p r o n v á r m e g y e “  című napilap 
bői az itt alant közölt következő valóban 
figyelemre méltó korképet küldötte be 
hozzánk. Amennyire fá j lelkűnknek, 
hogy ilyen és hasonló esetek még 
Sopronban is előfordulhatnak, annyira 
örülünk, hogy maguk a katholikus 
testvérek emelik fel nyíltan szavukat 
a felekezeti izgatás ellen.

„4 „Sopronvármegye* panasz- 
könyvéből. Tegnapi számunkban kö
zölt panaszos levélre a következő soro
kat kaptuk: Tekintetes Szerkesztő Úr! 
Nagy meglepetéssel olvastuk becses 
lapjában megjelent azon panaszt, 
hogy egyik katholikus tanintézet igaz
gatója megtiltotta a lányoknak a diák
bálon való megjelenést, mert azt evan
gélikus tanulók rendezték. Hogy a 
nem katholikusok ellen bizonyos akna
munka folyik, és hogy azt kik végzik, 
mindenki tudja, de hogy az elvakultság 
ennyire menjen, azt feltételezni sem 
mertük volna. Dr. Serédi Jusztinián 
esztergomi hercegprímás urnák bizo
nyára tudomására lesz hozva ezen 
intézkedés s igen kiváncsiak volnánk 
tudni, hogy ö, aki a Pax és Justitia 
{Béke és Igazság) jelszavával lépett 
csonka hazánkba, e díszes intézet 
vezetőségéhez mit mond ? ? Egyébként 
kérjük a panasz íróját, nevezze meg 
azon intézetet, ahol ilyen a vezető, 
mert az illető úgylátszik még mindig 
nem tudja, hogy csak egy hazánk és 
csak egy Istenünk van mindnyájunk
nak, és mindenki csak ahhoz fohász
kodik, ha fohászkodik, ha más-más 
szertartással is. Különben a kit. ügyész 
és a közoktatásügyi miniszternek is 
érdeklődni kellene az ilyenek iránt, 
akik izgatnak a felekezetek ellen. A 
haza minden polgárának a legnagyobb 
egyetértéssel és egymás támogatásával 
kellene törekedni hazánk boldogulá
sára. Teljes tisztelettel: Több katho
likus polgár. “
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Gazdász ifjak egyházakért.
A kész'helyi gazdasági akadémia pro

testáns hallgatóinak .Bethlen Gábor Köre* 
protestáns tanáraik és mindkét egyház 
helybeli lelkészeinek vezetése mellett nyil
vános vallásos ünnepélyek és a tagok szá
mára tartott hi erősítő előadások által 
ápolja egvházszeretetét és hűségét. De 
minden évben alkalmat keres a Kör, hogy 
anyagilag is hozzájáru'hasson a két gyüle
kezet támogatásához. Ez évben Mikszáth : 
Noszty fiú esete. . .  c. darabjával léptek a 
nagy közönség elé, melyet Daniska József 
köri tag, evangélikus hittestvérünk rende
zésében adtak elő nagyszámú és előkelő 
közönség előtt, a Bocskay nagy színház 
termében, február hó 2 án. A siker oly 
óriási volt, hogy 5-én zsúfolt ház mellett 
meg kellett ismételni és 12-én harmadszor 
is előadták közkívánatra. A befolyó tiszta 
jövedelmet a Kör szegénysorsú hallgatói
nak segélyezésére és a Keszthelyen épí
tendő evangélikus és református templo
maink alapjának gyarapítására fordították, 
hogy így kivegyék részüket a templomépí
tés nehéz, nagy munkájából erkölcsileg és 
anyagilag is. — Áldás kísérje nemes törek
véseiket.

EGYRÓL- MÁS RÓL.
A m in d e n n a p i  é le tből.

A február legendája. Miért rö- 
videbb február, mint az év többi 
hónapja, erre Normandiában ked
ves legenda van. Február — a 
legenda szerint — nagy kártyás 
volt. Egy ízben leült két barátjá
val, Január-ral és Március-sal kár
tyázni. Hallatlanul rossz kártyái 
jártak és mindenét elvesztette. De 
még tovább akart játszani. Ekkor 
feltett a kártyára egy napot. El
vesztette. Január nyerte le. Azután 
ismét feltett egy napot. Március 
nyerte meg. így lett Február két 
nappal szegényebb, Január és 
Március egy-egy nappal gazdagabb.

H E T I  KRÓNIKA.
A képviselőház a numerus clausust 

tárgyalja. Ez alkalomból az egyetemi ifjúság 
néma tüntetést rendezett. — Ángyán Béla 
helyébe, ki igazságügyminisztériumi állam- 
titkári állást vállalt, az új sajtófőnök Szudy 
Elemér lett. — Az igazságügy-, pénzügy- 
s a belügyminiszter szabadságra mentek. 
— Megalakult a máltai lovagrend magyar- 
országi tagozata. — Lord Rothermere újab
ban 1500 dollárt juttatott a képzőművészeti 
főiskola, 1000 dollárt a budapesti egyetemi 
ifjúság részére az összes egyetemi menzák 
segítésére. A nemes lord ismételten példát 
mutatott a 100.000 holdas magyar mág
násoknak.

Belgrádban megkezdték a kommunista 
bűnpör tárgyalását.

A rom án parlamentben elkeseredett 
hangon szólott Pop parasztpárti képviselő 
arról, hogv Erdély románsága mennyire 
csalódott Romániában.

Az új görög  miniszterelnök Zaymis lett.
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Berlinben óriási érdeklődés mellett 
tárgyalják a szenzációs bűnpőrt, melynek 
vádlottja, érdekeltjei és koronatanúi nagy
részt 20 éven aluli diákgyermekek.

A szovjet háború ellenes szerződést 
akar kötni Franciaországgal.

Norvégiában az új kormány is lemon
dott

Mexikóban to«ább tart a polgárháború.
Az Egyesült Államok kormánya 5 év 

alatt 71 hadihajót és 1490 repülőgépet építtet.

HA R A N Q S Z Ó .

Ö tven ed  v a s á r n v p ja .
I. Kor. 13. i-i3.

Ha röviden össze akarnánk foglalni az 
első korinthusi levél 13. fejezetének tartal
mát, azt mondhatnák: ez a fejezet a sze
retetnek dicső himnusza. Szeretet nélkül 
üres az élet, nincsen belső tartalma: S ze
re te t nélkül semmi nem vagyok. Mint 
a nyíló virág a meleg napfény után, úgy 
sóvárog a mi szivünk ezután a szeretet után,

Kapi Béla püspök előadása. A 
Bethlen Gábor-Szövetség tudományos és 
irod. szakosztálya által »Nemzeti egység* 
cimen rendezett előadássorozata kapcsán 
Kapi Béla püspök, társelnök február 21-én 
d. u 6 órakor tartja előadását: A nemzeti 
egység veszélyeztetettségének okai“ címen.

Lelkészavatás. D;\ Raffay Sándor 
püspök Budapesten lelkésszé avatta Schulek 
Tibor lelkészjalöltet.

Szeged. Országh Józsefet, a szegedi 
evang. egyház közszeretetben és liszte'et- 
ben álló tanítóját, odaadó buzgósággal tel
jesített, kiváló és eredményes szolgálatai
ért, dr. Raffay Sándor püspök az igaz
gatói címmel tüntette ki. A kitüntetés 
evangélikus tanítói karunk egyik legkivá- 
lóbbját érte. — A szegedi »Ferenc József* 
tudomány egyetemen f. hó 8-án két vég
zett hallgatót és psdig ifj. Paraszkay 
Gyula jogtudományi és ifjú Bruckner Győző 
bölcsészettudományi doktorjelölteket, avat
ták „sub auspicii Gubernatoris* doktorokká. 
Mind a két ifjú doktor evangélikus egy
házunk tagja, kiknek jövendő munkálko
dásuk elé boldog reménységgel nézhetünk. 
Dr. Paraszkav Gyula, mint a Szegeti Egye
temi Luther-Szövetség“ elnöke, már eddig 
is áldásosán működött egyházunk szőlőjé
ben. Dr. Bruckner Győző, ki az eperjesi, 
jelenleg miskolci, jogakadémiánk dékán
jának fia, teljes biztosítékot nyújt arra, 
hogy apái hitével es buzgóságával apos
toli munkát fog végezni egyházunkban. 
Isten áldása kisérje életüket.

Tét. Dr. guothfalvai Guóth Béla ügy
védet, téli földbirtokost, a téti, mórichidai 
és árpási gyülekezetek felügyelőjét, Győr, 
Moson és Pozsony vármegyék tb. tiszti 
főügyészévé nevezték ki.

A kispesti evang. egyházi gondnok 
beiktatása. Ünnepies közgyűlésen iktatták 
be vasárnap,délelőtt a kispesti ev. egyház 
gondnoki tisztségébe Nagy Molnár István 
miniszteri tanácsost. A közgyűlésen Brandt- 
ner Pál városi főjegyző, egyházközségi 
felügyelő elnökölt, az eskü szövegét Máthé 
Lajos, a kispesti ev. egyház igazgató-lel
késze olvasta elő. Az újonnan megválasz
tott Nagy-Molnár István szép beszéddel 
köszönte meg az egyházközség bizalmát.

A sümegi prot. nők február 5-én er
kölcsileg és anyagilag egyaránt jól sikerült 
teaestélyt rendeztek a Korona szálloda

nagytermében. A műsoron Menyhár Ist
ván evangélikus lelkész, Németh Károly 
ref. lelkész beszédekkel, Bozó Baba sza
valattal, Grosz Marika, dr. Lengyel J és 
Mesterházy I. trióval, Mühl K. énekszám
mal szerepeitek. A műsor méltó befeje
zése és fénypontja egy 1 felvonásos irre
denta színdarab volt, melyben a főszerepet, 
a magyar anyát, Hertelendy Zsigmondné 
adta megrázó drámai erővel és rátermet- 
séggel. Ä szép mű=or után szeretet-ven- 
dégség következett. Önkéntes adakozásból 
350 pengő gyűlt be az építendő imaház 
javára. A rendezés nagy munkája és szép 
sikere Remete Aladárné, Herteleney Zsig
mondné és dr. Pozsgay Gézáné vezetése 
alatt a kis gyülekezet minden egyes nő- 
tagjának hithűség és buzgóságát dicséri.

Előadás Tutankámen sírjáról. A buda
pesti Evang. Leányegyesüit ismeretterjesztő, 
sorozatos előadásai során dr. Hittrich 
Ödön gimn. főigazgató érdekesen ismer
tette vetített képek kíséretében Tulenkámen 
sírjának feltárását és a sírban talált nagy 
ipari és művészi készségre valló külön
böző használati és művészi tárgyakat. Az 
ev. egyház Deák-téri épületének dísztermét 
megtöltő közönség tetszéssel hallgatta az 
előadását, melyet azzal végzett, hogy ne
künk is van egy sírunk, melynek feltárása 
reánk, magyarokra nézve kívánatos volna 
és ez a sir Attila sírja, amelynek hollété
ről még frás is maradt reánk, melyet azon
ban mindezideig hiába kutattunk.

Mezőlakon a nőegylet január 29-én 
műsoros szeretetvendégséget rendezett, 
melyen a gyülekezet tagjain kívül más 
felekezetbeliek is igen nagy számmal jelen
tek meg. Az estély bevétele: 190 P, mely
ből 86 P maradt a nöegyleí nemes céljaira. 
A siker érdekében közreműködtek: Varga 
Lajos tanító, aki a betanítás nehéz szere
pét vállalta, Simon Lenke, Simon Lina, 
Simon Irén, Simon Karolin, Fejes Katus, 
Horváth Róza, Simon Béla, Simon József, 
Fejes Dénes, Sülé Károly, Nagy Lehel, 
S’mon Károly énekkel; szavalattal és mo
nológgal : Háry Tini, Háry Erzsi, Tüske 
Juliska, Tüske Emma, Tislér Mariska, Hor
váth Jolán, Mikó Dezső, Tüske István, 
Háry István.

Budapest. A Fasori Ev. Énekkar febr. 
7-én a Park-szálló külön termében mű
soros ismerkedési estélyt tartott. — A 
Deák-téri Leányegylet összejövetelén dr. 
Kirchknopf Gusztáv lelkész tartott előadást: 
A boszorkányokról. Február 17-iki estélyen 
Túróczy Zoltán győri lelkész, lapunk fő- 
munkatársa tartott előadást. — A kőbányai 
Luther-Szövetség kulture3télyén Baade 
Margit amerikai tapasztalatairól tartott elő
adást vetített képek mellett. Közreműköd
tek még: Kenesey Jenő, Pálmai Kálmán, 
Eitner Irén, Schwab Károlyné, dr. Dirner 
Gusztáv.

A rábabogyoszlói evang. leányegyház 
újonnan választott tanítóját, Nagy Sámuelt, 
f. hó 5-én iktatta be hivatalába Varga 
József sárvári lelkész, a mikor a hívek 
zsúfotásig megtöltötték az iskolát és el
halmozták a új tanítót a szeretet minden 
jelével. A beiktatás után a hivek az új 
tanító tiszteletére Takács József vendéglő
jében bankettet rendeztek, melyen mintegy 
60-an vettek részt nemcsak az evangéliku
sok, hanem a rórn. katholikusok is és 
szép felköszöntőkkel kívántak áldást az új 
tanító egyházi és társadalmi működésére. 
Az Úr áldja meg minden jó munkáját.

Katholikus kápolnából protestáns 
templom. A perecesi, borsodmegyei bánya

telepen a római katholikusok templomot 
építenek maguknak. A m. kir. állami vas-, 
acél- és gépgyárak központi igazgatósága, 
mint a bányatelep fölöttes hatósága, a róm. 
kalh. által eddig használt kápolnát áten
gedte protestáns istentiszteleti célokra.

Tokaj. Ádventben mind jn csütörtökön 
este a ref. testvérekkel közösen vallásos 
estét tartottunk, melyeken Kovács Lajos 
helybeli ref. hitoktató, Bélák János ózdi 
s.-felkész, Krecsák János nyíregyházai s - 
lelkész és a helybeli lelkész hirdették az 
igét, A harmadik vallásos estén Krecsák 
László nyíregyházai kántortaniló szép 
szólóéneke, Krecsák László és János 
duettje emelte az áhítatot. Karácsony első 
napján d. u karácsonyfaünnepély volt a 
lelkészlakon, melyen a gyermekek vallásos 
füzeteket, képeket, a szegényebbek ruha
neműt is kaptak. — Január 29 én volt az 
évi rendes közgyűlés, mely a megüresedett 
jegyzői állásra a gyülekezet áldottemlékü 
felügyelőjének, Rothfuch3 Evang. Jánosnak 
fiát: Rothfuchs Lászlót választotta meg. 
Nagy hálával emlékezett meg a közgyűlés 
a gyülekezet volt lelkipásztorának, Marcsek 
János lelkésznek érdemeiről. Az elmúlt 
év örvendetes eseménye volt az irnaház- 
nak új padokkal való ellátása, ami az 
egyháztagok áldozatkészségének s a volt 
lelkész fáradozásának köszönhető.

A szarvasi Öregdiákok kegyelete. 
A Szarvasi Öregdiákok Szövetsége Bartóky 
József v. b. t. f. elnök vezetése alatt leg
utóbb megtartott választmányi gyűlésén 
Raffay Sándor püspök indítványára elha
tározta, hogy Benka Gyulának, a szarvasi 
főgimnázium több mint negyven éven át 
volt igazgatójának, Reviczky Hugó szobrász- 
művész által elkészített szobrát június 
havában leleplezi, ugyanekkorra elkészítteti 
az intézet nagynevű volt diákjának, néhai 
Hoitsy Pálnak, emléktábláját, amelyet a 
gimn. falában Inczédy László és Gyóni 
Géza emléktáblája mellett fognak elhelyezni.

A kisterenyei evangélikusok sikerült 
teaestélyt rendeztek a Német-féle vendéglő
ben, melyen felekezeti külömbség nélkül 
nagyon sokan megjelentek. Az estély meg
valósítása érdekében sokat fáradoztak: 
Dobos Jánosné. Nagy Károlyné, Stefankó 
Ödönné, özv. Oravecz Mártonná, dr. Né
meth Györgyné; a leányok közül Stefankó 
Mici, Manci, Vohauer Irén, Németh Piroska, 
Rózsika, Ilona. Az estély 258 P-t jövedel
mezett az egyház javára.

Orosháza. Közgyűlési határozatában 
kimondta az egyház, hogy a templomi ki
járatok fölé villanylámpát szereltet. Folyó 
évi költségvetése meghaladja a 45.000 P-t.

Szélhámoskodás. Egy nő azzal a me
sével, hogy ritiküljét a vasúton ellopták, 
magát egyik helyen egy közismert lelkész 
rokonának tüntetve fel, egy másik helyen 
annak buzgó hívéül, kölcsönöket kér és 
vesz fel Felhívjuk ev. híveinket, első sor
ban a lelkészeket, hogy ha ez a szélhámos 
valahol jelentkezik, azonnal adják át a 
rendőrségnek.

Előfizetési felhívás keresztyén szel
lem ű ifjúsági színdarabra. Csukás Endre 
Drávaszabolcs-i ref. lelkész »Lehullott a 
rezgő nyárfa ezüst szinő levele* cimen 
3 felvonásos színdarabot irt, mely minden 
izzében keresztyén szellemű és előadásra 
kiválóan alkalmas. A darab az 1919-es 
ellenforradalom idejében játszik, szemlél
tetve a kommunizmus elleni küzdelmet. 
Előfizetése és előadási joga 10 P, melyért 
tiz példányszöveget küld a Keresztyén Ifjú
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sági Egyesületek Nemzeti Szövetsége, Buda* 
pest, IX., Üllői ut 29. IL

Felvidéki tanulmányút. Losoncon, 
Pozsonyban és Besztercebányán a cseh 
kormány és az amerikai keresztyén ifjúsági 
egyesületek támogatásával három hatalmas 
ifjúsági egyesületi palotát építettek. Tavaly 
kilenc csonka-magyarországi ifjúsági vezető 
tett látogatást ezekbe a házakba nagy 
eredménnyel. E tanulmány utat az idén is 
megismétlik március 5. és 10. között. Ösz- 
szes költségek (vizűm, vasúti költség, szál
lás és élelmezés) 60 P körül lesznek. In
dulás március 5-én reggel Budapest, Keleti 
pályaudvar. Megérkezés Budaptstre márc. 
10-én délben. Lelkészek, tanítók és ifjúsági 
egyesületi munkások általában, még jelent
kezhetnek február 24.-én déli 12 óráig. 
Aki a tanulmányúton résztvesz, felejthetet
len emlékeket és értékes indításokat sze
rez magának. Jelentkezzen e cimen: Ke
resztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szö
vetsége, Budapest, IX Üllői ut 29. II.

Ifjúsági kerületi gyűlés Budapesten. 
Február 26-án, vasárnap délután 4 órakor 
Budapest és Budapest környéki összes 
ifjúsági egyesületek prot. cserkészcsapatok 
közös gyűlést tartanak a Lónyai utcai fő- 
eimn. (Lónyai utca 4/c. II.) dísztermében. 
E gyűlésen kb. 250 fiatalember vesz részt. 
Az előadók között szerepelnek dr. Tóth 
Miklós kúriai bíró. dr. Koczogh András 
tanár, dr. Scholtz Oszkár főtanácsos, dr. 
Batiz Dénes orvos, dr. Juhász Lajos táblai 
tanácsjegyző, Deme László, Szabó Balázs 
és Csorba Zoltán lelkészek, Töltéssy 
Zoltán nemzeti titkár. Az összejövetelen 
sok énekszám lesz. Teát a Sándor utcai 
egyesület szolgál fel. Részvételi dij sze
mélyenként 30 fillér.

A Kelenföldi Evang. Nőegyesület 1928. 
évi február hó 12-én az 1. Horthy Miklós 
út 27. 8z. a. iskola tornatermében kultur- 
délutánt tartott, A műsor legkiemelkedőbb 
pontja dr. Bán Aladár, tanár előadása volt: 
Szabad Finnország elmen. Sebestyén An- 
dorné finn dalokat énekelt kedves közvet
lenséggel. A műsor többi számait közének 
imádság és szavalatok tették.

Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi szá
mában a szerkesztői üzenetekben tévesen 
mutattuk ki Apostag hátralékát. Apostag 
előfizetése rendben. A kimutatott összeg 
egy másik gyülekezetre vonatkozik.

Ifjúsági konferencia KiskunlscházAn. 
Február 15-én, szerdán, a kiskunlacházi 
református ifjúsági egyesület meghívására 
egy napos kerületi konferencia lesz, melyen 
a következő előadók vesznek részt: dr. 
Csekey Sándor, Dobos Károly, Bocsor 
László, Karácsony Sándor, Kerecsényi Zol
tán, Muraközy Gyula, Soós Ferenc és Től- 
téssy Zoltán. Szerepel az Apolkái és Rác
kevei Ifjúsági Egyesületi Dalárda és a 
Kiskunlacházai Kálvin-Szövetség Leány- és 
Énekkara. Reggelit és ebédet a gyülekezet 
ad. A rendezés Szabó Balázs helybeli lel
kész és a mellette álló lelkes ifjúsági gárda 
kezében van.

Szentgotthárd. Február 19-én kultur- 
előadást ifj. Káply Elemér, önképzököri 
elnök tart. — A hősi halottak emléktáblá
ját március 4 én avatja fel Zongor Béla 
esperes, mely alkalommal a szószék i be
szédet dr. Tirtsch Gergely tartja.

Külföldre utazóknak két darab 16 
filléres bélyeg beküldése ellenében a leg
nagyobb készséggel írja meg levélben a 
Keresztyén Ifjusáei Egyesületek Szövetsége 
(Budapest, IX. Üllői ut 29. II.), Európa

bármelyik részén található keresztyén ifjú
sági egyesületi szállodák pontos címét. 
Nyilvántartják továbbá az összes német- 
országi Christlicher- Hospize-k cimét. E 
szállodák keresztyén intézmények, olcsók, 
tiszták és »borravalók* bennük nincs.

Köszönetnyilvánítás Lavár Ferenc al
sósági bányaigazgató az alsósági evang. 
szegénysorsu iskolás gyermekek felsegélye
zésére 200 P-t és s szegény hadiözvegyek 
segélyezésére 50 q fát adományozott. — A 
gyülekezet vezetősége és a segélyben része
süllek a nemes8zívü adakozónak ezúttal is 
hálás köszönetét mondanak. — Van olyan, 
aki bőven adakozik és annál jobban gaz
dagodik. Példb. ll.M .

Csömör. Az eddigi szervezetlen, de 
mégis komoly ifjúsági munka most éli nagy 
napjait, Jeszenszky Gyula lelkész s buzgó 
segítőtársai, az ev. tantestület tagjai most 
várják az országos titkárt az egyesület meg
szervezésére s a K1E négyes programi» 
szerinti munkába állítására.

Ifjúsági vezetőképző kurzus. Az ev. 
egyház ifjúsági egyesületi munkájának 
megalapozására március 13. és 16. között 
Budapesten tanfolyamot rendez az ifjúsági 
Egyesületek Országos Központja. A tan
folyamon hatalmas előadói gárda fogja a 
legjobbat nyutani, ami e nemben Magyar- 
országon nyujlható. Részvételi dij 15 P. 
Április 11-től 15-ig ref. ifjúsági egyesületi 
munkásképző tanfolyam lesz, amelyre már 
most felhívjuk a gyülekezetek figyelmét. 
Lapunk következő számaiban részletesen 
fogjuk ismertetni e tanfolyamot.

„Luther vagy Loyola“ címen 
legközelebb egy rendkívül értékes 
theolőgiai tanulmány lát napvilágot, 
melynek szerzője dr. Sreberényi La
jos Zs., békéscsabai főesperes. >A 
mű célja — amint azt az előfizetési 
felhívásban olvassuk — nem a fele 
kezeti béke megbontása, mely a való
ságban ugyan nincsen meg, hanem 
megerősítése azoknak, kik az apák 
kincséhez ragaszkodnak s azt meg
tartani akarják. <

A mű előfizetési ára 3 20 P (bolti 
ára 5 P lesz). Terjedelme körülbelül
12— 15 nyomtatott ív. Előjegyzéseket 
elfogad: Evang. egyházi könyvkeres
kedés Békéscsaba.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Aranylakodalom. Sipos János és neje 
Vida Julianna felsőpatyi lakósok, a Harang
szó buzgó olvasói február 5 én ünnepelték 
házasságuk 50 éves évfordulóját. Két gyer
mekük, öt unokájuk áldotta velük együtt 
e napon a jóságos Isten kitüntető kegyel
mét. Mi is szeretettel köszöntjük őket ez 
alkalomból s további életükre a jó Istennek 
gazdag áldását kérjük.

Halálozás. Idősb Gujás István és neje 
sz. Balázs Amália, a maguk, valamint a 
rokonság nevében mély fájdalommal tudat
ják, hogy a szeretett fiú, testvér és rokon 
Gujás Tivadar evangélikus lelkész folyó hó
8-án, reggel 4 órakor hosszas, szenvedés 
után, életének 28-ik évében az Úrban csen

desen elhunyt. — Pestszentlőrinc, 1928. 
február 8-án. — Id. Gujás István és reje 
sz. Balázs Amália szülei. Iluska, Pisti uno
katestvérei — és a rokonság. Ifj. Gujás 
István és Festi Ferencné, sz. Gujás Irma 
testvérei.

Ú J D O N S Á G O K .
Pékár Oyula előadása a bécsi kon

gresszus diplom atáiról. A Magyar Kül
ügyi Társaság által rendezett Külügyi Sze
minárium keretében Pékár Gyuia nyug. 
miniszter, a Lu'her Társaság v. elnöke 
tartott az 1815-iki bécsi kongresszusról, 
illetőleg az ekkor szereplő diplomatákról 
érdekes előadást.

Feketekőnyv a késedelmes fizetők 
ellen. A soproni szabó iparostársulat mos
tani közgyűlése elhatározta, hogy a köny- 
nyelirü adósságcsináló és rosszul fizető 
megrendelők ellen úgynevezett feketekönyv
vel védekezik.

Tárgyalás az útlevelek m egszünte
téséről Németország és Ausztria között. 
Az osztrák és német kormány közötti tár
gyalások folynak a két ország közötti for
galomban az útlevél teljes megszüntetéséről.

Üdüiőházat vásároltak a Balaton 
mellett az eVangélikus tanítók Az Or
szágos Evangélikus Tanítóegyesület meg
bízásából Krug Lajos elnök megvásárolta 
a Balaton melletti Révfülöp egyik partmenti 
szállóját a hozzátartozó nagyobb telekkel, 
úgyhogy már az idei nyártól kezdve itt 
nyerhetnek elhelyezést az üdülésre szoruló 
evangélikus tanitók és cealádiagjaik.

Letartóztatott kommunisták. A főka
pitányság Budapesten előzetes letartózta
tásba helyezte az állami és társadalmi rend 
erőszakos fe forgatására irányuló bűntett, 
illetve vétség címén: Lándor Béla hírlap
írót, Fedor János géplakatost, Pürst Zoltán 
magánhivatalnokot és Róth Lili háztartás
beli leányt.

Két asszonyt m eggyilkoltak Mezőla
kon. Mezőlak községben meggyilkolták 
özv. Joő Bálintné, született Horváth Emilia 
62 éves szatócsot és édesanyját, a 82 éves 
özvegy Horváth Mihálynét.

Rákóczi egykori birtokát megvette 
egy francia pénzcsoport. Csehország 
legnagyobb földbirtokát, a Schönborn-csa
lád 200 000 katasztrális holdas uradalmát, 
amely valamikor Rákóczi fejedelem birtoka 
volt, a fraccia Bignon pénzcscport 40 mil
lió csehkoronáért megvásárolta.

Kifosztották egy községháza pénz
szekrényét. Bősárkanyon ismeretlen tette
sek betörtek a községházába, felfeszitették 
a pénzszekrényt, kivettek belőle egy vas
kazettát, melyet a csornai határban találtak 
meg kifosztva.

Hány evang. diakonissza és diakó
nus van Németországban ? A legújabb 
egyházi statisztika adatai szerint az evang. 
diakonisszák száma Németországban 31.185, 
nem számítva bele 3977 segéderőt, az ev. 
diakónusok száma pedig 3363. A jelenleg 
kiképzés alatt álló diakónusok száma 873.

Hány római katholikus van Svéd
országban és Izlandon ? Svédországban 
a hatmillió lakosból csupán 3000 római 
katholikus, a többi mind evangélikus. — 
Izland szigetén pedig csak 80 római katho
likus van, a többi mind evang. A római 
kath. egyház mindent megpróbál a terjesz
kedésre. Az izlandi egyháznak példíul 50 
ezer lírát ajándékozott a pápa, hogy a
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sziget fővárosában római katholikus temp
lomot építsenek.

Jugoszláviában, a vallásfelekezeteknek 
az államhoz és egyházakhoz való viszo
nyait szabályozó (örvény-tervezet szerint, 
az állam nem tűri meg a felekezetnélküli 
állapotot és felfogást.

Az északam erikai Egyesült Áramok
ban most ünnepelték meg a szesztilalom 
bevezetésének nyolcadik évfordulóját. A 
szeszelienes mozgalom, tízmillió dollárt 
áldoz a munka folytatására.

Chilében is száraz törvény készül. 
A chilei kormány azzal az eszmével fog
lalkozik, hogy az ország egyes bányaterü
leteire elrendeli a szesztilalmat.

Kína lakosága. Kina lakosainak száma 
a legutóbbi siatisztikai adatok szerint 
436 262 000, ebből 436 millió a kínai,
200.000 japán, 35.000 orosz, 15.000 angol
12.000 amerikai.

.E rzsébet Királyné*-szálló Budapest, 
IV.. Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba
4.50-től 9 ig, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

Herczég Ferenc .Az Uj Idők* dmfi 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér. /

M agyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők
I., Andrássy u. 16. Budapest.

Hirdessen a „H arangszó“-ban.

A H A R A N Q S Z O  P E R S E L Y E .

A Harangszó terjesztésére és fenntar- 
’áaára a következő adománvok folytak be t 
Farkas Antalné Dombóvár 32 f., ifj. Káldy 
Jánosné Enese, Guoth Emil, Kanicsár Jó
zsef Bpest, Harangozó József Pusztatechlak, 
Buda Mihályné Molnaszecsőd, Róth Sándor 
Kőszeg, Mészáros Ferenc Pápa, özv Zettl 
Józsefié Csikostöttös, Odor Sándor Ö.vös- 
kónyi, Pfeiff.r János Szomajom, Asbóth 
Sándor Börcs, Szige'.hy Kálmán Ribabo- 
gyoszló 60—60 f., özv. Mód Györgyné Pápa, 
Mórotz Sándorné Jinosháza, Németh Béla 
Zalaszentmihály, Bácsi Juliska Nagycenk, 
Falb Mária Győr, Somogyi Béláné Körmend, 
Sümegi Gyula Celldömölk, Mészáros János 
Veszprém, Demetrovits Mária Győr, Németh 
Mátyás Bgyarmat, Ágoston István Felsőság, 
Smidelius Béláné Szombalhdy, Faith Pálné 
Kőszeg, Mesterházy Elek Oitffyasszonyfa, 
Greilinger Mihály Sopronbánfalva, Szabó 
Gyula Szilsárkány, Bognár Józstfné Cell
dömölk, Vukán István Nkanizsa, özv. Szép 
Imréné Tét, Csengéi Ilonka Moson, Halmos 
Jánosné Gyula, Barabás Károly Sárvár, 
Koczor Ferenc Jobaháza, Varga József 
Oitffyasszonyfa, Széles Imre Répcelak, Mód 
Jolán Nagysimonvi, Vacskó József Sopron, 
Szinger Hmrik Paks, Tóth Mihály Baled, 
Ev. Ifj. Egylet Beled, özv. Vágó Istvánná 
Devecser, SülőJáno3 N igvacsád 32—32 f, 
Mátis Sándor Beled 1.60 P, Kovács János 
Szergény 1.20 P. Búza János Bpest 20 f., 
Kozmits Sándor Nádasd 1 20 P, Benscherer 
Jenöné Pápa 12 f., Kocsondy Györgyné 
Szeged 160 P, Záhony János Diósgyőr- 
vasgyár 5 20 P, Mihálovits Jenőné Debrecen 
20 f„ Takács János Csínig 30 f., Büki 
Mihály Beled 20 f , dr. Ludván Sándor Tét
1.60 P, Nagy Károly Zalaegerszeg 1 60 P, 
özv. Király Ferencné Btompaháza 1.10 P.

„Dunántúli Szakácskönyv“ legújabb bő
vített kiadása 6.80 P  elöleges beküldése 
ellenében bérmentve kapható szerzőnél: 
özv. Nagy F e re n c n é  Sárvár, Vasmegve. 
Ulánvételes küldemény 50 fill.-rei drágább

Gyermekek mellé ajánlkozik vidékre is 
szerény díjazás mellett 22 éves jó megje
lenésű evangélikus hajadon, oly családhoz, 
mely öt családtagnak tekintené. Varrni tud, 
háztartásban is szívesen segédkezik. — 
Megkeresések Kocsis Máriához intézendők 
Vietórisz László hitoktató-lelkész címén 
Diósgyőrvasgyár, Lukács László u 1. sz.

Gabonaárak: Búza 3180, rozs 29.—, 
árpa 27.—, köles —.—, zab 27.50, tengeri
24.75, korpa 21.25 Pengő métermázsánként.

Mátis Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fő utca. —  

Állandóan dds választók érc- és 
fakoporsőkban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az ösazes 

temetkezési cikkekben. 7 3

falától Bssrkeaitó ei Kiadó: OZIPOTT QÉZA 
•zantgotthird, Vaavirmagya.

Sitrk tu tóU ra: NÉMETH KÁROLY. 
Fómunkatársák:

NAOY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéiiratokat n«n adunk rlasia .

Nyomatott Welllsch Béla viUamüzemü kónyrnyom- 
dójában Szentgotthárdon.

Felelés nyomdavezető : Kiss Kálmán.

M á r r in c  ÍR  ünnepélyek műsorához
* » Q I  J.ir/ «  k í s  T ivad ar könyvkereskedőnél Pápa, k a p h a tó k :

Színdarabok:
Március 15 (Színjáték 1 felv.). . . 1.— 
Talpra Magyar. (Színjáték 1 felv.) . 1.— 
Szabadság ünnepe. (1 felv) . . . 1.—
Magyar zászló. (3 fe lv .) ........................1.—
Hadak megindulnak (1 felv.) . . . 1.— 
Csonka honvéd. (3 felv.) . . . .  1.—
Fekete toborzó. (1 felv.)....................1.—
Ha majd a Kárpátok megindu'nak . 1.—
Petőfi szülei. (1 felv.).............................1.—
A túlsó parton. (Drámai kép 1 felv.) —.90 
Végek sóhaja. Irredentaj áték 2 rész

ben, március 15-ikére)......................—.40
Anyuska mesél. (Magyar hő3ök) . . —.60 
Szent bokréta. (Irredentajáték 1 felv) 1 60 
Húsvéti ajándés. (Énekes táncos víg

játék 1 f e l v ) ...................................... 1.—
Bolygó lelkek. (Verses színmű 1 felv.

elesett hősök emlékére) . . . .  —.80 
Megvirrad még valaha. (Irredentajá-

ték 2 felv.)...................................... 1 20
Zrínyiek földjén. (3 felv.)........................1.—
Diákálom. (Viziós tréfa 1 felv.) . . — 60 
Két gyöngy. (Népszínmű dalokkal 3 

fe lv .) ................................................2 40

Szavalásra alkalmas versek:
Hazádnak rendületlenül 
Nemzeti lant 
Mi nem feledhetünk 
Gyújtogatás . . . .  
Végvári versek .
Kis magyarok verses könyve 
Hozsánna, irredenta versek 
Ünnepi versek, szavalókönyv 

alkalomra (300 kőit) 
Petőfi költeményt teljes ki

adás 626 oldalon 
Díszes vászonkötésben.

2.40 
1.20 
1.20
2.40
1.20

—.80 
2 —

2.80

3.60
6.40

Bármely könyv árának és 20 fillér 
postadíjnak előzetes beküldése ese
tén a magas postai utánvételezési 

költség megtakarítható. 
Csekkszámla száma: 25210.'

Beszédek, előadások:
Március 15 Teljesen kidolgo

zott műsor. Ünnepi beszéd, 
vers, színdarab stb.. . . 1.20

Tanító beszédek, előadók szá
mára. Népnevelés.Remekírók 
ismertetése. Alkalmi beszédek 
március 15. stb. 49 beszéd.
Szerk. Szőnyi S. 5.60

Hkolai ünnepi beszédek nap
jainkról és emlékezetes nap
jainkról. 14 beszéd. Irta: 
Baumann J.............................4.—

Hősök napja. Teljesen kidol
gozott műsor. Ünnepi be
széd, vers, színdarab . . 1.20

Tanítások a nemzetnevelés leg
fontosabb kérdéseiről . . 7.—

T e r e m  d í s z í t é s é r e : Hiszekegy felirat — .60 P.— Magyarország címere 1.20 P, —.50 P, 
—.42 P. — Angyalos nagy teljes elmer vagy kis címer. — Magyar- 
ország ezeréves sorsa. Színes történelmi fali kép 80X116 %  2.80 P.

3 - 3



XIX. évfolyam. 9. szám.

»zerke9Rtó-ki»<lóhlTat»l:
S Z E N T G O T T H Á R D .

i.Vas vármegye.

FIókkladóblratAl:
„Luther-Társaság“ könyv- 

kereskedése Budapest, 
VIII., Szentkirályi-u. 51/a,

A „HAKANGSZO“ 
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10°/o-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fill.

Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a D on M ll Lntber-Szövetség.
Az. Orazágoft Luther-Szövet' 

ség hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

IIARANGSZÓ szerkesztő
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evarg. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

Jézus szenvedésedről mostan elmélkednem, 
Erőt, áldást mennyekből, lelked adjon nekem.

Meglepő szavak.
János ev. 11. so. Jobb né- 

künk, hogy egy ember haljon 
meg a népért és az egész nép 
el ne vesszen.“

Ö sszeül a főpapi tanács, Jé
zus ellenségeinek egy csa

pata, és azon tanácskozik: „Mit 
cselekedjünk ezzel az emberrel?“ 
A kérdésre Kajafás így felel; „Jobb 
nékünk, hogy egy ember haljon 
meg a népért és az egész nép el 
ne vesszen!“ . . .  Milyen meglepő, 
csodálatos szavak ezek egy zsidó 
főpap ajakáról! . . .  Hisz az örök, 
szent Isten is azt akarja, hogy egy 
meghaljon. . .  és az egész nép el 
ne vesszen ! . . .  Milyen csodálatos! 
. . .  Az istentelenek tanácsa a mi 
Istenünk bölcs határozatává lesz! 
Amit Kajafás haragja és gyűlölete 
elkiált, az mennyei Atyánk szerető 
szívének drága kijelentésévé le sz!
. . .  Oh, a világ sokszor azt hiszi, 
hogy azt cselekszi, amit akar — 
pedig azt kell neki cselekedni, amit 
Isten akar. A világ kormánykere
kénél Isten ül, s ő még a poklot 
is felhasználhatja akaratának végre
hajtására. ..

Jézusnak meg kell halnia! . . .  
így akarta ezt emberek haragja, 
gyűlölete, gonosz tanácsa — de 
így határozta ezt az örök szeretet 
is kezdet kezdetétől fogva: Egy 
haljon meg az egészért!...

Kajafás a főpap, a Krisztus ha
lálos ellensége amit mondott, abban 
a tanácsban benne van minden, 
amit a keresztyénség a megváltás
ról tanít; feltárja a Krisztus áldo
zati halálának minden titkát, és 
mindezeket olyan világosan, olyan 
egyszerűen foglalja össze, hogy 
egy apostol sem mondhatta volna 
el jobban és igazabban! íme Isten 
még az ellenség nyelvét is felhasz

nálhatja arra, hogy akaratát, örök 
végzését elhirdesse a világnak.

Kajafás persze nem értette, nem 
tudta, hogy Isten üzenetét kiáltja 
bele a világba, neki nem adatott 
meg, hogy lássa Isten-országának 
a titkait — de mi tudjuk, ellőttünk 
feltárul a titok, s leborulva áldjuk 
mennyei Atyánk kegyelmes vég
zését !

Uram Jézusom! Köss engem 
magadhoz hitemmel, nyisd fel sze
meimet, hogy lássalak téged, amint 
értem szeretetből elindulsz a Gol- 
gothára! meghalsz, hogy én el ne 
vesszem ! . . .

„Jézus szenvedésedről 
Mostan elmélkednem,
Erőt, áldást mennyekből 
Lelked adjon nekem.
Jelenj meg most szivemnek 
Ama nagy kínodban,
Mellyel voltál lelkemnek 
Orvosa holtodban.

*  *
*

De ne csak kínod tudjam,
Okát is megértsem,
Hogy te gúnyt s halált, Uram, 
Szenvedtél énértem.
Oka annak én vagyok,
Én és tenger vétkem,
Fájdalmid azért nagyok;
S célja: üdvösségem.

Amen. *

a  mai ember legyint egyet és azt 
‘ * módja: az csak a képzelet szü
leménye. A kísértő pedig belebúvik 
a képzelődés kaméleon-ruhájába és 
mint képzelődés annyi mindent 
mutogat és mond az embernek, 
hogy az ember lassanként ennek 
a betege lesz. Csak vallási revol
ver, — mondják lekicsinylőén a 
a nagyképüsködők, — azért talál
ták fel, hogy az embert ijesztges
sék vele s kénytelen legyen hinni. 
A kísértő pedig vermet ás, befedi 
vékony pallókkal, aztán teleszórja 
pompás virágokkal, elnevezi boldog 
életnek s mikor a felületes lélek 
gondtalanul rálép, — belézuhan. 
Akinek lelkét nem bántja az eladó
sodás tudata, az nem is igyekszik 
szabadulni adósságától. Aki nem 
érzi a saját bűnét, az a kísértét is 
megmosolyogja és nem érzi azt 
sem, hogy szüksége van Megvál
tóra. Jézus előtt azonban nem volt 
a kísértő sem a fantázia szülötte, 
sem egy nemlétező rém-alak, ha
nem élő valóság. Akár tanított,

akár gyógyított, akár imádkozott, 
mindig a sátán ellen küzdött. Jézus 
egész életmunkája a kísértő elleni 
harc volt. *

Az ember soha sincs egyedül, 
még akkor sem, ha egymaga van ; 
de akkor mindig egyedül van, ha 
elfelejti Istenét. Erre az egyedül
létre vár a sátán. Ilyenkor tűnik 
ki, hogy ki mivel pótolta azt, amije 
nincs és kinek mekkora lelki kin
csei vannak. Aki lelkiismeretétől 
és Istentől fél, akiben nincs meg 
a mulandókat pótló lelki érték, az 
rettenetesen egyedül érzi magát s 
könnyen barátkozik a sátánnal.

*

A sátán inkább veti ki hálóját 
az erősekre, a hívőkre, mint a 
gyengékre, a megtöröttekre és az 
elesettekre, mert ezek úgyis az 
övéi. A féreg is az egészséges fát 
kezdi ki, mert a korhadt fán nincs 
mit rágnia. *

Az ördög kezdettől fogva ember
ölő volt, — mondja Jézus s az ör-

R  kísértő.
Irta: Magassy S&ndor.
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dögnek, erről a munkájáról az em
beriség története beszél, amikor 
forradalmak és háborúk ember
áldozatairól olvasunk. A Sátán 
nemcsak egyes emberek életét 
rontja meg, hanem még nagyobb 
pusztítást végez a tömegek életé
ben. Az orosz bolsevizmiís szörnyű
ségeit millió ember vérével írják 
be a történelem és az élet köny
vébe, mert az új „rend“ ördögi 
hazugságra van építve; a szabad
ság azt jelenti, hogy minden fele
lősség nélkül lehet embereket le
puskázni; a testvériség azt, hogy 
keresztül kell gázolni minden orosz 
testén; az egyenlőség pedig jobban 
hiányzik, mint a cárok alatt . . . 
csak a halálban egyenlők az em
berek. Jézus jól tudta, hogy az 
emberölés a hazugság gyermeke 
s aki hazugságot szól, abból az 
ördög szól.

*

Azért lepi moha és sorvasztó 
penész a fák északi oldalát, mert 
ott nem éri őket napfény. A nap
sugárban eltűnnek a penészgombák 
s a zöld pázsiton tarka virágok 
fakadnak. Ahol Krisztus él a szí
vekben, ott az igazság napfénye 
öntözi az életet s ott eltűnnek a 
sötétség fejedelmének életsorvasztó 
miazmái.

*
Egyszer egy köröskörül égő er

dőben minden négylábú és csúszó
mászó állat elpusztult; csak azok 
a madarak menekültek meg, me
lyek szárnyat bontottak s a ma-

Rz ereklye.
Irta: Petrovlcs Pál.

Csinos falusi papiak virágos, kertszerű 
udvarára a papék alig hároméves kis leá
nya : Magduska, kit a család becézd néven 
„Duci'-nak keresztelt, kisurran a déli ebéd 
után bóbiskoló anyuskája mellól. Napbar- 
nitotta piciny kezei ott nyulkálnak a cserép
tartókból nemrég kitelepített piros muskátli, 
fehér szekfű, kék vanília illatos bokrai kö
zött. Tiltott virágokat szedeget nagy néma
sággal 8 illegeti csokrocskákba, mialatt 
pillangók repkednek körül; de azokra ö 
most ügyet sem vet. Kilopózkodik a szo
bából nénje is, az ötéves Mariska; a kony
haajtóban megáll, szétnéz s csakúgy ma
gában mormolja:

— Merre van Duci?
A kis csempész megneszeli, hogy nénje 

a küszöbön. Egyszerre feledve helyzetét, az 
anyai tilalmat, diadalérzettel néz a kezeiben 
szorongatott s fölemelt virágcsomóra s 
megtörve az udvar némaságát, éles hangon 
kiáltja:

— Mariszka?
— Hallom 1
— Ni, milyen szép csokor!

gasba emelkedva tovarepültek. A 
kísértés az ördög tűz-gyűrűje, mely
ből csak úgy lehet megszabadulni, 
ha a lélek az imádság szárnyain 
felemelkedik Istenhez.

400 keresztelő egyszerre. Ihmels 
dr. nem rég végiglátogatta a Lipcsei 
Misszió munkamezeit. A Küimand- 
sáró alján részt vett egy keresztelési 
ünnepélyen, amelyen 400 szerecsent 
vettek fel az evangélikus egyházba. 
Az ünnepély oly mély hatást gya
korolt a jelenlevőkre, hogy rögtön 
900 szerecsen jelentkezett, hogy ők 
is át akarnak térni.

Svédországban,
az északi hittestvérek között.

A Harangszó számára ir ta : Wolf Lajos 
Sigfuna, Svédország. 3

Svédország népfőiskoláiról általá
ban is, sokat lehetne beszélni, ami 
talán érdekes is volna. De az a baj, 
hogy csak sokat lehetne beszélni 
róluk, kevés szóval nem, azért erről 
az intézményről úgy általánosságban 
ne legyen több szó, zárójelben csak 
annyi, hogy a nép számára fölállított 
iskolafajta itt az országban már 60 
éves múltra tekint vissza, 57 ilyen 
iskola van, amelyekbe évenként 4000 
fiú és lány jár, akiket nem hajt ide 
semmi más, csak az a vágy, hogy 
az elemi iskolában kapott tudomá
nyukat kibővítsék, hogy egy kicsit 
több tudással, körültekintéssel indul
janak neki a rájuk váró életnek. Az

— Lássuk.
Mariska odaszalad s megszagolja a vi

rágokat.
— Jaj, Ducika, megveri anyuka.
— Mimikének adom.
— Melyiknek?
— Aki ma idejön anyuskájával meg 

apuskájával.
— Szenecröl?
— Onnan.
— De hátha nem jön. Mert nem hal

lotta? úgy írták, hogy nem biztosan ma 
jönnek.

— Bizony ma jönnek.
A konyhában mosogató cseléd kitekint 

s meglátja a sok szép, leszaggatott virágot 
Ducika kezében. Beszól gazdasszonyához.

A papné kilép. Nyugodt komolysággal 
odamegy kislányához. Rászól:

— Mit csináltál?
— A kislány félénk szepegéssel csak 

hallgat, fejecskéjét lekonyitva, mint egy 
hervadó kis ibolyaszál.

Az anya megfogva a virágszorongató kis 
kezeket, jól rájuk vereget:

— Így ni, így nil Hányszor megmond
tam már, hogy kérj, de ne szaggass, ne 
rombolj 1

Aztán ott hagyja.

iskolákat magántársulatok, egyesüle
tek tartják fönn, államsegéllyel.

Itt csak a sigtunai népfőiskoláról 
legyen szó. Est az egyház tartja 
fönn. Itt tartózkodva meg kell ismer
kednünk vele, mert vendégfogadón
kat csak egyszerű üvegajtó választja 
el az iskolától. Az ajtónál mindjárt 
meglátjuk a tanrendet. Mit is tanul
nak hát itt? Vallásból az egyház
történelem nagy alakjainak az életét 
tanúlják, a tanrend a többi tárgyat 
is megmutatja: történelem, természet- 
tan, alkotmánytan, nemzetgazdaság
tan, számtan, földrajz, anyanyelv, 
helyesírás, a szociális áramlatok a 

jelenkorban, jellemképzés, egészség
tan, torna, ének.

Korán reggel a folyósókon 16 és 
22 év közötti fiúk és lányok, össze
sen mintegy százan, várják a harang 
szavát, amely reggeli imádságra hívja 
őket. Rövid áhitat után reggelihez 
ülnek, amelynek befejezése után vi
dáman fölhangzik az énekszó, — a 
hamisítatlan népdal. Ezután megkez
dődnek az órák, úgy, amint a tan
rend előírja őket. Bemegyünk velük 
együtt az órákra, hogy meglássuk, 
mit és hogyan is tanulnak hát ezek 
a nagy iskolásgyerekek? Van olyan 
óra, ahol a tanító beszél csak, van 
azután olyan is, ahol a tanulók 
közül egy, vagy kettő fölolvassa az 
elkészített írásbeli dolgozatát, a többi 
pedig hozzászól és a végén a tanító 
megmondja a maga véleményét. 
Olyan ez az egész, mintha csak já
ték volna, pedig hasznos, komoly 
tudományt tanulnak, — játszva. A

Ducika keserves sírásra fakad, miközben 
a szemeihez emelt kis kezekből bágyatagon 
hullanak lábaihoz a hervadóba gyengült 
friss virágszálak. Mariska felszedi s vigasz
talja húgát:

— Lásd, miért nem fogadsz szót anyu
kának . . .

Majd unszolva hivja:
— Jer, öltöztessük fel a babákat.
S kimennek a lugasba.

* *♦
Az eleveneszü és szép műveltségű pap, 

Békéssy, aki déli álmot nem ismer, feláll 
most olvasmányai és tanulmányai mellől, 
félig fáradtan s rendbe hagyva irodáját, 
átnéz az imádásig szeretett feleség szobá
jába egv kis szórakoztató tereferére.

— Hát a gyerekek ?
— Künn az udvaron. Játszanak.
— Ducika is?
— Az i s ! Nyomja meg az asszony az 

első szót.
— No, már megint rossz fát tett a tűzre ?
— Képzeld, ismét letépdelte féltve őr

zött virágaimat.
— Persze, a kedvesebb húzta a rövi- 

debbet.
— Jól a kezére vertem.
— Mért nem ügyeltek rá jobban, hogy
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a fiát ide, megmondotta, hogy ő 
kommunista, de azt akarja, hogy a 
fia maga határozzon az élete fölött. 
Itt aztán az a kérdés, hogy a keresz
tyén iskola tud-e elég meggyőző 
hitet adni annak a fiatalembernek.) 
Nagy örömmel vesznek részt a kéz- 
ügyesftó munkában. A lányok kézi
munkáznak, a hűk pedig valamilyen 
ipari munkában gyakorolják magukat, 
énekelve. Csakugyan játék a tanulás. 
Olyan kOnnyen is jutnak hozzá 
mindenféle ismerethez. Sokszor van 
ugyanis alkalmuk idegen embereket 
meghallgatniuk. Ide a vendégfogadóba 
nemcsak az ország minden tájáról 
jönnek vendégek, hanem mindenki, 
aki külföldről jön Svédországba és 
érdeklődik au egyháznak a dolgai 
iránt, fölkeresi ezt a helyet is. Eze
ket az embereket azután mindjárt 
megkérik, hogy meséljenek valamit 
a hazájukról a népfőiskola hallgatói
nak. Ez igen gyakori eset és ilyen
kor a nagyterembe összegyfllekeznek, 
hallanak idegen országról, idegen 
emberekről. Megtörténik az is, hogy 
egy héten belül 4 külföldit is meg
hallgatnak, akik közül az egyik talán 
amerikai, a másik finn, a harmadik 
angol, a negyedik dán. így hallottak 
most már Magyarországról. És az 
bizonyos, hogy ez nem más, mint 
játszvatanűlás. A nagyterem másról 
is tud beszélni. Vidám órákról. Min
den szombaton este a tanulók felöl
töznek a hazai viseletbe, népviselet
be. Kózenfogják egymást, fölállnak 
nagy körben, rákezdenek egy-egy 
szép népdalra és táncolnak melléje.

Néptáncokat. Egyik szebb, mint a 
másik. A vezető azt mondja, hogy 
ez az egyetlen, eredményes módja a 
modern tánc kiküszöbölésének, és 
amikor az ember látja a fiatalok jó
kedvét, el is hiszi, hogy Így van. 
Itt életre kél a régi tánc, amelyet 
ebben az országban is már csaknem 
elfelejtettek. Innen énekszó mellett 
bevonúlnak vacsorára. A könyvtárba, 
amelyről már szó volt, szintén szor
galmasan eljárnak a tanulók. Amiről 
napközben tanúltak, arról olvasgat
nak még valamit este is. A tanítók 
már kikeresték a könyvet, sót föl is 
csapták azon a helyen, amelyről 
tanúltak, úgyhogy nekik csak olvas- 
niok kell azt. A napot pedig az in
tézet kápolnájában imádsággal feje
zik be.

tEbbe az iskolába nem kényszeríti 
be a fiatalokat semmi és senki. Sem 
törvény, sem emberek. Ez az egy
házi iskola még csak 10 év óta áll 
fönn és mégis, olyan nagy számmal 
jelentkeznek a tanúlók minden évben, 
hogy az iskola nem tudja az összes 
jelentkezőket befogadni. Ez a tény 
talán maga is megadja a feleletet 
arra a kérdésre, hogy van-e hát 
értelme ennek az iskolának?

(Folytatjuk.)

Magyar m isszionáriusnö az 
em berevők között. Molnár Mária, 

' a Magyar Evangéliumi Keresztyén 
Missziói Szövetség misszionárius
nője, táviratot küldött, hogy hosszú 
tengeri út után megérkezett műkö
dése helyére, Mánusz szigetekre.

D r. S z e lé n y i A la d á r  
m. kir. kormányfőtanácsos, budapesti 
ügyvéd, a magyarországi ev. keresz
tyén egyház világi, egyetemes főjegy

zője.

szünetek alatt minduntalan fölcsen- 
dűl a víg ének. Úgy szeretnek ezek 
a fiatalok énekelni. És ez persze 
kedvessé teszi az együtt élésüket. 
Mindannyian itt laknak, itt étkeznek 
az intézetben.

A viszony, amely az iskolaév 
alatt kifejlődik közöttük, az egészen 
testvéries viszonnyá lesz. Pedig az 
év elején olyan különböző helyekről, 
különböző otthonokból, különböző 
fölfogással gyülekeznek össze. A leg
több gazdagyermek, de van közöttük 
iparos, gyárimunkás gyermeke is. — 
(Talán érdekes lesz megjegyezni, 
hogy az egyik apa, amikor behozta

ne jusson odáig az a kis oktalan?
— Csak nem akarod védeni?
— Világért sem.
S itt egy kis eszmecsere indul meg a 

felett: mikép alkalmazandók a nevelés el
vei a gyermeki élet különböző szakaiban? 
Mert a férfinak nagy tudása, a nőnek nagy 
gyakorlati érzéke van a gyermeknevelés 
terén. S így egymást kiegészítik. Nincs is 
összeütközésük e téren se maguk közt, se 
gyermekeik előtt. S már maga e tény félig 
biztosítja a jó nevelés sikerét.

— De kire ütött ez a kis poronty? — 
Folytatja a pap.

— Nem tudhatom. Mert se Mariska, se 
Pityi fiam nem volt soha ilyen rakoncátlan. 
Ma reggel is egy kanna vizet rántott a nya
kába. Az este meg a kenyérsütő teknőt 
lisztestől bofiiotta le. Mindig valami csínyen 
töri a fejét. Mint egy kis ördög.

— Lehet, hogy a Csengőssyék Mimije 
van hatással reá Annak van ilyes termé
szete.

— Mondasz valamit. A példa ragadós. 
Nem is szeretem, ha sokszor érintkeznek 
egymással. Pedig, lehet, ma is itt lesznek.

— Eltiltsuk tőle? Elzárjuk a világtól? 
Még rosszabb. A fűszál, a vetés is künn 
a viharban erősödik. A fenyő is a meredek 
hegyoldalba szilárdabban kapaszkodik. A

jót úgy ismeri meg igazán s úgy is erősöd
hetik meg abban, ha tapasztalja azt is, ami 
nem jó. Arra való a szülök nevelése s a 
szülői ház szelleme. Bár jönnének minél 
többször azok a Csengőssyék. Vidéken úgy 
sincs igen alkalom, hogy gyermekeink más 
családok gyermekeivel érintkezhessenek. 
Nem árt egy kis szellemi légváltozás.

— Hisz Csengőssyéket én is szeretem. 
C sak. . .

— Mit „csak?*
— Csak az asszony ne volna oly nagy- 

világias.
— Nagyobb baj az, hogy egyetlen gyer

meküket is nagyvilágiasan nevelik.
— Minden vallásosság nélkül.
— Azért jó, ha legalább papi családdal 

állnak összeköttetésben.
Nem taníthatjuk öketl
— Nem is kell. Tanítja és befolyásolja 

őket a mi magatartásunk, szokásunk és az 
a szellem, mely családunkat átlengi.

— Igaz. Úgyis ez a papi ház hivatása.
— Ez! De e hivatás gyakorlása, kell, 

hogy természetes legyen. Különben vagy 
tüntetésnek tetszik s akkor visszahatást 
szül és célt téveszt, vagy pedig hivalgásnak 
s akkor sajnálkozást kelt és a becsülést 
szállítja alá.

Robajló nesz hallatszik be a nyitott 
ablakon. A nő megrezzen.

— Talán már jönnek.
— Kik?
— Csengőssyék.
A nő kitekint.
— Igen, ők azok.
A hatéves, fürge 8 örökmozgó kis papfi 

által hevenyészett hűvös kunyhója küszöbén 
fel-felvakkan az udvari és utcai események 
főfő és éber ellenőre: a finom arcmetszésü, 
élesértelmü „Muki*, a három gyermek ked
venc játszótársa. Nincs párja a faluban e 
nemesfaju kis ebnek. Pityi most is herre- 
geti. De hogy kocsi áll meg a kapu előtt, 
kiugrik fekvő helyéből 8 a kapuhoz rohan 
lullazó nyelvvel, majd élénk ugatással.

A gyerekek is mind kifutnak.
Jóságsugárzó, őszinte nyájassággal megy 

a pap és neje a kocsiról lefelé cihelődő 
vendégek elé. A papné maga kapja le a 
négyéves kis Mimikét anyja öléből és össze
vissza csókolva teszi le a kocsi körül kíván
csian várakozó gyermekei közé, akik azon 
sorjában köszöntik kis vendégüket. Itt, per
sze, Ducika a legkisebbik, a legközvetlenebb. 
Azonnal odatippen Mimikéhez, megöleli, 
megcsókolja, aztán Mimi jobb kezét az ő 
balkezében marasztva, egyet hátralép 8 
áradó örömmel ömleng:
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OLVASSUK A BIBLIÁT!
Intis a szent életre.

Febr. 27. Járjatok szeretetheti. Efezus 
5 .s . Ezt a felszólítást Pál apostol azEfé- 
zusbeliekhez intézi. Ez a legszebb élet- 
programm. A világ egészen más felszólí
tásokat intéz az emberekhez. Pl. ilyeneket: 
járjatok a vagyon után, a dicsőség után, a 
szórakozások után, a rang utáni Krisztus 
egész életén keresztül a szereidben járt. 
Pál apostol élete is szeretetbenjárás volt. 
Vajion mi miben járunk?

Febr. 28, A paráznák. Efezus 5 .3 . Nem 
lehet annak szent az élete, aki vét a 6-ik 
parancsolat ellen. A zsidók erkölcsi tiszta
ságát Jézus korában jórészt a paráznaság 
ásta alá. Az emberek visszaéltek a testük
kel, túlságba vitték az érzéki örömöket és 
szenvedélyeket. Aki első sorban a testét 
tekinti, az elhanyagolja a leikét. Krisztus 
is, Pál is példát adtak az önmegtartózta
tásra, a tiszta testi életre. Tudjátok-e, hogy 
a magyar népnek két nagy betegsége van;: 
a tüdőbaj és a vérbaj. Akar-e a magyar 
nép szent életet élni, akkor hagyja el a 
paráznaság bűnét.

Febr. 29. A trágárok. Efezus 5.4. Akik 
Istennek nevét káromolják, azok vétkeznek 
a második parancsolat ellen. Sok olyan 
ember van, aki nem tud uralkodni a nyel
vén. Ha végig megyünk a magyar utcákon, 
mennyi ocsmány beszéd üti meg fülünket, 
csufondáros szavak hányszor szomorítják 
meg az Istent? Fékezd a nyelved, hogy 
ne szóljon az bolond és trágár beszédet. 
A magyar nép abban mu'ja fölül a többi 
népeket, hogy ezen a nyelven majdnem 
százféleképen lehet káromkodni. Szomorú 
elsőbbség ez. Káromkodás helyett jobb 
lenne a nyelvet imádkozásra használni.

Márc. 1. A fösvények. Efezus 5.5 . Is
merünk a társadalomban pénzsóvár em
bereket. Fösvény az, aki sajnálja a pénzét 
kiadni, még a mindennapi élet-szükség
letekre is. Csak kapni akar és adni soha. 
A fösvények voltakép pogány bálványimá
dók, akiknek a pénz az istenük. A jóérzésü 
emberek megvetik a fösvényeket és ki
nézik őket a társas érintkezés helyeiről. 
De nemcsak a világ taszitja ki a fösvénye
ket, hanem Isten is kiveti őket az örök
ségből. Oh emberek, tanuljatok meg a

— Mimiké! . . .
A kis vendég a nagy ölelés-csókolás 

mián szemébe hullt selymes szőke hajának 
simitgatá8ával lévén elfoglalva, csak moso
lyog reá, de nem szól.

— Hát megjöttél ?!
Mimiké csak biccent fejecskéjével 8 most 

sem szól.
— Milyen szép ruhácskád van 1
Erre már megmozdul a kis vendég ajka 

is. Érzi. hogy van érdekes közölni valója:
— Pe8ztről hozatta a Mama.
— Pe8ztről? — csodálkozik Ducika. S 

mint akit Pest alig érdekel, mert alig is 
tudja, mi az; sőt, akinek a szép ruha is 
másodsorban és csupán feltűnő volta miatt 
vonta magára kis figyelmét: csendes cso
dálkozással még egyszer a Mimiké szemébe 
néz és újra átöleli, hosszan, melegen:

— Mimikéi Mimiké! Milyen jó, hogy 
itt vagy! Gyere, játszunk.

A szülők egymást üdvözölve, alig is 
válthattak még szót egymással a kedves, 
az édeB csodálkozástól, melybe boldogan 
merültek el a két pici lány egymás-üdvöz
lési jeleneténél. (Folyt, ksv.)

LJrvacsorai ének.
Színed előtt leborulok 
S te néked hálákat adok,
Hogy tőlem el nem fordultál 
Sőt kegyelmedbe fogadtál.
Mikép mondjak köszönetét 
S dicsérjem nagy, szent nevedet?

Kitöltéd irgalmad reám;
Vendégül láttál jó Atyám.
A Jézus drága testével 
S értem kiontott vérével 
Tápláltad szegény lelkemet 
S munkáltad égi üdvömet.

Oh Uram maradj meg velem 
Kísérj egész életemben.
Szent Lelked legyen vezérem, 
Amíg célomat elérem.
S ott, egyesülvén te veled 
Örökké áldom szent neved.

M A Y ER  PAl_.

pénzzel bánni 1 Szép és helyes a takarékos
ság erénye, de csúf és megvetendő a fu
karság és a fösvénység.

Márc 2, Üres beszédek, tetszetős jel
szavak. Efezus 5 . e Sok üres beszéd hang
zik el az életben. Vannak emberek, akik a 
nyelvüket arra használják föl, hogy ember
társaikat félre vezessék. Sokan visszaélnek 
nyelvi tehetségükkel, mert becsapják a 
hiszékeny felebarátjukat. A tömeg hiszékeny
ségére alapítják némeiyek egzisztenciájukat. 
Ezek a demagógok tetszetős jelszavakkal 
vezetik félre a népet. Ilyen jelszavak: a 
nyelvek eltörlése, a határok megszüntetése, 
teljes vagyonközösség slb. Az ilyen világgá 
eresztett eszmékkel egyesek főiizgatják a 
népet. Ismerünk ilyen beszédet i s : élvezz 
szabadon, minden órának szakítsd le vi
rágát, korlátlanul élj 1 Ezek a jelszavak 
rendkívül csábítóak, de mélyebb tartalom
nélküliek. Jól tenné a magyar nép, ha nem 
ülne fel az ilyen szépen hangzó jelszavak
nak. Több Ítélőképességét!

Márc. 3 Farizeusok és szadduceusok 
kovásza. Máté 16. e. Jézus legádázabb 
ellenségei a farizeusok voltak. Krisztus 
őket képmutatóknak nevezte. Ezek az em
berek a nép előtt színlelték a vallásos 
kegyességet, hogy ezzel palástolják el 
gonosz törekvéseiket, amely a nép kiu.so- 
rázásában állott. Az ö példájuk Krisztus 
szerint romlott kovász volt, amely meg
rontotta a tiszta vallásosságot. Manapság 
is élnek modern farizeusok és szadduce
usok. Sokan vannak, akiknek az arca mást 
mutat, mint a mit éreznek. Ne ülj föl a 
képmutatóknak! Őrizkedj a farizeusoktól 1

Márc. 4. Ti vagytok a világ világossága. 
Máté 5 . u, Világosság nélkül nincs élet, 
napfény nélkül, sem a növény, sem az 
állat, sem az ember nem élhet meg. Az 
evangélium híveinek szerepe a fény-hintés, 
a példa-adás. Ha mi nem járunk elő! jó 
példával, szent élettel, akkor ki járjon 
helyettünk? Jézus is néz minket, az em
berek is figyelnek bennünket. Töltsük be 
példaadó szerepünket szent élettel. Evan
gélikusok világoskodjatok ! Tátrai Károly.

A data iu l a Haraipo [eltartására!

Hány evangélium van?
A z elsőt a zsidó Máté írta a zsidók 

számára. Ezért van az, hogy 
a nemzetségi táblázatban zsidó szo
kás szerint úgy jelöli meg az em
bereket, hogy mindenki valakinek 
a fia. Ezért helyez nagy súlyt az 
ó-testamentomi jövendölések betöl
tésére is. Ez a legjobb zsidómisz- 
sziói irat.

A másodikat a római nevelést 
is kapott Márk irta a művelt em
berek, a rómaiak számára. Úgy 
látszik, hogy az intelligens embe
rek már akkor is türelmetlenek 
lehettek, mert ez a legrövidebb 
evangélium, s úgy látszik, hogy 
az elerőtlenedett osztálynak már 
akkor is az erő imponált legjobban, 
mert ebben van legjobban kidom
borítva Jézus csodatevő ereje.

A harmadikat egy orvos irta, 
Lukács, aki hivatásánál fogva so
kat foglalkozott az emberi nyomor
ral, s akit ép ezért a Krisztus irgal
massága ragadott meg legjobban, 
ő őrizte meg számunkra az irgal
mas szamaritánus, az elveszett juh, 
a drakma s a tékozló fiú történetét. 
Mivel pedig az irgalmasság legkö
zelebb a női lélekhez áll, ez a tipi
kus női evangélium. A legszebb 
női alakok ebben vannak megörö
kítve. Hogy többet ne is emlitsek: 
Mária és Erzsébet.

A negyedik evangélium írója, 
János, az Isten fiát látja s mutatja 
be Krisztusban.

Az ötödik evangéliom a Pálé 
(Róma 2.16.), aki Krisztusban az 
Urat látja. A legelső szava is Krisz
tushoz a megtérésekor e z : „Uram!“ 
s minden levele elején úgy jellemzi 
önmagát, mint a Krisztus rabszol
gáját.

Van azonban hatodik, hetedik, 
sőt századik evangélium is, mert 
minden hívőnek személyes tapasz
talatot kell szereznie Krisztusról s 
ez minden esetben minden egyező 
vonás dacára is Krisztus gazdag 
személyének más és más vonását 
fogja előtérbe állítani. Ez lesz az 
én evangéliumom, a te evangéli
umod stb. (Fabianke.)

A ném et kormány az ünnepek  
m egszenteléséről. A német biro
dalmi kormány kijelentette — pedig 
ez most szocialista gondolkodású 
kormány — hogy az egész böjti 
időszak folyamán nem képviselteti 
magát elvből semmiféle szórakozási 
célú társas összejövetelen. A »Dan-
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ziger Neueste Nachrichten« című 
nagy lap pedig közhírré tette, hogy 
ezentúl nagypénteken és halottak 
napján tartandó sport összejövetelek
ről nem fog tudósítást közölni, mert 
a lelki elmélyedés komoly napjait — 
úgymond — nem szabad megzavarni 
a testi életöröm szolgálatával, amire 
a sport való.

K O R K É P E K .
K a r c o la to k  a  h é trő l.

A szegedi „Egyházi Híradó“-ban 
olvassuk: „ F e le k eze ti m e g é r té s .  
Pár hónappal ezelőtt Vass miniszter 
Baltazár Dezső püspököt megláto
gatva, örömmel állapította meg, hogy 
sikerült aranyhidat teremtenie a róm. 
katholikus egyház és a református 
egyház között. Súlyosan rácáfol ez 
örvendetes kijelentésre a veszprémi 
kegyes káptalan, amely 28.000 kát. 
hold birtokán, minden pusztáján és 
gazdaságában elrendelte, hogy mind
azok a gazdasági cselédék, akik re
formátusok; vagy vegyes házasok, 
bocsáttassanak el. így bocsátottak el 
8 cselédet családostól és több csalá
dot különös türelemből meghagytak 
még egy évig. így fest a valóságban 
az annyira hangoztatott felekezeti 
béke.“

Részletek a keresztyén ifjúsági 
egyesületek nemzeti szövetsége 
evangélikus országos titkárának 

1928. évi mnnkajelentéséből.
Abaffy Qyula evangélikus egye

temes missziói lelkész, a K- 1- E. N. 
Sz. ev. országos titkára február h6 
7 én tett jelentést 192/. évi ifjúsági 
missziói munkásságáról az evangé- 
likns bizottsági tagok értekezletén. E 
jelentésből kitűnik, hogy az országos 
titkár a múlt év folyamán Budapesten 
6 helyen 21 napon 23 előadást, vi
déken 30 helyen 91 napon 117 elő
adást, összesen 36 helyen 112 nap 
alatt 140 előadást, igehirdetést, bib- 
liaórát stb. tartott, azonkívül részt 
vett 70 vezetői, titkári, elnök-tanácsi, 
nemzetbizottsági s egyéb megbeszé
lésen, értekezleten, gyűlésen. Tartott 
továbbá Ózdon egy 4 napos orszá
gos evangélikus K. I E konferen
ciát mely az első ilynemű evangéli
kus ifjúsági konferencia volt Magyar- 
országon.

Az élőszóbeli munkálkodás mellett 
nagy súlyt helyezett az országos tit
kár a vezetésére bizottaknak írásban

való gondozására is s mint egy 970 
személyre szóló levelet küldött szerte 
a múlt év folyamán az evangélikus 
K. I- E. munka érdekében. Azonkívül 
több ízben körleveleket bocsájtott ki 
az evangélikus gyülekezetekhez és a 
nemzeti bizottság evangélikus tagjai
hoz.

Az evangélikus ifjúsági munka e- 
zen első évének pénztári forgalma 
4.033 P 90 f. volt, 1928 évi költség 
előirányzata pedig 10.000 P

Az országos titkár által előterjesz
tett 1928. évi munkatervezetéből kü
lönösen a közeljövőnek két, az evan
gélikus ifjúsági belmisszió szempont
jából nagy jelentőségű tételét emeljük 
ki ez alkalommal: Az egyik a már
cius hó 13— 16 Budapesten tartandó 
evangélikus keresztyén ifjúsági egye
sületi vezetőképző tanfolyam 20 ne
ves belmissziói protestáns előadóval 
(résztvételidíj vidékieknek lakás és 
élelmezéssel együtt 15 P, budapesti
eknek élelmezéssel 10 P, jelenkezési 
határidő március 1. Abaffy Qyula 
Budapest VII. Qyarmat u. 106 cí
mére). A másik a március 29-április 
1-ig Sárszentlőrincen tartandó evan
gélikus K- I- E. konferencia, melynek 
programján az evangélikus egyház 
kimagasló egyéniségeit és eredmé
nyes munkájú belmissziói munkásait 
találjuk. (Részvótelidíj lakás és élel
mezéssel 8 P, jelentkezési határidő 
ugyancsak az országos titkár címére 
március 15.)

A Kaposvári Evang. Nöegylet 
'  közgyűlése.

Az evangélikus nőegylet Fleisch
hacker Qusztávné elnöklésével folyó 
évi február hő 12-én délelőtt 11 
órakor tartotta meg nagy érdeklődés 
mellett ezévi közgyűlését. Fleisch
hacker Qyula másodfelügyeló nagy 
vonásokban rámutatott a nőegyletek 
igazi hivatására és ennek kapcsán 
két fontos feladatára. Az egyik az 
egyházunktól eltévedt lelkek vissza
szerzése, valamint az egyházunk 
kárára reverzálist adni akarók ide
jében való felvilágosítása A nöegylet 
kövessen el minden tőle telhetőt, 
hogy az elszéledt juhokat a nyájba 
visszaterelje, A másik fontos felada
tát — úgymond — az Ür háza fel
építésének elősegítése kell, hogy ké
pezze, hogy a hivő lelkek Isten utáni 
vágyódása teljesülést nyerjen. Ezen 
nemes cél elérésénél a legtöbbet a 
nöegylet cselekedhet, aki fáradságot 
nem ismerve, csupán szerető szívére

hallgatva viheti sikerre a templom- 
építés nagy ügyét. Az értékes elő
adásért elnöknő köszönetét mondott 
és a közgyűlés örömmel vette ezek 
után tudomásul, hogy a nőegylet 
egy nagy. nyomorban sínylődő csa
ládanya megélhetését tőle telhetöleg 
elősegíti. A pénztárosi jelentés kap
csán előadta, hogy a nöegylet va
gyoni helyzete 1927. év végén a 
következőképen állt: készpénz: 3736 
pengő, mely összegből a nöegylet a 
templomalapra 1207 pengőt adomá
nyozott, így tehát a maradvány 
2529 pengőt tesz ki. A titkári jelen
tés után a közgyűlés elnöknő indít
ványára nagy lelkesedéssel elhatá
rozta, hogy a templomépítés céljaira 
folyó évi május hő 6-án nagy tom
bolajátékkal egybekötött teadélutánt 
rendez Kaposvárott a Turul szálló 
nagytermében. Stancz Jánosné társ- 
elnökné szívből fakadó buzdító sza
vai után a nöegylet tagjai egyhan
gúlag elhatározták, hogy a nemes 
cél érdekében mindent elkövetnek és 
már most felkérik a város társadal
mát, hogy e nemes feladatokban — 
úgy mint a múltban — a jelenben 
is megértő szeretettel támogassa. 
Végül Stancz Jánosné társelnöknő 
indítványára közgyűlés meleg hangon 
mondott köszönetét Fleischhacker 
Qusztávné elnöknőnak fáradhatatlan, 
hitbuzgő munkásságáért.

Tanulmányúi Olaszországba.
1928. húsvétkor a budapesti KIÉ tanul

mányi kirándulást rendez Olaszországba. 
A tanulmányúton résztvevők megtekintik: 
Firenze, Velence, Bologna, Róma, Ancona, 
Fiume városokat és azok építő, képző- 
művészeti stb. nevezetességeit. Hosszabb- 
rövidebb ideig tartózkodnak a tanulmányút 
alatt érintett városokban és a tengerparton. 
Indulás Budapestről márc. 31-én, vissza
érkezés Budapestre április 12-én. Vidéki 
legalább 10 személynél nagyobb csoport 
részére Budapestre és vissza a lakóhelyig 
vasútkedvezmányt szerzünk, ha ezt illető 
csoport a jelentkezéskor kéri. Költség sze
mélyenként 150 pengő, melynek ellenében 
gondoskodunk a résztvevők vezetéséről, 
gyorsvonati utazásától, továbbá jó elszál
lásolásáról. Akik közös élelmezésben akar
nak résztvenni, még 60 pengőt fizetnek. 
Étkezés naponta háromszor, kivéve a vo
naton tartózkodási időt. A tanulmányúton 
résztvehetnek mindazok, kik szabályszerűen 
jelentkeznek, útlevelüket a határidőig (vi- 
zumszerzés vége'.)) beküldik. Jelentkezni a 
budapesti KIÉ titkárságánál kell (Budapest 
Vili., Főherceg Sándor utcán 28 .1.) Jelent
kezés alkalmával közlendő: név. pontos 
cím, foglalkozás és beküldendő 10 pengő. 
Jelentkezési határidő 1928. március hó 10. 
Útlevél beküldési határidő 1928. március 
hó 15. További felvilágosításokat készség
gel nyújt a Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
titkársága Budapest.
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Értesítés a LÉer-Társasáj köréi.
A Luther-Társaság tifbiri hivatala ez 

úton értesíti a tagokat, hogy mindazoknak 
akik a kimutatott tartozást megbü'dötték, 
szétküldötte az évi illetmérytii megállapí
tott kiadványokat. Nevezetesen

1. Payr Sándor: A magyar protestáns 
gálvarabok 2 Antal G áza: A gályarabsza- 
badltó de Ruyter Mihály. 3 Gnőry Vilmos: 
Franklin Benjámin, egy igaz po gár élete.
4. Luther Márton: A keresztyén ember 
szabadságáról. 5. Farkas Mihályné Kenes- 
sey Gizella: Légy hű mindhalálig. Össze
sen 24 iv (384 lap).

Az évkönyv később, az Ösvény e hó 
végén jelenik meg. Az 1928. évi kiadvá
nyokat ősszel kü'djük szét. A tavasz folya
mán megjelenik kiadványaink új jegyzéke, 
mely a Luther-Társaság tagjai számára 
rendkívüli kedvezményeket tartalmaz. E 
kedvezményekre előre felhívjuk a tagok 
figyelmét. Nagy szellemi kincsre telteinek 
szert olcsó áron.

Egyúttal a titkári hivatal felkéri adago
kat a tagdijak sürgős befizetésére. Új ta
gok jelentkezését elfogadja a Luther-kőnyv- 
kereskedés és a főtitkár (VIII. Szentkirályi 
u. 51.), vidéken pedig a lelkészi hivatalok.

EGYRÖL- MÁS ROL.
A m in d e n n a p i  életből.

Rendelet a  m árcius 15-iki 
törvény végrehajtásáról. A kor
mány a március 15 ét nemzeti ün
neppé nyilvánító törvény végrehaj
tásáról rendeletet adott ki, amely 
különböző iatézkedéseket tartalmaz 
arra nézve, hogy március 15 ét az 
egész országban méltóan kell meg
ünnepelni. Mindenütt istentiszteletek, 
hazafias ünnepélyek lesznek, a köz- 
és magánépületeket fellobogózzák stb. 
Intézkedik a rendelet arról is, hogy 
az állami és önkormányzati hivatalok 
küldöttségei pártpolitikai célzattal 
rendezett gyűléseken meg nem jelen
hetnek.

HETI  KRÓNI KA.
A miniszterelnök törvényjavaslatot 

nyújtott be a szent korona őrzéséről. A 
koronaőröket a kormány ellenőrzése alá 
helyezik. Haladéktalanul betöltiki, a meg
üresedett komnaőri állást. — A numerus 
ciausus revíziója vitájában az egységes párt 
részéről felszólalt Jánossy Gábor képviselő, 
a szombathelyi ev. gyülekezet felügyelője 
is. — Rothermere lord újabb százezer 
pengőt adott a magyar menekültek segé
lyezésére. — A newyorki Kossuth ünnepé
lyen az összes egyházak képviseltetik ma
gukat. Az ev. egyház nevében Kapi Béla 
püspök vesz rész». — A keresztyén Leány- 
egyesületek júniusban világgyülést tartanak 
Budapesten.

Az erdélyi görög kaiholikus püspökök 
lemondással f myegetőznek az új román 
kultuszjavaslat miatt.

Az osztrák kancellár, Seipel, Prágában 
tanácskozott Benesékkel.

A román kamara Vajda Vojvoda Sán
dort 30 napra kizárta a kamarából.

A cseh külügyminiszter Locamó kere
tében szeretne megegyezést Magyarország
gal.

A francia szenátus nem fogadta el a 
hadi kötelezettségnek a nőkre való kiter
jesztését.

A finn országgyűlés a legmodernebb 
parlament az egész világon. Tavaly már 
intézkedtek, hogy minden a képviselőház
ban elhangzó beszédet rádión az ország 
legtávolabbi zúgában, a kis falvakban is 
hallhatják a finn parasztok. Most pedig 
életbeléptették a villamos szavazást. Min
den képviselő előtt két gomb van, az egyik 
igent, a másik nemet jeient. Ha megnyom
ják valamelyik gombot. gépBzerűen egy 
lámpácska gyullad ki. Mihelyst a szava
zásnak vége, az elnök mozgásba hoz egy 
emeltyűt, a falon megjelennek az igenek 
és nemek Minden félreértés, csalás ki van 
zárva.

Anglia volt miniszterelnöke, Asquith, 
meghalt.

Á ném et birodalmi gyűlést március 
végén feloszlatják.

O roszországban egyre nehezebb kezd 
lenni a zsidók helyzete.

Amerikában az elnökválasztás novem
ber 6-án fog végbemenni.

A mexikói elnök kiáltványt bocsátott 
ki, melyben kegyelmet ígér mindazoknak 
a felkelőknek, akik 7 napon belül megad
ják magukat.

H A R A N QS Z Ö.
B ö jt  1 . v a s á rn n p ja .

II. Korinth. 6. i-w .
Isten kegyelméből ismét elérkezett böjtnek 

szent ideje, amidőn lélekben felmegyünk 
Jeruzsálembe és elkísérjük Jézust, a mi Meg
váltónkat szenvedésének utján. Hogy meny
nyi áldást rejt magáaan ez a böjti időszak 
a mi számunkra, erre hívja fel Invocávit 
vasárnapjának epistolája figyelmünket, ami
dőn Krisztus Urunk szenvedését elibénk 
állítja, mint: Példaképet és ígéretet.

Rádióistentisztelet. A legutóbbi ev. 
rádióistentisztelet alkalmából a §zent be
szédet G.'duly Henrik püspök tartotta, ki 
Jézus megkíséríetésének evangéliumát fej
tegette b iszédébsn, mélyen szántó gondo
latok keretében.

Előfizetési felhívás. „A somogyi ág. 
hitv. ev. egyházmegye története“ című, 
jubiláns pályadijjal jutalmazott müvemet 
kinyomatni szándékozom. Előfizetési ára, 
a körülbelül ICO oldalra terjedő könyvnek, 
1 P 50 f. lesz. A nyomatandó példányok 
számának megállaplthatása végett, kérem 
az előfizetési dijakat, illetve jelentkezéseket 
f. évi ápr. 1-ig címemre küldeni. Mester- 
házy Sándor ev. esperes, Nemespátróban, 
Somogy m. U. p. Surd.

A győrifalusi leányegyház febr. 12- 
én tartotta évi számadó gyűlését, amelyen 
örvendetes megállapítást nyert, hogy a 
nem rég még tetemes építkezési adósság 
alatt levő leányegyház minden adósságát 
kifizette, az egyházi adót azonban meg
hagyta a régi összegben, hogy további 
alapos tatarozásban részesíthesse egyházi 
épületeit. A gyűlés hálás köszönetét mondott 
Horváth Sándor lelépő gondnoknak a leg
nehezebb időkben megmutatott nagy hűse
géért s új gondnokká Németh Kálmánt 
választotta meg. A gyűlés előtt istenitisz- 
ielet volt, amelyet Pálmai Lajos esperes 
végezett, utána pedig vallásos estély volt,

amelyen a Kiss Lajos tanító által vezetett 
énekkar három szép karéneket adott elő, 
Tar Teréz, Németh Irma és Jakus Piroska 
szavalt, Pintér J„ Jakus P. és Erdélyi J. 
pedig egy szép jelenetet adtak elő a biblia
olvasásról, Túróczy Zoltán a biblia neveiről 
tartott előadást.

Budapest. A III. kér. (Obuda-Ujlak) 
Evangélikus Nőegyesület folyó hő 11-én 
műsorral és tombolával egybekötött szere- 
íetvendégséget rendezett. A műsor egyes 
pontjai közül ki kell emelnünk Mohr Hen
rik ev. lelkész előadását, melyben az öröm
ről szólott, reámutatván arra, hogy az igazi, 
tiszta, boldog örömnek a forrását egyedül 
az Urnái találjuk meg, Vittek Kató, az 
egyesület pénztárosnöje saját szerseményü 
kedves, meleghangú költeményében emelte 
ki azt az áldozatos és buzgó tevékenységet, 
amit az egyesület tagjai (névszerint is meg
említvén őket) a szegények, be'.egek, aggok, 
elhagyott gyermekek testi és lelki gondo
zása — szóval az egyházépitő munka terén 
kifejtenek, Schröder Emma. ifj. Mohr Hen
rik szép szavalataikkal, Silbernagel Jolán 
és Silbermann Emma párjelenetükkel, dr. 
Lázár öltő és leánya szép zeneszámukkal 
gyönyörködtették a közönséget. Végül még 
meg kell említenünk az estnek egy igen 
kedves vendégét, Reiter János művész urat, 
aki bámulatos kézügyességi mutatványaival 
valósággal magával ragadta a közönséget. 
A finom teát és a kitűnő készitményü süte
ményt a nöegyesület tagjai szolgáltatták. 
Az egész est teljesen családias jellegű volt 
és nagyban fokozta a hivek eggyüvétarto- 
zacdóságának érzetét. A tiszta jövedelem 
100 pengőt eredményezett, mely az egye
sület nemes céljait szolgálja.

Nyolcvanéves evangélikus lelkész ün
neplése. A csehektől megszállott Felső- 
8zeiiben szép ünnepség folyt le. Az elsza
kított Felsőmagyarország magyar evangéli
kusai az ezüsthaju Ecdreffy János nyug. 
evangélikus lelkészt ünnepelték nyolcvana
dik születésnapja alkalmiból. Az ünnepség 
a templomban kezdődött, ahol Bándy Endre 
lévai esperes, a Felsőmagyarországi Magyar 
Evangélikus Szövetség egyik elnökének a 
a vezetésével többen üdvözölték az ősz 
magyar papot, aki az oltár mellől mondott 
meghatottan köszönetét.

Szentgotthárd. Az Ev. Diákszövetség 
által rendezett kulturelöadások sorozatát 
február 26-án Vakarcs Kálmán, gimn. tanár, 
h. igazgató, a szövetség diszelnökének elő
adása Tompa Mihályról zárja le. — A 
február 19 iki előadást ifj. Káply Elemér 
gimn. önképzfiköri elnök Berzsenyi Dániel 
emlékezete címén tartolta. Czipott Éva 
Vigasztalás című költeményt szavalta.

A dombóvári evang. diákszövetség 
február havi rendes gyűlését 5-én tartotta. 
A gyűlés közénekkel és imával vette kez
detét és nyert befejezést. Irásmagyarázatot 
Márk 1 0 .ss. alapján Wigner Pál ifj. elnök, 
Vili. rgimn. tanuló tartott, ki bibliai ada
tokkal, egyháztörténetünk nagyjainak éle
tével mutatott rá a Krisztus igaz követésé
nek nehézségeire és áldásaira. Szavaltak: 
Lernle Katalin HI., Schenek Anna I. polg. 
iskolai és Kióhtuag Gyula I., Linde János 
(m) I., Wekerle Péter II., Linde János (d) 
t. reálgimn. tanulók. Az elnök-lelkész .H it- 
Remény-Szeretet“ címen tartott felolvasást. 
— A diákszövetség lelkesen készül március 
15 ének diszgyúlés keretében leendő meg
ünneplésére. — A dombóvári gyülekezet 
adatai 1927-ről: született 4 fiú, 5 leány; 
meghalt 6 férfi, 4 n ő ; konfirmáltatott 8 fiú, 
6 leány. Eskettetett 5 p á r ; 2 pár tiszta ev.,
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3 pár vegyes. Mindháromnál reverzális 
javunkra.

Hánta. Özv. Farkas Istvánná sz. Varga 
Rozália a gyülekezet használatára a fiával 
együtt már korábban ajándékozott templom
telek folytatásában 500—600 négyszögölnyi 
belsőséghez tartozó területet adományozott. 
Özv. Farkas Istvánná és fia néhai Farkas 
Sándor, ki 2 kataszter hold szántóföldet 
hagyományozott a gyülekezetnek, eme cse
lekedetükkel ércnél maradandóbb és eddig 
páratlanul álló emléket emeltek maguknak 
e gyülekezetben. A buzgó egyházszeretetből 
fakadó áldozatkészség — minden méltatás
nál szebben — önmagát dicséri.

Budapest. A Fasori Evang. Szövetség 
minden szerdán este a templomban böjti 
előadássorozatot rendez Krisztus királysága 
elmen. Előadók: Kemény Lajos és Qaudy 
László. — A Deák-téri Luther-Szövetség 
böjti előadássorozatát dr. Raffay Sándor 
püspök kezdi meg Krisztus Oolgothája el
men.

Nyíregyháza. A Magyar Prot. Irodalmi 
Társaság elhatározta, hogy Nyíregyházán 
irodalmi délutánokat rendez, melyeknek 
szervezésére Geduly Henrik püspököt és 
Paulik János lelkészt kérték fel. — Az Ev. 
Kossuth Reálgimnázium ebben az évben is 
megrendezte házi sakk-versenyét A verse
nyen 28 tanuló vett részt. A gimnázium kor
mányzó tanácsa meleg ünnepelteiésben ré
szesítette dr. Béres Kálmán polgármestert, 
polgármesteri működésének 10 éves év
fordulója alkalmából. — Az elhunyt Bogár 
Lajos helyébe dr. Szopkó Dezsőt választot
ták meg az iskola masodfeiügyelőjévé. — 
Mikler Sándor nyug. kir. tanfelügyelő a 
kormányzótanács tagja lett. — Márciusban 
megkezdik az ev. egyház bérpalotájának 
építését. 23 üzlethelyiség és 38 lakás lesz 
a 3 emeletes épületben.

Buda. A Hóvirág egyesület február 19- 
én, a várbeli evangélikus iskola termében 
farsangi mese- és játékiánc-délutánt rende
zett. Mesélt: Schöpf in Aladár, a Jó Pajtás 
szferkesilője. Manchen Mariska gyermek
dalokat énekelt, Weil Endre zongorakisérete 
mellett. Rév István tréfás rajzokat mutatott 
be. Annus néni vetitettképes mesét adott 
elő. — A Hóvirág egyesület február hó
26-tól kezdve minden vasárnap délután 
3—4 ig vetítettkép p  mesedélutánt rendez.

A P ro testáns Nőszővetség f. évi ok
tóber hónap folyamán rendezi V. Országos 
Nőimunka Kiállítását. Kiállítók már mos
tantól kezdve jelentkezhetnek: írásban bár
mikor, személyesen minden szerdán d. e. 
10—2 óráig a VIII, Üllői-ut 24. sz. alatti 
irodában.

Zagyvapálfalván az augusztusban 
megalakult evangélikus fiókegyház február
5-én tartotta évi számadó közgyűlését dr. 
Csengődy Lajos lelkész és Jenöffi Zoltán 
földbirtokos elnökletével. A zárszámadá
sokból örvendetes tudomásul szolgált, hogy 
az alig néhány hónapos kis egyház már is 
1000 pengőt tartalékolhatott az építendő 
imaház alapja javára.

Salgótarjánban a hitoktató- segédlel- 
készi állást az egyház Sztrokay Dániel 
volt vései segédlelkésszel töltötte be, aki 
jan. 22-én tartotta bemutatkozó beszédét. 
Legyen Isten áldása munkáján uj működési 
körében is.

Lelkészbeiktatás. Tápiószentmárton f. 
hó 12-én iktatta hivatalába új lelkészét, Pál 
Béla pilisi hitoktatót. A sok visszavonást 
látott Egyház számos jelét adta annak, hogy 
szeretettel és sok bizalommal várja új lel
készét. Február 11-én az iskolás gyermekek,

élükön tanítóikkal s az egyházhivek sora 
várta, kiknek üdvözlését Fecske Pál igazg. 
tanító tolmácsolta: „Áldott legyen bejöve
te le .. .“ Az új lelkész első útja az Ur há
zába vezetett, ahol is a bejáratná! Szent- 
királyi Albert egyházfelügyelő, a presbité
rium nevében szeretettől áthatottan köszön
tötte. Felemelő látvány volt, amint a lelkész 
az orgona hangjai mellett, az oltár zsámo
lyára térdelve, először az Úrral beszélt, 
hangtalan imáját hangos fohásszal fejezve 
be. Majd a gyülekezet orgonákig éret mellett 
elénekelte „A nagy Isten áldassék“ kezdetű 
éneket. — Másnap, 12 én történt a hivata
los beiktatás. Mint a harmat a szomjas 
mezőre, hullottak Honéczy Pál beiktató 
lelkész szavai: „A legnagyobb követelmény“ 
hűség a szolgálatban; mert mi az Úr aka
ratát cseleke837üv, az Ö evangiliomát hir
detjük. „Hoztam ifjúi erőt, szilárd akaratot, 
az Egyház ügyét szolgáló terveket és sze
rető szivet; hív akarok lenni a szent szol- 

álatban, de Ti is szeretettel, megértéssel, 
a kell, áldozatkészséggel jöjjetek segítsé

gemre a közös szent-ügy szolgálatára“ — 
Szólt beköszöntőjében PáltBéla lelkész. — 
A beiktatást közeDéd követte, amelyen a 
helyi egyházak, hivatalok és egyesületek 
képviselői is részt vettek s őszintén osztoz
tak az Egyház örömében. — Az Egyház új 
lelkészének egy díszes Bibliát, a hívek egy 
értékes Lüther-kabátot ajándékoztak. Áldott 
legyen, aki jölt az Úrnak nevében!

A jugoszláviai német, magyar és vend 
evangélikusok január 31-én tartották kerü
leti gyűlésüket Belgrádban. A lelkészkérdés 
kérdésével kapcsolatban azt a határozatot 
hozták, hogy elismerik a jelöltek külföldi 
bizottságok előtt megállót! papi vizsgáiét 
érvényesnek, de a jelöltek a jugoszláviai 
ev. egyházi alkotmányból és történelemből 
belföldi bizottság előtt tartoznak vizsgát 
tenni.

ÚJ esperesek. A bécsi ev. egyházmegye 
esperesévé jáhn Jakab kiskéri lelkészt vá
lasztották meg, a zágrábi egyházmegye espe
rese Tarcay Andor antunováci lelkész lett.

Lelkészválasztás. Az újverfcászi gyüle
kezet lelkészévé Lebherz Henriket válasz
totta meg

A losonci egyházközség egyhangúlag a 
magyar liturgia bevezetését határozta e>.

A limbahi gyülekezet lelkészévé Hriv- 
nák Arthur pozsonyi s. lelkészt hivta meg.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Mód Pál ev. tanító eljegyezte 

Bokor Esztikét Uraiujfalun.

Ú J D O N S Á G O K .
Ferencz József unitárius püspök meg

halt. Mély gyász érte a magyar unitárius 
egyházat: az egyház püspöke, Ferencz Jó
zsef 93 éves korában püspöki székhelyén, 
Kolozsváron vasárnap reggel meghalt. 
Több mint félszázada, ötvenkét év óta töl
tötte be a magyar unitárius egyház püs
pöki székét, amelyben elődje a nagynevű 
Kriza János volt. A püspökség ügyeinek 
vezetését Boro3 György püspökhelyettes 
vette át.

Szélhámosok hajtoták be a győri 
hívek egyházi adóját. Két szélhámos 
sorra járta a váro3 kathoiikus lakóit és 
beszedte tőlük az egyházi adót. Az adó 
nagyságát mindig az illetők vagyoni viszo
nyainak megfelelően kérték.
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Lázár Dénes gróf megmérgezte ma
gát. Lázár Dénes gróf, aki még néhány 
evvel ezelőtt dúsgazdag ember volt, majd 
szerzetes, bártáncos, gyógyszerészgyakor
nok és biztosítási ügynök lett, ragynénjé- 
nek, Bissingen Ottóné grófnénak lovrini 
birtokán megmérgezte magát.

Ahol kiharangoz7ák az egyházból 
kitérő hiteket. Sárkeresziuron a refor
mátusok, ha egv kitérő akad közöttük, épp 
úgy meghuzatják a harangot, mint mikor 
halottjuk van

Debrecen népfürdőket épít. Debrecen 
város népfürdúk céljaira 51.000 pengőt 
vett be költségvetésébe. Az eisö népfürdőt 
a népházbun rendezik be, körülbelül 10000 
pengő költséggel.

Sopron vármegye közgyűlése. Sopron 
vármegyének közgyűlése Rupprecht O ivér 
felsőházi tag indítványára elhatározta, hogy 
feliratban kéri a kormánytól az Országos 
Földbirtokrendezó Bíróság hatáskörének 
a rendes bíróságokra való átruházását s 
külön bírói szervezet felállításának mellő
zését.

Cigánypárt alakult Jugoszláviában.
Egy valjevói fiatal tanító, Mihailovics nevű 
politikai pártot alapított, amelynek tagjai 
jugoszláviai cigányok és amely magát a 
szegények pártjá-nak nevezi.

Jazz-band a templomban. Lanchester- 
ben a Stephan-tempiomban vasárnap elsö- 
izben kisérték az egyházi énekeket jazz- 
banddel. A lanchesteri vikárius kijelentette, 
hogy azért szánta el magát az egyházi 
zenének ily módon való modernizálására, 
hogy a hívőket felrázza közönyükből.

A hétgyerm ekes családokat Olasz
országban felmentik a jövedelmi adó 
alól. A miniszterelnöknek a gyermekáldás 
fokozottabb védelmét célzó óhajához ké
pest törvényjavaslatot dolgoznak ki, amely
nek alapján a hétgyermekes családokat 
felmentik a családadó és a jövedelmi adó 
fizetése alól.

Az oroszországi evarg. gyülekezetek 
részére Ihmels püspök a Szovjet engedé
lyezése alapján 5000 darab kis kátét és 
5000 darab Biblia történetek c. tankönyvet 
küdhet.

Bourbon Ferdinánd herceget három 
hónapi börtönre ítélték. A meluni tör
vényszék három hónapi börtönre ítélte 
Bourbon Ferdinánd spanyol herceget, aki 
fedezetlen csekkeket hozott forgalomba. A 
herceg büntetésének kitöltése ulán nem 
kerül szabadlábra, mert a genfi ügyészség 
különböző csalások miatt kiadatását kérte.

Meggyilkolt jezsuita atya. Perenos 
spanyol jezsuita atyát, a külföldi missziók 
titkárát, irodájában széfroncsolt koponyá
val találták.

Női kas8zafuró bandát fogott el a 
varsói rendőrség. A rendőrség női kasz- 
szafuró bandát leplezel le. Két rendőr meg
figyelt az utcán három asszonyt, akik egy 
házban hirtelen eltűntek. Később a rend
őrök utánuk mentek és rajta csípték ókét, 
miközben a pincéből a menyezeten át a 
földszinti üzlethelyiségbe igyekeztek bejut
ni. Az asszonyoknál a legmodernebb kasz- 
szafuró szerszámokat találták.

Az amerikai szesztilalom A képviselő- 
ház 28,000.000 dollárt szavazott meg az 
alkohol-csempészek ellen létesített part
őrszolgálat céljaira.

Brazíliában a német protestantizmus 
a legutóbbi idiben nagy térhódításokat 
tett. Templomokat,építtet, harangokat állít 
be. a Gusztáv Adolf egyesület áldásosán 
működik és az ilyen irányú belmissziói
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munkákban a róm. katholikusok is részt- 
vesznek.

A latin ABC Japánban. Japánban 
eddigelé az ős képírás volt általános divat
ban. Most aztán a kormány elhatározta, 
hogy e helvett a latin ábécét fogja bevezetni.

Amerika hetenként százmillió dol
lárt ad kölcsön. Az utolsó hetekben átlag 
százmillió dollárt adott az Unió idegen 
államoknak és külföldi vállalkozásoknak 
kö'c8ön. Bankkörökben azt hiszik, hogy 
Amerika 1928-ban legalább kétezer, de 
valószínűleg háromezermillió dollárt fog 
kikölcsönözni.

.E rzsébet Kirá1ynéa-szálló Budapest, 
IV.. Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba
4.50-tö! 9 ig, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

Herczeg Ferenc ,Az Uj Idők" cfmü 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Qaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetik
I., Andrássy n. 16. Budapest

Magyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapfa. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Konfirmációi káté
ág. hitv. evang. keresztyén konfirmándusok 
számára. Irta: Mesterház^ Sándor ev. 
esperes-lelkész. V. kiadás. Á ra 40 fillér. 
Kapható a szerzőnél, Nemespátróban, So- 

mogymegye. U. p. Suid.

Adakozzunk a  H a r a n g s z ő  te r je s z té s é r e .

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
A Harangszó e g y  olvasója aláírással panaszos 

levelet kaptunk, amely a Harangszó január 29-iki 
számában foglalt „A nagy tartozás* című elmél
kedésbe kapcsolódva keserű szemrehányással illeti 
a működő lelkésznemzedéket, mint amely nein rója 
le a nyugalmazott lelkészekkel, lelkészözvegyekkel 
és árvákkal szemben fennálló „nagy tartozását“, 
hanem „kizárja őket abból, amihez joguk van“, az 
új nyugdíjintézetből.

Névtelen levelekre nem szoktunk válaszolni. 
Mivel azonban mentjük a keserűséget, amely a levél 
írójának a lelkét eltölti, mert kétségkívül nehéz a 
nyugdíjasok anyagi helyzete és nem szeretnék, ha 
e keserű szemrehányás, amely a működő lelkész- 
nemzedéket méltatlanul éri, válasz nélkül maradna, 
azért őzt a névtelen levelet mégsem hagyjuk válasz 
nélkül.

A kérdés igazságos megitélhetése érdekében 
tisztában kell lenni a következőkkel : Az egyetemes 
nyugdíjintézetben minden tag az után teljesített be
fizetésekből előállt tőke kamatait élvezi, ha nyug
díjba vonul. Ugyanígy özvegye és árvája is. Ez a 
tőke három tételből tevődik össze : az egyetemes 
egyháznak az államsegélyből adott hozzájárulásá
ból, az állás fenntartójának a járulékaiból és a tag 
személyes befizetéseiből. Miután az új nyugdíjinté
zet tagjainak a régi nyugdíjintézetben szerzett jogait 
átveszi, mindhárom befizetést eszkőzlő faktornak 
pótolnia kell az egyes tagok beszámított szolgálati 
éveire esedékes befizetéseket. Meg is teszi mind
három faktor : az egyetemes egyház nagyobb hozzá
járulás formájában, a fenntartók és a tagok pedig 
alapítási járulék lerovásával. De nemcsak a múltat 
illetőleg kell önmagát mindhárom tényezőnek erejét 
meghaladó mértékben megadóztatnia, hanem a jövőt 
illetőleg is jóval nagyobb befizetési kötelezettségeket 
kell teljesítenie, mint a liquidált régi nyugdíjinté
zettel szemben. Csak az összes érdekelt tényezők
nek ilyen fokozott mérvű pénzügyi teljesítményei 
biztosíthatják a most működő lelkészi gerenáció 
jövéndő nyugellátását.

Ezzel szemben a mai nyugdíjasok, akik részéről 
és után a régi nyugdíjintézettel szemben teljesített 
befizetések csak úgy elértéktelenedtek,’ mint azok a 
befizetések, amelyek a ma is működő tehát az új 
nyugdíjintézet tagjaivá lett lelkészek után annak 
idején teljesítettek, a kiáltó nyomorúság esztendei 
után az egyetemes egyház és az állam gondosko
dásából tűrhető helyzetbe kerültek, minden külön 
teljesítmény, minden újabb megterheltetés nélkül.

Hallom az ellenvetést, hogy magas szolgálati 
idővel is léptek be jelenleg működő lelkészek az 
új nyugdíjintézetbe, akiknek mégis megadatott a

mód a nyugdíjba vonulásra, legfeljebb azzal a kor
látozással, hogy személyes alapítási járulékukat öt 
éven át nyugdíjukból levonásba hozzák, akik tehát 
nyugdíjat fognak élvezni anélkül, hogy meglenne az 
a tőke, amelynek kamata a nyugdíjukat kiadná. Az 
erre az ellenvetésre adandó válasz nem vádat, ha
nem elismerést hordoz magában a fiatalabb lelkész- 
generációra nézva A kisebb szolgálati idővel biró 
lelkészek ugyanis magukra veszik ezeknek az öreg 
testvéreiknek a terheit és hordozzák azokat mind a 
saját nyugdíjba vonulásukig, tulajdonképen meg
rokkanásukig, mert az új nyugdíjintézeti szabály- 
rendelet szerint nincs szolgálati időhatár, munka- 
képtelenség a nyugdíjazhat&s feltétele. De hogy 
vehetné egy olyan aránylag csekély létszámú testü
let, mint a ma működő fiatal lelkészi kar, annyi, 
még működé öreg kollégájának a terhein kívül az 
összes nyugalmazott lelkészek, özvegyek és árvák 
terheit is magára ? El sem bírná, ilyen módon az új 
nyugdíjintézet létre sem jöhetett volna.

Igenis, a lelkészi kar a levélíró megállapítása 
ellenére is, „jó lelkiismerettel“ élvezheti majd az új 
nyugdíjintézet áldásait. Viszont „jó lelkiismerettel“ 
nem emelhető itt vád senki ellen. Ellenben hála 
kell, hogy illesse az egyház és az állam vezető 
tényezőit és mindenekfelett hála az irgalmas Istent, 
aki amazok, mint eszközei, által kenyeret adott az 
ínséges nyugdíjasok kezébe és tető alá segítette az 
új nyugdíjintézetet.
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Könnycseppek.
Lukács ev. 1 9 .« . : És mi

kor közeledett, látván a vá
rost, sira azon“ . . .

n z  ünnepre sietők zarándok-csa- 
* 1  pata felért az Olajfák hegyére. 
Egy pillanatra megáll a fáradt 
sereg, hogy elgyönyörködjék abban 
a tündéri látományban mely onnét 
a magaslatról szemük elé tárul. . .  
Ott van Jeruzsálem. . .  a szent 
város.. .  minden zsidónak büszke
sége, dicsekedése. . .  ott csillog a 
fényes napsütésben a legdrágább 
örökség: Salamon temploma. . . .  
Nekipirulnak az arcok s a ván
dorok szívét majd szétfeszíti az 
öröm: Jeruzsálem látása! . . .  Jézus 
pedig „látván a várost, sira azon.“ 
. .  .Milyen éles ellentét! örvendező, 
lelkesült sereg élén egy könnyező 
zokogó k irá ly ! ... Vájjon mit si
ratott ?

Jeruzsálem pusztulását! Kő kö
vön nem m arad. . .  A paloták he
lyén üszkös romok. . .  könny- és 
vércseppek; a szentek-szentjének 
cédrus oszlopait megemészti a láng 
. . .  hét ország aranya, nemzedékek
nek keserves munkája lesz semmi
vé I Jaj, néked Jeruzsálem! . . . .  
De Jézus nemcsak ezt a külső 
pusztulást siratta. Nemcsak arra 
gondolt, amit megemészt a füst és 
a láng, amit összetör a kard és a 
dárda. . .  de mindenekelőtt siratta 
azokat a lelkeket, amelyek rohan
nak vakon, mit sem sejtve ebbe 
a pusztulásba, és elvetik, elkerülik 
az egyetlen menedéket. Azt siratta, 
hogy éppen érettük jött, őket 
kereste, őket akarta összegyűjteni, 
mint a madár összegyűjti az ő fiait 
szárnyai alá, de ők nem akarták, 
szembeszálltak és vállára nyomták 
a keresztet . .  a Megtartónak! 
Jézus nem földi kincseknek, nem

csak ékes palotáknak, de örökértékü 
lelkeknek a pusztulását látta, ezért 
telt meg a szeme könnyel s a lelke 
mondhatatlan fájdalommal.

És ha ma szétnézne a mi vilá
gunkon, a mi szomorú földünkön, 
oh tudom megakadna szeme a vi
lágháború temetőin, annyi drága 
érték tömegsírján és hullana a 
könnye ezek miatt is. De mindenek- 
felett megsiratná ma is azokat, 
akik nem ragadják meg az ő mentő 
kezét, akik nem hallják meg az 
örök életre vezérlő igét. akik felej
tik, hogy Jézus a mi lelkünket is 
meg akarja tartani, hisz ő előtte 
egyetlen lélek ma is több minden 
világoknál! Jaj, de megsiratná 
ezeket a pusztulásfelé sodródó, kár
hozatba siető szegény, vak embe
reket ! . . .

Te pedig hová tarlozol? ... Tu
dod-e, hogy egykor reád is úgy 
csap le a pusztulás, mint egykor 
Jeruzsálemre! Tudod-e, hogy egy- 
szercsak elfogy a kegyelem ideje! 
...Kerestél-e menedéket a pusz
tulás elől? Odakötötted-e szegény 
bűnös lelkedet, elmúló életedet, 
megremegő szívedet ahhoz, aki 
égen és földön egyedüli Megtartó! 
...Siess, nehogy téged is elsíras- 
son a kárhozatba menő pusztuló 
sereggel!. . .
Hullj, oh Jézus drága vére 
Én szegény szívem sebére I 
Fájdalomtól s bűntől ég az,
De tenálad van a vigasz.
Átölelvén keresztfádat,
Két szívemben mély bűnbánat,
S míg szememből a könny csordul,
Rám az égből balzsamcsepp hull. Ámen.

Nagy Miklós.

A presbiter családi élete.*
Az egyházi elöljáró tiszte igaz

ságának betöltését életpéldája 
nélkül elképzelni lehetetlen. A pél
da vonz. A példa a legnélkülöz
hetetlenebb nevelő s vezérlő té 
nyező. Az ev. presbiternek élet
példával kell előljárni a családi 
életben is.

Mikor Pál apostol szívére köti 
az efezusi véneknek: „Viseljetek 
gondot magatokról és az egész 
nyájról, melyben a Szentlélek tite
ket vigyázókká tett“, (Ap. csel. 
XX. 28.), akkor a gyülekezeti elöl
járónak magagondozását, a saját 
magára való vigyázást ebbe helyezi 
az egész gyülekezet gondozásának, 
amivel voltaképen csak azt az 
egyszerű igazságot fejezi ki, hogy

* Mutatóba Takács Elek esperesnek: 
„A presbiterek hivatása és kötelességei“ 
című munkájából. Megjelent a Harangszó- 
Könyvtár kiadásában. Ára 35 f. és portó.

csak az tud gondoskodni a nyáj
ról, aki előbb saját magára visel 
gondot, vagy mint Timotheushoz 
írott levelében (I. Tim. III. 4 —5.)> 
hirdeti: „Ki saját házát jól igaz
gatja, ki gyermekeit teljes tisztes
ség mellett engedelmességben tartja. 
Ha pedig valaki nem tudja saját 
házát igazgatni, hogyan fog az Isten 
egyházára gondot viselni ?“ Világos 
tehát a követelmény: a presbiter 
családi életének például kell szol
gálnia, ennek kegyessége, egyházi- 
assága s erkölcsi tisztasága által. 
Arra az evangélikus keresztyén 
családi életképre gondolunk, mely 
tiszta fényben tükrözteti hitünk 
igazságát abban a körben, mely
nek neve: csendes, békés, szere
tetteljes otthon.

Ha egy róm. kath. ember háza 
• küszöbét átlépjük, mindjárt a be

lépéskor a külsőségekről, a falon
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Levél.
Nagy tisztelem Uraml

A Harangszót régóta olvasom. Cserébe kapom a komámtól Minthogy 
hosszú évek során nemcsak megszerettem, de meggyőződést szereztem afelől, 
hogy szava nemesebb, mint a szív szava, ezennel előfizetek én is a Harang
szóra. Munkájára a jó  Istennek áldását kérve, vagyok igaz testvéri szeretettel:

L .  S .

függő szentképekről, olvasóról stb. 
meg tudjuk állapítani, milyen val- 
lásu egyén hajlékába tértünk. Hát
ha egy evang. ember otthonába 
lépünk, szereztünk-e valami ilyen 
bizonyságot ? Hirdeti-e ottan a bib
lia az élet legdrágább kincséhez 
való ragaszkodásunkat, hirdeti-e 
ottan az evangéliom szerinti kegyes 
élet, hogy ime egy evang. keresz
tyén családi körbe jutottunk, ahol 
a családapa papi tisztet tölt be, 
midőn háza népével együtt imád
kozik az áldásért, ahol a napi 
munka kezdetét, folyamát és végét 
az istenfélelem szenteli meg, ahol 
Mártha szorgalmát Mária kegyes
ségével egyesítő családanya jó 
lelke a háznak, ahol a közös házi 
istentisztelet áldásában mint a 
Szentlélek fuvalma érinti meg a 
szíveket a szó : „Ma lett üdvössége 
ennek a háznak*.

Az evangéliomi vallásos szellem, 
a házi áhítat meghonosítása, a csa
ládi élet tisztasága, a gyermek- 
áldás megbecsülése, a szülői tekin
tély fenntartása avatja az ev. pres
biter hajlékát imádság házává s 
keresztyén otthonná. Aki őrállói 
tiszt betöltésére van hivatva a 
gyülekezet valláserkölcsi életében, 
az ennek megfelelően viseljen 
gondot háza népéről s vigyen a 
családi élet minden viszonyába 
valláserkölcsi élettartalmat, hűséget 
és felelősségtudatot. Az evangéliom 
formálta az igazi családot, a kér. 
otthont, ez teszi nyilvánvalóvá a 
nagy kötelességet a nevelés mun-

flz ereklye.
Irta: Petrovlcs Pál. 2.

A gyermekek játszani mennek. A szülök 
pedig a rózsákkal körülültetett lugasban 
foglalnak helyet. A gyerekek pillangókat 
kergetnek s majd egyik, majd másik vető
dik a beszélgető társaság elé.

— Ni, milyen szép pillangót fogtam! 
Szaladt anyjához Mimi kitörő örömmel.

— Jer ide, Mimiké 1 — szólt Békéssyné. 
S a kit leány haját simogatva, szemügyre 
veszi szép ruháját

— Igazán Pestről hozattad ezt a jkis 
ruhát, Vilma?

— Pestről t — Vágta Id Csengössyné 
nagyzoló garral.

Majd egy káprázatosán csillogó kis ék
szer ötlik a papné szemébe. Gyémánt ko- 
ronácska ez, egy aranyból formált pici 
angyal fején, mely a kis leány nyakán lóg, 
félig ruhájától fedve.

— De, ni, mily remek angyalka rejtezik 
a Mimiké mellén I

— Ereklye I Dicsekszik Csengössyné. — 
Ez képviseli Mimikéin mentő szellemét.

A papné óvatosan, némán csóválgatja 
fejét.

kájában, miszerint a kér. szülő 
nemcsak magának, hanem Isten
nek is tartozik nevelni háladatos 
gyermeket. Ennek megvalósítása 
érdekében szükséges, hogy állandó, 
szerves kapcsolatot és kölcsön
hatást létesítsünk a család, az is
kola s a templom között. Az iskola 
munkája hiábavaló, ha nem támo
gatja s nem erősíti azt a szülői 
ház példaadása, szoktatása és fe
gyelmezése, úgyszintén az isten- 
félelemtől megszentelt otthon a 
legjobb útmutató a templomhoz. 
Az iskola, a templom áldása segíti 
megkoronázni a szülői ház neve
lésének munkáját, melynek ered
ménye lesz a legboldogítóbb val
lomás a jó szülő ajkán: „Atyám, 
akiket nekem adtál, megőriztem s 
egy is el nem veszett azok közül.“ 
Ezen áldás birtokában serdülő 
ifjúságunk sikerrel veszi fel a har
cot az élet kísértéseivel s megtartva 
a hitet és a jó lelkiismeretet, nem 
fog szégyent hozni a szülői házra, 
az evangélikus névre. Nem fog 
megtántorodni az élet elhatározó 
pillanataiban sem, ha válaszúton 
áll, ha választania kell a konfir-

— Nem gondolod-e, hogy ártalmas a 
kis lélekre nézve a fényüzési hajlamoknak 
és magasabb igényeknek korai felkeltése?

— Hisz a világ számára s nem magam
nak nevelem én őt.

— Ám fa nagyvilágias hajlam, nagy 
igény: oly magvak, amelyek, ha elfoglalják 
a gyermeki lelket, a nemesebb hajlamoknak 
nem jut hely, s ami kevéske jut is, abban 
bizony elcsenevészednek.

— Korán ismerje meg a világot, úgy 
ismerheti meg önmagát is s  ő maga pótolja, 
ha mi hiányzik lelkében.

— Ds mit ismerjen meg önmagában, 
abban a kis szívben, melynek földébe sem
mit neip vetettek?

— Úgy, ügyi — Szólt közbe a pap.
— Vetünk mi oda elég jó magot is 1 — 

Siet kimenteni sarokba szorult nejét Csen- 
gőssy.

— De gondoljátok-e, melyik mag fo- 
gamzik meg előbb? A rossz, vagy a jó?
— Bogozta most öBsze mindkettejük ellen
vetése fonalát a lelkész a maga nyomós 
kérdéseivel.

— Hiszen a nagy igény és a nagyvilá
gias hajlamok nem épen rossz dolgok ott, 
ahol ez igényeket van miből kielégiteni.
— Vágja ki magát némi büszkeséggel 
Csengössyné.

mációi oltár iutelme s földi haszon, 
nyereség között. Szinte elképzelni 
is nehéz, hogy presbiter apának 
gyermeke hűtlenségre vetemedjék 
egyházával szemben. A hűtlenség
nek sok alakja van s ma, mikor 
a kísértéssel járó alkalmak meg
szaporodtak, midőn a házasság- 
kötésnél jelentkező megtántorodás, 
a reverzális-veszedelem élet-felté
telében támadja meg egyházunkat, 
mert ellenálló erő hiányában csa
ládot, nemzedékeket vesz el tőle, 
— valóban a ránk nehezült idők 
követelményei kiáltják felénk: vi
gyünk a családokba öntudatosabb 
vallásosságot, kitartó s ellenálló 
erővel biró szikla-szilárd hithűséget, 
ha kell, tűrni, lemondani, áldozatot 
hozni tudó egyházszeretetet!

A lagymatag egyházszeretet kö
zömbös dolgokat lát akkor is, 
midőn a hithű evangélikus lelki
ismeretét ez a kérdés érinti: mit 
kíván tőlem az evangélikus hiva
táshűség?. . .  Nem lehet az evang. 
presbiterre nézve sem közömbös: 
milyen lapot vagy könyvet olvas ? 
Saját maga, családja iránti köteles
ségét teljesíti az, aki jó barátot

— Nem, nem I — Veti közbe Békéssy. 
— De rossz lehet a gyümölcs, amit terem
hetnek mind a szülőkre, mind a gyermekre 
nézve.

— Hát a gyümölcs talán nem lesz épen 
rósz, csak nem lesz oly édes és kellemes, 
minőt a szülök remélnek. — Szól udvarias 
nien'.egetéssel a papné.

— Hogy érted ezt, Ilonka? — Kérdi 
némi hálás kíváncsisággal Csengössyné.

— Nem termi, Édesem, azt az igazi 
megelégedést, Úszta boldogságot s azt az 
isteni erőt, amit mind csakis sziveinkben 
érezhetünk s nem a nagyvilágban.

— Már pedig a szív épsége, ereje és 
boldogsága a fő. — Hangsúlyozza a lelkész.

— E benső világban, akarom én, — veti 
közbe a háziasszony — hogy teremjen meg 
a legédesebb s legkellemesebb gyümölcs.

— Mi legyen az ? — Kérdi némi érdek
lődéssel Csengössy.

— Az Istennek félelme és szeretete s 
mindaz, ami ezzel e világon kézzelfogha
tóan összefügg.

— Ráérünk ezzel később is, — jegyzi 
meg a nővendég.

Sajnálkozó hangon siet Békéssy lecáfolni 
az asszonyt
v ) — Soha sem érünk rá 1 A gabonának 
kora tavasszal, sőt előbb is, jól megmfivelik
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Családapák, ti őrállásra hiva
tottak : drága kincsek bízattak reá- 
tok; Isten és emberek előtt szám
adással tartoztok a reátok bízot
takról. Családi éltetek legyen 
messzeható áldást jelentő bizony
ságtétel: „Én és az én házam az 
Úrnak szolgálunk.“ (Józsué K. 
XXIV. 15.)

Kapipüspök előadásai
„A becsületéről és „A nem

zeti egységéről.
Kapi Béla dunántúli püspök a 

közelmúlt napokban két előadást 
is tartott Budapesten. Az elsőt a 
Luther Otthonban, az Otthon egye
temi és főiskolai ifjúsága számára 
„A becsület, mint az ember legfőbb 
értékmérője“ címmel; a másodikat 
a Bethlen Gábor Szövetség rende
zésében „A nemzeti egység veszé
lyeztetettségének okairól“ a Deák
téri iskola dísztermében.

Az ifjúság részére tartott elő
adásban a becsülettel kapcsolatban 
többek között a következőket mon
dotta a püspök:

„A becsület legmélyebb kritériu
mát a szándék következetes tiszta
ságában találjuk meg. Tehát ke- 
vésbbé a formai, mint inkább a 
lényegi becsület emeli emberét az 
igazi és szép élet magasságaiba, 
A világot még mindig a különb, a 
jobb emberek vitték valóban előbb
re, s a mai társadalom sorsa is 
azon fordul meg, több lesz-e benne

a tiszta lélek, s hogy ezeket enge
di-e főleg érvényesülni.“

A Bethlen Gábor Szövetség elő
adóestélyén A nemzeti egység ve
szélyeztetettségének okairól beszélt 
nagyszámú előkelő hallgatóság előtt. 
Kilényi Lóránt dr. köszöntötte az 
előadó püspököt, aki előadásában 
többek között itt a következőket 
mondotta:

— A nemzet egységét mindenek
előtt veszélyezteti az, ha a társa
dalom nem képes értékelni az egy
ség előnyeit, áldásait. Ne felejtsük 
el, hogy tökéletes állam is meg
semmisülhet, ha hitvány nép él 
benne és gyengébb államszerveze
tek felvirágoznak, ha nemzedékük 
egészséges. A nemzet egységét 
egyáltalában nem a közös haza, 
közös nyelv, nem az együttélés 
teremti meg, hanem a nemzeti lé
lek és az egyensúlyos, homogén 
nemzeti műveltség. Nincs veszede
lem, amely élesebben széttagolná 
a nemzeti egységet, mint aminő az 
eszmények, az ideálok különböző
sége : ami az egyiknek szent, a 
másiknak közömbös, ami az egyik
nek imádság, a másik előtt az csu
pán sallang. A komoly, az erköl
csös emberek szolidaritására van 
szükség, olyan emberekre, akik — 
társadalmi ellentétek és határok 
dacára — nemcsak önmagukban, 
de egymásban is elismerik az em
beri méltóságot és érvényesülni 
engedik azt. Kapi püspök Széchenyi 
István gróf „Világijának tragikus 
látomását idézte előadása végén:

K u th y  D ezső ,
a magyarhoni ev. keresztyén egyház 
főtitkára, nyugdíjintézeti ügyvivő, k i 
az intézet újjáépítése körül rendkívül 
sokat firadott s elismerésreméltö ér

demeket szerzett maginak.

bocsát be otthonába az ev. vallásos 
irodalom pártolásával, a Harang
szó, Evangélikusok Lapja, Luther- 
Naptár, Luther-Társaság, Harang- 
szó-Könyvtár kiadványainak stb. 
olvasásával, s ekként gazdagítva 
lelkét, háza népét, megismerteti 
közegyházunk életbevágó érdekei
vel s feladataival. A közegyház 
méltán elvárja, hogy az evang. 
sajtóügy felkarolásánál mindegyik 
egyháztag, de első sorban is a 
gyülekezet mindegyik presbitere 
megtegye kötelességét.

a főidet. S azután is sok baj van a talajjal, 
hogy a konkoly és gaz föl ne verje, 8 míg 
a tiszta mag kikéi.

— S végünk van, ha már előbb m is 
magvak kerültek a gyenge talajba. Egészí
tette ki a papné.

Csengőssy mint komolyabb gondolko
dású egyén, érezte papbarátja igazának 
erejét s hogy menekedjék annak nyomása 
alól, fordított egyet a szó fonalán.

— A nagyon istenes nevelés se jó, Ká
roly barátom, mert bigottá és vakká teszi 
az embert.

— Igen, a hamis vallásos nevelés, mely 
külsőségekre fekteti a fősúlyt s nem a s z ív  
bensőségére. Többet mondok. Az igazi 
vallásosság teszi az embert valóban mű
veltté és feivilágosodottá.

A papék szavainak súlyát kiérezte Csen- 
gössyné is, ezért könnyebb végére kerül a 
nehéz kérdésnek s kedves hanyagsággal 
veti oda:

— Ne tréfáljon, Békéssy.
— Ügy van, úgy! — Segíti férjét a 

papné.
A vendég házaspárt egy kedves jelenet 

emeli ki szorongó helyzetéből. Ducika top
pan laz anyja elé hangos követelödzéssel:

— Anyukám 1 Anyukám 1
— Hallom, Édes. — Néz reá az anyja

mosolygó várakozással.
— Végy nekem is olyan szép ruhát, 

mint a Mimikáé.
— Van neked, galambom.
— Da Pesztről.
— Mi a csodát?
Ezalatt a szelíd és csendes természetű 

Mariska is odasompolyog. S alig hallhatóan 
kuncog:

— Nekem is, anyukám 1
— Szépen vagyunk! — Csapja össze 

kezét az anyjuk.
— Úgy, úgy, ibolyáim I — Simogatja 

meg őket Csengő3syné nagy diadalérzettel.
— Szép kis ostrom a szülei nevelés 

vára alatti — Kacag föl Csengőssy.
— No, csak játsszatok. Majd veszünk 

nektek is, ha jók lesztek. — Igyekszik az 
anyjuk az ellene intézett kis rohamot gyön
géd tapintattal elhárítani.

Ezalatt a szobalány jelenti, hogy fel van 
terítve.

— Méltóztassanak, kedves vendégeink 1 
Jertek, ti is gyermekek 1 — Siet Békessyné 
előzékeny kedveskedését felhasználni, hogy 
szabaduljon abból a kínos kis kelepcéből, 
amelybe, érzi, hogy kis lányai juttatták.

Az asztal alsó részén a játékban kifáradt 
kiéhezett négy gyermek foglal helyet. Leg
elöl Mimiké. Ducika mint legkisebb az

asztal legvégén, szemben az asztalfőn ülő 
keresztmamájával, Csengóssynével.

Mimiké minden teketória nélkül azonnal 
hozzáfog az evéshez. A többi három vesz
teg marad. S mikor apjok s anyjok rájok 
néz, kezeiket összeteszik s a kis Duci a 
többiek nevében értelmesen mondja:

■Jövel, Jézusz, légy vendégünk,
Ájd meg, amit adtál nékünk 1 Ámen.*
— Te kis szent I — Sussant Csengős- 

syné keresztleánykájára.
— Taníts meg engem is, Anyukám. — 

Néz Mimiké kérőleg anyjára.
— Majd megtanulhatod mégi — Veti 

oda hidegen Csengőssyné.
— Na, most egyetek, galambjaim. Ha

talmazza fel őket a papné, nagy lelki meg
elégedéssel.

— Egész kis szerzet! — Jegyzi meg 
Csengőssy, nem minden él nélkül, a három 
imádkozó gyermekre.

— Dehogy 1 Egész kis klastrom a há
zad, Ilonka. Toldja meg a nő vendég szokott 
nyájaskodó gúnnyal.

— Nem, barátim I Hanem egy kis gyü
lekezet, egy kis templom 1 — Igazítja helyre 
a házi gazda az o vendégeinek csipkedő 
élcelődéseit.

— Óh, mi kincset, gazdagságot nem
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a díszmagyaros, kardos öregek őr
zik a vaspáncélos ládát, fáradha
tatlanul őrzik napról-napra és év- 
ről-évre, s talán még ma is ott 
állanának a helyükön, ha a rozsda 
le nem marja a zárat, s a láda 
magától ki nem nyílik. A ládában 
papírdarab, rajta ez a csonka mon
dat : gyermeknép a magyar, de 
minden lehet, ha. . .  — . . .  Minden 
lehet, egészítette ki Kapi Béla a 
Széchenyi-i mondatot, ha megtalálja 
önmagát, megtanulja becsülni ma
gát és szeretni a testvért minden 
magyarban. Percekig tartó éljenzés 
fogadta a kiváló szónok beszédét, 
amely után Kilényi elnök paren- 
tálta el kegyeletes szavakkal Fe
renc József unitárius püspököt.

K a v i  p ü s p ö k  a m e r ik a i  ú tja .  
Március 5-én indul Kapi Béla püspök 
a magyar küldöttséggel Amerikába a 
newyorki Kossuth-szobor leleplezésére, 
mely küldöttségben magyarhoni ev. 
keresztyén egyházunkat képviseli. A 
püspök a kedvező alkalmat felhasz
nálva, meglátogatja egyúttal az ame
rikai magyar és vend gyülekezeteket s 
mint értesülünk, többek között Ohió 
állam egyik városában templomot is 
szentel — A jó Istennek őrző, védő, 
megtartó kegyelmébe ajánljuk püspö
künket, hogy fontos misszióját elvé
gezve, erőben, egészségben térhessen 
vissza közibénlc.

adhatunk nekik. Csak a szent vallást. — 
Sóhajt föl a háziasszony.

— Ez az igazi gazdagság, ez az igazi 
ereklye 1 — Erősiti meg Békéssy az ő neje 
igazát.

— Ez az igazi ereklye! Ismétli férje 
szavait a papné, mintegy magavigasztaló- 
dással.

— És ez többet ér majd nekik minden 
gazdagságnál, meglássátok 1 — Egészíti ki 
a lelkész az ö neje jámbor szavait a boldog 
meggyőződés hargján. S kivált arra a kis 
bázsártos, követelő természetű porontyra 
nézve, n i ! — S mosolyogva mutat rá 
Ducikára.

— Ni, a kis aranyos 1 — Mutat Csen- 
gössyné az asztalvég felé, ahol Ducika 
balkarjára hajlott fejecskéje gömbölyödik 
rózsásan kipirulj orcácskájíval, egy félig 
leevett csirkecombot erőte'.auül fogdosva a 
tányérra lebágyadt jobb kezecskéjével.

— Ellágyult, az eszemadta! — S.lágy 
csókot nyom anyja a piros kis orcára, 
gyöngéden karjára veszi s ágyacskájéba 
fekteti.

A vacsora véget ér. Csengő3syék nem 
soká maradnak. Az esti alkony fénylő bí
borával vonja be az [egész nyugati tájékot, 
amerre a Csengőstyék laknak. Fel is ké
szülődnek, hogy még az alkonyfényen ha
zaérjenek.

♦ * * (Folyt. kSv.)

Nekem
két dalom van . . .

Az egyik dalom: szomorú dal. . .  
Bánatos szép temető-ének.
Benne zokog mind a testvér — J a j* 
És könnyezi a könnyezőket.. .

A másik dalom: nevető d a l . . .
— Zengőszavú szép dicséret — 
Örömosztó, mint a diadal —
És neveti a nevetőket!

HALÁSZ BÉLA.

Bánosé Antal fényképéhez.
Nézem a Harangozó egyik legutóbbi 

számában közölt fényképét. Nézem hosz- 
8zan, megilletődötten . . .  Nézem a szere
tetnek, a kegyeletszerű emlékezésnek fel
buzogó érzésével. Nézem és emlékezem, 
ahogy kedves, hű tanítvány emlékezhet 
feledhetetlen kedves tanárára.

Barcsó Antal a mélységes fudásu, a 
tiszta, kiforrott evangélikus őntudatu, a 
tipikus, puritán egyszerűségű, a szellemes
ségtől sziporkázó, lebilincselő előadásu, 
tudás és erkölcs tekintetében eszményi 
magaslaton álló, az egyéniségéből tanítvá
nyai összeségébe az ideális, eszményi em- 
bertipus-alap jellemsajátait sugárzó, egyé
niségével és példájával ható, felbecsülhetet
len értékű fehérholló-tanárok kiváltságosai 
sorába tartozott.

Távol legyen tőlem, hogy én hivatottnak 
érezzem magamat az ő kimélyült, széles 
skálájú theológiai szaktudása felett bírálatot 
mondani. Én, aki annyiszor voltam annak 
idején tanuiótársaim szócsöve, itt most 
csupán arról a Bancsó Antalról akarok 
egy-két ecsetvonással képet rajzolni, aki 
theológiai igazgató létére nemhogy lekicsiny
lőnek, de elmaradhatatlan és kedves köte
lességének tartotta, hogy a testvér-tanító
képző intézetben, mint óraadó tanár, a 
blbliamagyarázás, bibliatörténet, vallástaní
tás módszertan gyakorlati paedagógiai kér
déseire vonatkozó fejtegetéseit, tapasztala
tait, tanítási elveit, valamint a maga írta 
magasabb hit- és valláserkölcstanát rend
kívül vonzó, szinte lenyűgöző előadásában 
minden evang. tanítójelölttel megszerettesse 
és azt minden leendő ev. tanítónak a leg
bensőbb sajátjává tegye. Volt e'őadásában 
markáns vonásokban, találó lényegkivooa- 
tofcban theoiógis, bölcselet, filozófia, társa
dalomtudomány, irodalom, lélektan, világ- 
nemzeti történelem és neveléstudomány stb.

Bancsó Antal a mi ifjúságunk múltjában 
Nagymagyarország eszményi ideálokkal el
jegyzett feledhetetlen tanárapostola. Néma
ságában is beszédes, fénykepe, emlékezés, 
serkentés, buidüás nekünk honmentő, szent 
munkánkban. Be keli, hogy lássuk, hogy 
arra az alapra kel! helyezkednünk, melyet 
ő hirdetett: ,A népek, nemzetek sorsát 
szabályozó, megpecséte'ő tragasabbrendti 
erkö'csi világrend: az igazság végső dia
dala hite kősziklaalapzatára.

Bancsó Antalra emlékezni fölemelő, 
megtisztító érzés a tanítványok összessé
gére. Ihász Sándor

sajókazai ev. tanító

A dakozzunk a  Harangszó te r je s z té s é r e .

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Az igazi lelkipásztor.

Márc. 5. A betegek orvosa. Lukács V. 
31—32. Az igazi leydpásztor tudatában van 
annak, hogy őt az Úr elfő sorban a betegek 
Számára választotta ki. Beteg emberek a.ok, 
akik irdulatoskodnak, meggondolatlanul be
szélnek és cselekszenek. Az ilyen háborgó 
kedélyeket a lelkipásztor jutalommal és 
nyájassággal csendesíti le. A lelkipásztor 
szerepe az orvos leiadata. Az oivosság 
pedig egyes-egyedül az Ige.

Márc. 6. A nyugtalankodó nyáj meg
nyugtatója. Róma XII. 20—21. Minden gyü
lekezetben előfordulhat az, hogy a prédi
kátort a nyáj egyik vagy másik tagja nem 
kedveli. Az igazi lelkipásztor a nyugtalan
kodó hívekkel szentben is nemesen visel
kedik, a rossz-akaratot jóval fizeti vissza. 
Hosszútflrése, jósága, elnézése megszégye
nül a nyáj nyugtalankodó tagjait.

Márc. 7. Az Isten országának hirdetője. 
János XVIII. 36. Jézus pásztorainak gazdag 
tapasztalatu és jámbor lelkű férfiaknak kell 
lenniük. Ahol csak megfordulnak, érezzék 
ott az emberek, hogy Ők nem a világért 
élnek, hanem első sorban Isten országáért 
Az ő igazi hazájuk nem e fődön van, ha
nem a mennyben, itt csak jövevények és 
idegenek, akik a másik, a jobb hazára tö
rekszenek. Az igazi lelkipásztorok tudatában 
vannak annak, hogy ék Jézus vére által 
váltattak meg, testük a Szendétek temploma.

Márc. 8. A szerénység és az alázat em
bere. Lukács X'. 27—28. Az igazi lelki
pásztor sohasem fogad el dicséretet saját 
személyét illetőleg. Jézus elutasította ma
gától a hízelgőket és nem a maga tudomá
nyára mutatott reá. hanem Isten die őségére.

Márc 9 Az Írások tudakozója. János
V. 39. Az igazi lelkipásztor állandóan ol
vassa a szenlirást. Számára az Ige jelenti 
az örökéletet. Az Ő hivatása az, hogy 
bizonyságot tegyen a szentirásban lefektetett 
igazságokról. A nyáj sokszor azért tévelyeg, 
mert nem ismeri a szentirást Nincs fáklya, 
amely vezesse ót a lelki éjszakákon. Az 
igének tisztán és helyesen vaó  hirdetése: 
ez a lelkipásztornak legfontosabb feladata.

Márc. 10. A béres. János X. 12. Béres 
az, aki nem visel gondot a nyájra kellő 
lelkiismeretességgel. Ahol a gyülekezeti 
vezető béresnek bizonyul, ott elnéptelenedik 
a templom, ott hull a vakolat a falakról, 
ott porossá lesznek a padok és megkemé
nyedik a népnek szive. Az ilyen gyüleke
zetekben nagybaj van, alszik a hitélet és 
jönnek a különböző, nagy körültekintéssel 
dolgozó, mozgékony szekták, akik elcsábít
ják az evzngélium híveit a maguk aklaiba. 
Vannak felületes pásztorok is, akik csak 
akkor ébrednek rá a hibákra, amikor már a 
farki-sok nagy pusztítást végeztek a nyá ban.

Márc. 11. A jó  pásztor. János X. II. 
Krisztus a jó pásztor, mert életét adta a 
nyájért, a bűnös emberiségért. Az igazi 
lelkipásztor nem ismer fáradságot, nem 
kíméli az erejét és az egészségét, amikor 
gyülekezete érdekéről van szó. Az ilyen 
lelkipásztor nem csak prédikál a templom
ban, nemcsak keresztel, esket és temet, 
hanem egyleteket alakit, erőteljes belmisz- 
sziói munkát végez, munkatársakat nevel 
és ha kell, a legn gvobb áldozatot is meg
hozza a gyü'ekeze: fejlődéséért s van reá 
eset, hogy életét is odaadja evangéliumi 
meggyőződéséért, mint ahogy a nápolyi 
gálya rabok életüket adták hitükért.

Tátrai Kárai?.
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Svédországban,
az északi hittestvérek között.

A HarangS’ó számára irta : Wolf Lajos 
Sigtuna Svédország. 4

A Népfőiskolától alig száz lépés
sel odább van az: , Egyházi segítő 
munkára képesítő iskolau Ez pedig 
azt jelenti, hogy oda azok az em
berek járnak, akiknek kedvük van az 
egyház szolgálatában dolgozni Elbe
szélgetve a hallgatókkal, megtudjuk, 
hogy foglalkozásra nézve földmíves- 
munkdsok, iparosok, gyári munkások, 
kereskedők. A téli, hosszá tanfolya
mon nincsenek olyan sokan, — most 
10 — nyáron a néhány hetes tan
folyamán sokan vannak.

A következő dombtetőn már me
gint egy másik iskola, Egészen új fő 
gimnázium. Most avatták föl a re
formáció emlékünnepe alkalmával. 
Ez az iskola nemcsak tudományt 
akar adni a tanulóknak, hanem jel- 
lemes, gerinces emberekké akarja 
nevelni őket.

Ilyen a kép télen. Hát még nyáron 1 
Akkor nincsen tanítás, az üres lakó
szobák szinte fölkinálják magukat 
arra. hogy a gyűléseket itt rendez
zék meg. így is van. A népfőiskola 
régi és új hallgatói itt talá'koznak 
»nyárközép«-napján — június 21-én, 
— amely nap különösen is nagy 
ünnep itt Svédorstágbao. Ilyenkor 
kötözik össze a barátságnak a szálait 
régi tagok és fiatal diákok, 10 évi 
működése óta a népfőiskolának kb. 
1000 hallgatója volt, akik csaknem 
mindannyian összeköttetésben állnak 
egymással. De nemcsak ők jönnek 
ide nyáron. Diákok, akiknek szabad
ságidejük van, kirándulnak ide. Itt 
gyülekeznek össze ifjúsági egyesületek 
vezetői, tanítók, tanárok, hogy ko
molyan beszélgessenek arról: hogyan 
lehet legjobban, legeredményesebben 
fölnevelni az ifjúságot az Isten- és 
hazaszeretet eszméjének a szolgála
tára?

Ennek a kicsi városkának a népe 
télen-nyáron csaknem csupa hátaiból 
áll. A merre az ember jár-kél, min
denütt fiatalokat lát. Fiúk, lányok, 
akik mesélve, dalolva nevetve, biza
kodással indúlnak neki az életnek. 
Tél közepén is olyan ez a kép, 
mintha tavasz volna. Tavasz 1 —  
amikor a fiatal zöld kiütközik a föl
deken. Tavaszi zöld, amely jövő Ígé
retét rejti magában.

Az ember csak azt érzi: jó volt 
idejönni 1

. . . a  szomszédos dombtetőn ro
mok, ...elm últ idők tanúi, . . . b e 

fejezett történet!
. . . i tt  új épületek, ...jövőről be

szélnek 1 „
»Templomba menni? Minek az?I  

Ez már csak elavult szokás m a! 
Egyház? Ez a múltnak az intézménye 
volt, ma már nincsen rá szüksége 
senkinek I Csak azért van meg ma 
is, mert régi dolog és kegyeletből 
nem akarjak bántani ez emberek 1 
Ál! addig, amíg magától össze nem 
dű>. azután vége!« — . . . í gy  szól
nak sokan és leülnek az Íróasztaluk 
mellé, hogy annak a könyvnek, 
amelynek az a címe: »Egyháztör
ténet«, — megírják a befejezést, 
megírják a búcsúztatóját.. .

Közben itt és másutt is, lelkes, 
munkabíró és dolgozni akaró emberek, 
nagyon nagy szeretettel kirajzolják, 
kifestik szépen egy új fejezetnek az 
első kezdőbetűjét, a jövő egyház- 
történetének a kezdőbetűjét.

Hogyan folytatja majd ezt az írást 
a történelem irómestere? . .  .ki tudja? 
. . . e z  rejtély minden ember előtt.

De egy dolog bizonyos: az új 
fejezet is azt fogja elmondani, ho
gyan terjedt Isten országa ezen a 
földön 1 Áki tudja azt, hogy az Isten 
a múltban akár szerető szóval, akár 
ostorral a kezében népeket azon az 
úton tudott vezetni, amelyet az ö 
bölcs mindentudása jónak látott, az 
hitet tehet amellett, hogy Isten meg
teszi ezt a jövendőben isi (Vé*«).

Két testvér . . .
Az életúton kelten mennek.
Testvérek. Halkan beszélgetnek:
A Test és a Lélek.
Néha meg úgy van: halad az egyik. 
A másik lopva, titkon kőveti, 
Mostohatestvére csak neki.
A látható és erős, az a Test.
A másiknak, mely titkon megy vele, 
Lélek a neve.
Mikor a Test rosszra vésik,
Kezét megfogja az a másik 
Cs szól a Lélek:
„Testvéri ne tedd ezt, baj lesz, féleki" 
De lehet, hogy a Test erősebb 
5  a Lélek könyörög hiába,
Míg meghal a szörnyű bánatába.
Pedig a kettő együtt ád egészet.
Két édestestvér: a Test és Lélek 
Közösen: ez a földi élet!
De hogyha meghal a Lélek benned 
Mivel a Testet győzni hagyod;
Emberi a neved: élőhalotti 
De ha a Test hal és él a Lélek, 
Uidám vagyok, a szívem éled,
Tudom: enyém az Örőkéletl

Polster Gyula József.

KO R K É P E K .
K a r c o l a t o k  a  h é t r ő l .

Az ember igazán nem tudja, sír- 
jon-e vagy nevessen, amikor például 
a Pesti Hírlap leveles ládája című 
állandó rovatban, melynek Írója He
gedűs Lóránt, többek között a követ
kezőket olvassa: „Dr. k . S. olvasónk 
t i l ta k o z ik  a  B ib lia  te r je sz té se  
ellen , mert azt hiszi, hogy abban 
bármilyen jóhiszeműen is katholikus 
ellenes irányzat rejlik“ s hogy „Luther 
Márton meghamisította a Bibliái. “ 

Hegedűs Lóránt, volt pénzügymi
niszter, ki annyi szeretettel s elmélye
déssel forgatja a Bibliát, „ Védekezés 
a Biblia ellen “ c. válasza végén joggal 
kérdezi Dr. K. S.-től: „Mi az önök 
szándéka ? Jézus hitvallását terjeszteni 
vagy a magyarokat összeveszíteni? 
Mert az utóbbihoz mindig nagyon 
közel járunk, ellenben Jézustól annál 
távolabb. “

Mit is mond Jézus: 
V izsg á ljá to k  az húsokat (azaz 

olvassátok), mert azokban örök élte
tek vagyon. (Ján. 5.39.)

Evangélikus Ifjúsági Konferencia 
Sárszentiőrincen 1928. március hó 

29-től április hó i-ig.
Általános tudnivalók:

Sárszentlőrinc tiszta magyar ev. 
község, mintegy 2500 lakossal Tolna 
megyében. Vasúti állomása Nagy- 
dorog a Budapest-Bátaszéki vasúti 
vonalon. 1922-ben ünnepelte a gyü
lekezet 200 éves fennállásának ju
bileumát. Szeniczei Bárány György 
alapította a községet is és a gyüle
kezetét is 8 odavezetett családdal. 0  
keltette életre az egész Tolna-Bara- 
ranya-Somogyi esperességet. Kiváló 
lelkészei közül Szenicei Bárány György 
mellett Nagy István püspököt kell 
felemlítenünk, kinek lelkészsége alatt 
ev. algimnázium alakult Sárszent- 
lőrincen, melyet 1870-ben Bonyhádra 
helyeztek át. E gimnáziumnak volt 
két éven át növendéke Petőfi Sándor. 
Ma is fennáll az a ház, melyben 
lakott s az is, melybe tanulni járt. 
A nagy magyar költő születésének 
100 éves évfordulóját a Petőfi tár
saság bevonásával ünnepelte az ev. 
gyülekezet. Később kiváló sárszent- 
lőrinci ev. lelkészek voltak Balassa 
János ős a költő pap, Sántha Károly.

A sárszentlőrinci konferencián 
részt vehet minden 16. életévét be
töltött ev. férfi, aki márciua hó 15-ig
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beküldi kitöltött jelentkezési lapját s 
a 8 pengő jelentkezési és részvételi 
dijat Abaffy Gyula ev. országos tit
kár címére (Budapest VH. Gyarmat 
u. 106) A 8 pengőért a résztvevők 
családoknál való elszállásolást s 
rendes naponkénti háromszori élel
mezést kapnak. A konferenciára uta
láshoz az idejében jelentkezők részére 
féláru vasúti jegy váltására togosltó 
igazolványt fognak küldeni. E szem
pontból is nagyon fontos a jelent
kezésnek idejében való beküldése 
különösen azok részéről, kik a Déli 
vasutat, vagy a Sopron-Ebeofurti 
vonalat óhajtják igénybe venni.

Érkezés a konferenciára: Úgy
Budapest, mint Bátaszék felől már
cius hó 28-án délután, illetve este. 
Hazatérés a konferenciáról: Mindkét 
irányban április hó 2-án délelőtt.

Ügy az érkezés, mint az elutazás 
Nagydorog vasúti állomáson történik.

Országh József ünneplése
A bányakerület evangélikus püspöke, 

dr. Raffay Sándor — mint ismeretes — 
igazgatói címmel tüntette ki Országh Józse
fet, a szegedi evangélikus egy háznak 36 év 
óta eredményesen működő tanítóját. Az 
egyházközség díszközgyűlésen, bensőséges 
ünnep keretében juttatta kifejezésre a magas 
kitüntetés felett érzett örömét és tanitója 
iránt való elismerő háláját, amikor a csanád- 
csongrádi egyházmegye eperese, Saguly 
János, szép beszéd kíséretében átnyújtotta 
az ünnepeltnek a kinevezésről szóló püs
pöki okmányt.

Országh József méltán rászolgált a ki
tüntetésre, nemcsak mint az egyház kertjé
nek szakavatott kertésze, de az ezen felül 
végzett sokoldalú tevékenységével is, 36 év 
óta ó az egyházközség orgonistája és ének
vezére, énekkarvezetö, az elemi iskolások 
hitoktatója, az egyház jegyzője, a csanád- 
csongrádi evangélikus egyházmegyei tanító
egyesület elnöke, a bányakerületi evangéli
kus tanítóegyesület aleinöke, mint okleveles 
gyorsirótanár a gyorsírás ügyének önzetlen 
szolgálatában is tevékenyen közreműködött 
és több intézetben tanította is a gyorsírást. 
Mint igazi, lelkes pedagógus, a város min
den kulturális mozgalmában lelke legjobb 
tudásával buzgólkodik.

Az ünnepeltet szép beszédekben köszön
tötték. Kiss Ferenc miniszteri tanácsos, 
egyházfelügyelö az egyházközség nevében. 
Gombkötő Antal tanfelügyelő a tanfelügye
lőség nevében, Fenyvesi Jenő a vármegyei 
tanítóegyesület, Uhrin Karoly békéscsabai 
igazgató, bányakerületi tanitóegyesületi el
nök a bányakerüleii evangélikus tanítóság, 
Kozsuh István a békés-aradi tanítóegyesület, 
Huszák József szentesi tanító a csanád- 
csongrádi tanítóegyesület, Nagy János re
formátus igazgató a református egyház és 
tantestülete nevében, Muráti György egye
temi hallgató az ünnepelt volt tanitványai 
és Csapó Árpád elemi iskolai tanuló a mos
tani tanítványai nevében köszöntötte és 
egyben díszes virágcsokorral lepte meg 
tanítóját. A sok meleghangú üdvözlést az 
Ünnepelt mélyen meghatva köszönte meg.

Az ünnepélyt a Raffay-vendéglőben mint
egy 100 terítékes bankett követte, mely késő 
dé utánig tartott és amelyen Tonelli Sándor 
kamarai főtitkár a szülők nevében, Lantos 
Béia igazgató a tanítóság nevében, dr. Benkő 
István tanár, Szabó Gábor és Kiár Béla 
lelkészek és sok mások az ünnepeltre mon
dattak f i!köszöntőket és emlékeztek meg 
Országh József pedagógiai és közéleti mű
ködéséről.

EGYRÓI , - MÁSRÓL.

A  m i n d e n n a p i  é l e t b ő l .

Újra szabályozták a szegény
ség i és erkölcsi bizonyítványok  
kiállítását. A belügyminiszter ren
deletben szabályozta a szegénységi 
és erkölcsi bizonyítványok kiállítását. 
Eddig a bizonyítványok kiállítása 
körül sokszor merültek föl hiányok 
és szabálytalanságok. A rendelet 
most kimondja, hogy a szegénységi 
bizonyítványban mindig határozottan 
meg kell Jelölni, hogy azt milyen 
különös célra állították ki Pöl kell 
tüntetni a fél személyi adatait, föl 
kell sorolni az anyagi viszonyaira 
vonatkozó adatokat. Betegápolási, 
szegényflgyi és közjótékonysági eljá
rás céljaira kiállítandó bizonyítvá
nyokban még a fél mnnkásbiztosftő- 
pénztári tagságára, munkaképessé
gére, egészségi állapotára és községi 
illetőségére vonatkozó adatokat is 
meg kell jelölni.

A szegénységi bizonyítványt Bu
dapesten a kerületi elöljáróság, vá
rosokban a polgármester vagy helyet
tese, nagy - és kisközségekben, a köz
ségi elöljáróság nevében, a jegyző és 
biró állítja ki.

A hatósági erkölcsi bizonyítványok 
tekintetében a rendelet kimondja, 
hogy hatósági erkölcsi bizonyítványt 
csak az érdekelt fél kérelmére vagy 
valamely hatóság megkeresésére lehet 
kiállítani. Az erkölcsi bizonyítványt 
az államrendörség működési terüle
tén a rendőrség kapitányságának, 
Budapesten a kerületi kapitányság
nak vezetője, egyéb helyeken a köz
ségi elöjáróság állítja ki. Az illeté
kesség tekintetében a fél lakóhelye 
irányadó.

HETI KRÖt'NIKA.
A képviselőház numerus clausus vitá

ján fölszólalt a kultuszminiszter 8 tiltako
zott az ellen, hogy a törvény revíziójánál 
külföldi befolyások vezették volna a kor
mányt. — Az interpelláció folyamán Belhlen 
az öngyilkossági járványt világjelenségnek 
jelentette ki. Okait a világháborúra, nálunk 
Trianonra, vallási, gazdasági okokra, sza
nálásra, túlnépes kereskedelemre vezeti 
vissza. — A pénzügyminiszter beterjesztette 
az 192Ö—20. évi állami költségvetést, mely

nek kiadásai 816 millió pengőre, bevételei 
818 és fél millió pengőre rúgnak. — A bu
dapesti rendőrség nagyszabású bóditószer 
csempészést leplezett le. — A szentgott
hárdi vámincidersse': kapcsolatban ismeretes 
5 vagon fegyveralkatrészt a honvédelmi 
miniszter utasítására hadi célokra használ
hatatlanná tették, majd elárverezték.

A román kormány ehusolni igyekszik 
a diák-pört.

Bulgáriában a kormány győzött a köz
ségi választásokon.

Az új Vnkovlcs Jugoszláv kormány 
megalakult s letette az esküt.

Berlinben felmentették a stegiitzi dráma 
diák-vádlottját. — Az af^án királyt meegen 
fogadták.

Az olasz kormány elfogadja a válasz
tási reform törvénytervezetét. — Mussolini 
elkoboztatok egy könyvet, amely a magyar 
házassági jogot ajánlotta a válásra készü'ó 
olaszok figyelmébe.

Spanyolországban népszavazás dönt 
a kormányformáról.

Az Egyesült Államokban ezidőszerint 
4 millió munkanélküli van.

HARANŰSZÓ.
B ö jt 2 . v a s á r n a p ja .

I. Thess. 4 .  i - 7 .
A jeruzsálemi úton, a szenvedések útján 

a magunkbaszállás eme komoly napjaiban 
lélekben a golgothai kereszt felé kísérjük 
Urunkat, Megváltónkat. Mint egy intőiéi
ként csillámuk felénk Krisztus keresztje. 
És ebben a keresztben felism erjük Isten
nek szent akaratát, a kereszt mögött pe
dig látjuk Istennek komoly Ítéletét.

Ev. rádióistentisztelet. A budai vár- 
templomban március 4-én Kapi Béla du
nántúli püspök hirdeti az örökélet igéit.

Nagylelkű adom ány. Mihály István 
nagydem-i földbirtokos, a lovászpatonai 
egyházközség felügyelője és testvérei: 
Mihály Gyula zalabesnyőí földbirtokos, dr. 
Mihály Kálmán soproni ügyvéd, Mihály 
Sándor pápai gazd. felügyelő, Farkas Ele
mérné büki esperesné és dr. Kesserti 
Béláné budapesti lakos Szilsárkányban 
elhunyt testvérük, özv. Bozzay Miklósné 
emlékére a nagydémi leányegyház javára 
810 pengős alapítványt tettek s a hilbuzgó 
testvérek, akik közül hárman is gyülekezeti 
és egyházmegyei felügyelőként szolgálják 
egyházukat, újabb szép tanujelét adták 
egyházuk iránt való szereteteknek s az 
őket is nevelő nagydémi leánygyülekezet 
iránt érzett hálájuknak.

A budapesti ev. leánykollégium febr.
25-én Ibsen-estet rendezett a nagy norvég 
drámairó születése századik évfordulója 
alkalmából. Dr. Szelényi Ödön, intézeti 
tanár magvas bevezető előadása után a 
növendékek mutatlak be jeleneteket a 
Brand, Peer Gynt, Nóra és Vadkacsa cimfi 
Ibsen-darabokból a nagyszámú előkelő 
közönség osztatlan tetszésétől kisérve. Ha
sonlóan nem tévesztették el hatásukat a 
közbeékelt Grieg-dalok, melyeknek szö
vegét Ibsenből Szigethy Lajos fordította s 
a költő 1849 ben a magyarokhoz intézett 
ma is sajnosán aktuális ódája.

Újpesten és Egerben e hónapban in
dult meg az ifjúsági egyesületi munka, 
mint újabb őrtüzei annak az ifjúsági meg
mozdulásnak, amely több és több gyüle
kezetbe jut el. Ezek az egyesületek nem 
mlkedvelő alapon a szégyenteljes egyházi
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bálok rendezésére alakulnak, hanem bibliai 
alapon Jézus Krisztus követői akarnak 
lenni tagjai.

Szentgotthárd. Február 26-ifei ku’túr- 
elöadason Vakarcs Kálmán tanár, a diák
szövetség dfszelnöke tartott rendkívül le
bilincselő poétikus előadást Tompa Mihály- 
ról éa költészetéről. Az előadás végeztével 
lapunk szerkesztője mondott köszönetét a 
kiváló előadónak. Badics Ferenc gimn. ta
nuló ez alkalommal Tompának A gólyához 
c. költeményét szavalta el nagy hatással. 
— A hősi halált haltak emléktábláját már
cius 4-én avatja fel Zongor Béla esperes. 
A szószéki beszédet dr. Tirtsch Gergely 
kőszegi lelkész tartja. Az emléktáblát a 
nőegylet nevében Blazsevátz Józsefné al~ 
elnöknő adja át a gyülekezetnek, a gyüle
kezet nevében Sokoray Elek főjegyző veszi 
át .az emléktáblát. Sokoray Vilma Bajza 
Apotheozisát szavalja; a vegyeskar Ravasz 
tanár és Hutflesz tanító vezetésében ünnepi 
énekeket ad elő, mig szólót Ajkay Jenóné, 
a nöegylet főtitkára énekel.

A vönöcki evang. ifjúsági egyesület 
ku'turmunkája: február hó 12-én este 
vallásos estét tartott a megtelt templom 
falai között. 2 felolvasás, 3 szavalás és 3 
ének képezte a programmot, amelyből 
kiváltak a szóló énekek, zsoltárok, tárogató 
és orgona kísérettel. Február 18-án egy 
farsangi szórakoztató műsoros estét tartott, 
3 szavalat, 3 szóló ének, 3 monolog sikeres 
leadása mellett adták elő Weber tanitó 
által szerkesztett: .Eszes Jancsi* című 
humoros jeleneteket; 1 Jancsi vizsgája egy 
román iskolában, 11. |ancsi házassága. Ä 
jól sikerült előadás az egyesületnek 54 P-t 
jövedelmezett. Sikeresen szerepelt Rosta 
Sándor.

A váci ev. iskola javára fibruár 11-őn 
több lelkes egyháztag magas nívójú mű
soros estét rendezett. Az estén megjelent 
a helyőrség tisztikara majdnem teljes 
számban és a város intelligenciája vallás- 
különbség nélkül. A műsor minden egyes 
száma osztatlan nagy tetszést váltott ki a 
nagyszámú közönség részéről. A kiválóan 
nagy erkölcsi siker mellett 400 pengőt 
meghaladó tiszta jövedelem maradt a jó
tékony célra.

Pécs. 1927. évi zárszámadása 11421 
P bevétellel, ugyanannyi kiadással zárult. 
A hivek adóhátraléka december 31-én ki
tett 4093 P-f. — Till Sándor műszaki ta
nácsos ellenőri tisztéről lemondott. Helyé
be Marton Nándor Máv. felügyelőt válasz
tották meg. Gyülekezeti jegyző Kiliiusz 
Gyula lett.

Pápa. Pápa rt. város az evangélikus 
egyház harangalapjára 10CQ Pengőt ado
mányozott.

A „Fébé“ evangélikus diakonissza nö
egylet f. 1928. év Böjtjének első őt vasár
napján Fájdalmainkat hordozá (Ézs. 53. i )  
címmel evangélizáló előadássorozatot tan  
a következő sorrendben: Február 26 á n : 
A Pásztor szenvedése. Március 4-én: A 
Mester szenvedése. Márc. 11-én: Az Orvos 
szenvedése. Márc. 18-án: A Király szen
vedése. Márc. 25-én: A Bárány szenvedése. 
A Nagyhét öt első napján, tehát április 1- 
töl, virágvasárnapjától kezdődóleg: .Jászol
tól a Golgotháig* címmel külön összejö
vetelek lesznek, melyeken az előadásokat 
Vargha Gyuláné, a .Fébé* választmányi 
tagja fogja tartani. Az összejövetelek, me
lyeknek programmja bibliamagyarázattal, 
ének-, zeneszamokkal s szavalatokkal bő
vül, minden alkalommal az Egyetemes Ev. 
Egyház imatermóben (Budapest, Ollói-át

24. II. emelet, feljárat az udvarból) lesznek. 
Kezdet vasárnapokon d. u. 5 óra. A nagy
héten hétfőtől—csütörtökig terjedő négy 
napon este fél 7 óra. Az összejöveteleken 
mindenkit szeretettel lát az Egyesület 
Vezetősége.

Kisbéren katholikus, reform átus^ evan
gélikus szerep ők közreműködésével színre 
hozták Csathó Kálmán: .T e  csak pipálj 
Ladányi* című színművét, egy az ott épí
tendő evangélikus imaház alapjának meg
vetésére. A nagy hozzáértéssel és nagy 
ambícióval előadott darab úgy anyagi, mint 
erkölcsi tekintetben várakozáson felül sike
rült. A tiszta jövedelem az imabáz javára 
300 pengő. A kezdeményezésért és fárad
ságos betanításért Saskó Elemérné úrnőnek 
mondunk ezúton hálás köszönetét

Tanltóiktatás. A eyóni egyház február
19-én iktatta be egyhangúlag megválasz
tott tanitóját, Hajnal Lászlót. Az isteni
tisztelet keretében Krón Ferenc lelkész a 
tanítói hivatás magasztosságáról szólott 
munkatársához, aki miután .etette az esküt, 
Ígéretet tett az egyháznak, hogy mint bű 
egyháztag és mint a kicsinyek nevelője 
igazi evangélikus tanitó óhajt lenni. Az ál
tala alakított és vezetett énekkar, amely 
rövid néhány hónap alatt több ízben hozzá
járult lelki épülésünkhöz ez alkalommal is 
meglepő hozzáértéssel énekelte e l : .Oh 
mily drága név ez: Jézus* c. éneket.

Tanulmányút N ém etországba. A Ke
resztyén Ifjúsági Egyesületek Szövetsége 
és a Soli Deo Gloria Stövelség diákok és 
fiatalemberek részére március *9 és ápr. 
5 között tanulmányutat rendeznek Német
országba. A tanulmányút Budapestről márc. 
29-én, csütörtök reggel indul a bécsi gyors
vonattal. Meglátogatta Bécset, Salzburgot, 
Münchent, annak világhírű múzeumait és 
könyvtárait, onnan Stuttgart következik, 
mint a legszebb német ifjúsági egyesületi 
munka srékhelye. Következő állomás a 
középkori Németország legszebb városa: 
Nürnberg. Visszaérkezés Budapestre ápr. 
5-én reggel. Részvétel dija fiatalemberek
nek 115 pengő, kivételesen diáklányok is 
résztvehetnek. Részvételi di|uk 135 pengő. 
A résztvevők létszáma 20. A részvételi 
díjban bentfoglaltatik : az útiköltség (Buda
pesttől—Budapestig) étkezés, szállás és 
vizűm. A tanulmányút hossza 1950 km. 
Jelentkezni lehet március 15 ig. Az útlevél 
és 20 pengő jelentkezési dij beküldésével 
diákok a Soli Deo Gloria Szövetség elmén 
(Budapest Kálvin-tér 7 , II. 15), nem diákok 
KIÉ Szövetség dmén (Budapest, Ü lői-ut 
29. II)

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés Huszti Ágoston posta távírda 

stiszt eljegyezte Bejek. Miklós máv. felügyelő 
és neje szül. Meslerházy Erzsébet leányát 
Erzsikét.

Esküvő. C3obánc?.i László Dezső Duka 
(Vas m.) febr. 11-én tartotta esküvőjét 
Takács Lujzával (Hegyfalu) az uraiujfalui 
evang. templomban.
<'• Ezüstlakodalom, A budapesti ev. egy
házmegye esperese, Broschkó G. A. szűk 
családi körben ülte meg f. hó 17-én boldog 
házasságának 25. évfordulóját. A Deák-téri 
templomban Sommer Gyu'a váci lelkész 
szivböl jövő meleg szavakkal áldotta meg 
a jubiláns házaspárt. — Majd a Nőegylet 
tagjai a lelkész lakásán üdvözlő jókivána- 
taikkal, ajándékaikkal és sok-sok virággal 
halmozták el a lelkész-házaspárt. Délatáa

a papnék konferenciája is üdvözölte a lel
kész- házaspárt.

Halálozás. Nigy részvéttel temették el 
Vönöckön az ifjúsági egyesület egy szerény, 
lelkes tagját — a Harangszó buzgó olva
sóját, Rosta Karolinát — hosszas szenvedés 
után 20. életévében. Az egyesületek teljes 
számmal s majd az egész község kisérte 
utolsó utján. A sírnál Balassa Tini leány- 
egyl. tag buejuztatta el a jó barátnét meg
ható szavakkal, majd az ifj. vegyeskar éne
kelte el a Révpartra talál éneket.

Ú J D O N S Á G O K .
Diákjóléti alapítványt létesítenek Ká

rolyi Mihály elkobozott vagyonából.
Gróf Károlyi Mihály elkobzott parádi hit
bizományi birtokát a Kúria döntése szerint 
felosztották az állam és a gróf Károlyi 
család között Az államnak jutott 60 száza
léknyi birtokrész tiszta jövedelméből alapít
ványt létesítenek szegénysorsú, kitűnő elő
menetelt! főiskolai hallgatók segélyezésére.

Vőlegény helyett — lemondólevél az 
esküvő órájában. A miskolci rendőrségen 
Kis Erzsébet bűnvádi feljelentést tett Durkó 
József cipfszniester, volt vőlegénye ellen. 
Azzal vádolja, hogz vőlegénye a mátkaság 
tartama alatt eltartatta magát szüleivel, 
azonban az esküvőre kitűzött napon nem 
jelent meg, hanem maga helyett inasával 
levelet küldött, melyben belcienti, hogy — 
egyelőre nem hajlandó nősülni.

Rothermere lord arcképének lelep
lezése Szentgotthárdon. Szentgotthárd 
nagyközség képviselőtestülete díszközgyű
lés keretében leplezte le Rothermere lord
nak arcképét. Az ünnepi beszédet Sokoray 
Elek főjegyző tartotta.

Dohányzók öröme. A magyar királyi 
dohányjövedek, ujfele specialitás cigarettá
val készül meglepni a füstölő urakat és 
hölgyeket. Koronitasz néven készül forga
lomba hozni egy teljesen olyanféle cigaret
tát, mint a Koronasz, azzal a kütömbség- 
gel, hogy az uj cigaretta kisebb lesz a 
Koronasznál.

Az Amerikába induló m agyar kül
döttség  utazasa. Az Amerikába induló 
küldöttség március 5-én reggel fél 7 óra
kor indul. Az amerikai magyarsággal való 
ünnepélyei találkozás Clevelandban lesz. 
Hazafele jövet a budapesti küldöttség né
hány napot Londonban tölt és tisztelgő 
látogatást tesz a magyar ügy barátjánál, 
Rothermere lordnál.

Két napon kilencven válóper. A vá
lóperek szama a háború óta Angliában is 
folyton növekedik. Nemrégiben a két egy
másutáni napon kilencvenkét válóperben 
mondot ítéletet egy Salter nevű bíró. Ezek
ből negyvenhat válással végződött.

Hótakart hegycsúcsok — virágzó 
mandulafák. A legutóbbi két hét alatt az 
időjárás o.yan szép volt, hogy az Etsch 
felső völgyében virágba borultak a man
dulafák A dolomitok lejtői tele vannak vi
rággal, mig a hegycsúcsokat hó borítja.

Betiltják a gyerm ekházasságokat In
diánban. Az indiai törvényhozás elé javas
latot terjesztettek mely szerint betiltják a 
hindu lakosság körében szokásos gyermek- 
házasságokat és mind azokat, akik ily ak
tusnál résztvesznek, pénz- és börtönbün
tetéssel sújtanak. Á tizenkétéves fiuk és 
nyolcéves leányok közötti házasságok tehát 
meg fognak szűnni.

W ashington-ünnep Budapesten. A 
nagy amerikai szabadsághös születésnapja



so HARANQSZO. 1928. március 4

alkalmiból februir 21-én vallásos estély 
volt a régi képviselöház nagytermében. Az 
est szónoka dr. Nuelsen I. L. amerikai 
püspök volt

Hőhullám Ausztráliában. Ausztráliá
ban, Que^nslandban borzasztó hőhullám 
dühöng. Árnyékban 117 Fahrenheit fokot 
mutat a hőmérő. A kórházak zsúfolva van
nak napszurásos betegekkel.

„Erzsébet Királyné'-szálló Budapest, 
IV.. Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modem, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba
4.50-töl 9 ig, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

U] Idők. Kitűnő Írók egész sora irt az 
Uj Idők e heti számába: Surányi Miklós, 
Kosztolányi Dezső, Bónyi Adorján, Kosáryné 
Réz Lola, ezenfelül két rendkívül érdekes 
regény folytatódik a lapban, az egyiket 
Zilahy Lajos irta, a máskat a külföldi iro
dalom egyik legolvasottabb iroja, Ludwig 
Wolff. Az olvasó nőnek érdeklődését bizo
nyára nagyon lefogják kötni Kosáryné Réz 
Lola cikksorozata „A dolgozó nő problé
máidról. Színházi és művészi képeken kívül 
illusztrációk teszik érdekessé a számot, 
amely gazdag Rejtvényrovat, Szépségápolás, 
Kertészet, Tánc és Szerkesztői üzenetek 
sokféle olvasnivalót adnak. Pólya Tibor 
mulatságos rajzokat közöl ezekben a rova
tokban az „Illetlenség kódtxe* cim alatt. 
Az Uj Idők előfizetési ára negyedévre P 
6.40. Mutatványszámot kívánatra díjtalanul 
küld a kiadóhivatal, Budapest, VI., And- 
rássy-ut 16.

Ai  Én Újságom a legelterjedtebb gyér 
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők 
L, Andrássy u. lő. Budapest.

k  HARANGSZÖ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be s
Györkös Sándor Celldömölk, Hábel Jo

lán Szeged 1 60—1.60 P, Schneider Ernő 
Székesfeaérvár 30 f., Vitális Karoly Szom
bathely 2 80 P, özv. dr. László Kálmánné 
Répcelak 7.60 P, Kiss Lajos Kemenesma- 
gasi 88 f., Zsohár Károly Kőszeg 20 f., 
Leányegyház Nagygyimót 1 53 P, Pázmány 
Gyuláné Tóváros 3 20 P, Ifj. Egyesület 
Celldömölk 9 60 P, Vidonyi Blanka Győr, 
Tóth Andor Simapuszta. özv. Zsitkovszky 
Istvánná Sopron, id. Palkovics Gyuláné 
Kisterenye, Bazsó Ferenc Körmend, Mé
száros Kálmán Veszprém, Mesterházy Mar
git Belezna, Bokkon Pál Csönge, Póczy 
István Győr, Horváth Dániel Lovászpatona, 
id. Nemeth Sándor Rábcakapi, ifj. Rosta 
Pál Kempálfa, Jeszenszky G ula Csömör, 
Reinhardt Julia Nagybajom, Borbély János 
Szombathely, Bernáth István Hegyfalu, Mes
terházy István Mesterháza, Hammer Gvula 
Kőszeg, Mészáros Lajos Celldömölk, Hárs 
istván Székesfehérvár, özv Höllig Adolfné 
Szombathely, Mód Aladár Niimonyi 60—60 
f., Krenner Gyula Csempeszkopács 1.20 P, 
Meiszner Gyula Celldömölk 1 P, Bencsik 
Lidia Sopron 80 f., Hanzély Etelka Mező- 
berénv 12 f., özv. Binder József né Fe'csut
3.20 P, Kiss Gizella Sopronnémeti 48 f„ 
Huszár Odor Sándor Nagysitke 20 f., Holz
hammer János Bűsárkány 1 60 P, Steiger 
Róbert Ecsény 16 f., özv. Dadó Jánosné 
Pécs 1 60 P, Bisfalvy Miklós Bpest 1 20 P, 
Zwiefel János Körmend, özv. Csizmadia

<ózsefné Rpalota, Horváth Lajos és felesége 
tönöck, Halász István Beled 1 60—1.60 P,

Szórády Kálmánné Mosonszentjános, Ev. 
Nőegylet Nagyalásony 4—4 P, Horváth 
Károly Nagykanizsa 2 P, Bolia Ida Nagy
kanizsa 1 P, Zimmermann Herrmann Nagy
kanizsa 40 f.. Evang egyház Nagykanizsa 
offert. 4 10 P, Hankó Mátyás Békéscsaba, 
Simon Istváoné Vecsés, Vratarits Lajos 
Szentantalfa, Kálmán Lajos Beled 32—32 f. 

Hálás köszönet pu rt Károly
■ kl*d6hlr*Ud reieííje.

„Dunántúli Szakácskönyv“ legújabb bő
vített kiadása 6 80 P  előlegei) beküldése 
ellenében bérmentve kapható szerzőnél: 
özv. Nagy F e re n c n é  Sárvár, Vasmegye. 
Utánvételes kü'demény 50 fill.-rel drágább

Még kapható korlátolt mennyiségben: 
Koren Pál: Jézus élete. Odalszám 176. 
Ára .félvászonkö ésben 2.80 P. Tranoseins 
diszköiésben 7 20 P-ért a békéscsabai ev. 
egyház könyvkereskedésében. i—z

Qabonaárak: Búza 3180, rozs 29.—, 
árpa 27.—, köles —.—, zab 27.50, tengeri
24.75, korpa 21.25 Pengő métermázsánként.

Ptftlős uarkeutb »» Kiadó: ozipott OÉza
•i«rd*ot»h*rd, Vaivirmagy*. 

Sxwknitatán: NÍKI1TH KAROLY. 
Főmunkatiraak:

NAQY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kfolntokat n«m adunk tUi m .

Nyomatott Wellisch Béla vlllamüzemü könyvnyom
dájában Szontgotthárdon.

Felelő« nyomdarozetö : Kína Kálmán.

A „Harangszó“ kedves olvasóinak 
TJj könyvek! Olcsó könyveli! *Jó könyvek!
Kérje és azonnal k ü ld i K IS  TIVA D AR  k ön yvk eresk ed ése  PÁPA.

L é g y  h ü  m i n d h a l á l i g
ElbeszélÉu a világháború idejéből, vallásos és ha- a  n  
zafia8, vonzóan írt, kedves meseazövésü, magyaros /  T)fínuQ 
könyv Irta Farkasné Kenessev Gizella. — Ára r v O

A keresztyén ember szabadságáról
Nagy reformátorunk alapvető műve, ma is időszerű j  r  a  r j 
keresztyén erkölcstan veleje. — Irta Luther Márton. 1 n il r  
Fordította dr. Masznyik E. — III. kiadás. — Ára

Franklin Benjamin egy igaz polgár élete ^ T kGvörfvai\noTenKéooei". 4.50 P
Gályarab szabadító De Ruyter Mihály
Irta Antal Géza dr. püspök. 19 képpel. Ára 1 P

Magyar protestáns gályarabok
Irta Payr Sándor. 24 képpel. 1 . 2 0  P

Bocskay István, a szabadságbös békeszerzö fejedelem Irtal r'6KS “ is ^ dor 56 „fillér
A presbiterek hivatása és kötelességei 35 fillé r

1 i i t h n r  I n lU n  ^  képpel. L U I I l D r  lOllVD irta Szigethy Lajos.
A lutheránus magyarság múltjából. 3  P

Evangélikus öntudat
Irta Túróczy Zoltán. III. kiadás. 8 0  1.

QvnlnV Jrnnvvo Gyermeknevelés tudo- 
U illlU i JLUlljflC mánya 43 képpel. Irta
Zimmermann Oltó és Körösi Henrik. 5 P

Rendkívüli árleszállítás a Harangszó olvasóinak. —  Különleges húsvéti alkalmi vétel a

Evang. énekeskönyvGyurátz Imakönyve

Lelki vezér O Aí\
vászon kötés ben csak ■ i ’ t "vászonkötésben csak 
Párnázott vászon 6.20 P 
Bőrkötés I t P

Czeglédyné imakönyve lányoknak

Szoros kapu, keskeny út
Vászonkötésben csak..........................1.90 P
Párnázott v á sz o n .............................. 4.20 P
Párnázott b ő rk ö té s ....................  850 P

Egyszerű feivászonkötés . . . 4 50 P
V ászonkötés..............................  5 60 P
Párn. vászon l , 12 — P
Párnázott bőr J arany- laP8z,el 24 — P

Minden postahivatalnál kaphatók postatakarékpénztári üres befizetési lapok, melyeken a 25210 számú csekkszámlára a kívánt 
könyvek ára költségmentesen beküldhető: KIS TIVADaR könyv-, papír- és irószerkereskedéséhez PÁPA, Fö-ucca 21. szám.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a Dunántúli Latüer-Szövetséo.
Az Orazáaoi I.uther-Nzöret- 

ség hizatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden erang. lelkész 

és tanító.
MeaJelenlk minden vasárnap.

Készpénzzé] bérmentesítve 

.Dunántúli Prot. 1 ,3p .

Mi i « -
a]a 1619

Is te n , I s te n , h á la  n é k e d  l  

K é r ü n k  á ld d  m eg  a te  n é p e d  /

lzirk«»atő-klaiéklratal:
SZENTGOTTHÁRD.

Vas vármegye.

Flókkladóhiratal:
.Luther-Társaság' könyv
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Imádkozó szeretet.
Lukács ev. 22 . sí—32. „Monda 

pedig Jézus: Simon 1 Sim on! 
íme a Sátán kikért titeket, hogy 
megrostáljon mint a búzát; de 
én imádkoztam érted, hogy el 
ne fogyatkozzék a te hited.“

Ez a néhány bibliai szó megka- 
póan elibénk tárja Jézus gon

doskodó szeretetét tanítványaival 
szemben. A Mester tudja, hogy 
nehéz idők jönnek, a Sátán próbái, 
amikor a lankadó reménységet jó 
lesz erősíteni egy örök, szent biz
tatással. Azért mondja Simon Pé
ternek: Ne féljetek, szenvedésnek, 
nyomorúságnak idején jusson esze
tekbe, hogy én imádkoztam éret
tetek ! . . .

Mi se felejtsük ezt e l! Mi is 
az ő tanítványai vagyunk s az ő 
könyörgése érettünk is tusakodik. 
Régi igazság már az, hogy a ke
resztyén ember élete tulajdonkép
pen egy szakadatlan harc a hitért. 
Küzdünk, harcolunk az élet nyo
morúságaival, szenvedéseivel, ame
lyek az Isten szeretetébe vetett 
hitünket támadják; a bűnnel, amely
nek elkövetése a kétségbeesés ör
vénye felé sodor; harcolni kell a 
hizelkedéssel, az emberek dicsére
tével, amelyek elbizakodottságunkat 
akarják felkelteni, de éppen így 
harcolni kell a fenyegetésekkel 
és íjesztésekkel is, amelyek ugyan
csak romlásba akarnak dönteni. 
Ilyenkor mindig az történik velünk, 
amiről Jézus ajaka így beszélt: A 
Sátán kikért benneteket, hogy 
megrostáljon, mint a búzát...

De milyen jó ilyenkor tudni azt 
i s : Én imádkoztam érettetek! . . .  
Van tehát szószólónk! Van párt
fogónk ! Bűneinket bánva eszünkbe 
jút, hogy az egyetlen közbenjáró, 
az egyetlen, az örök Főpap, aki 
megindul a mi nyomorúságainkon 1

S már maga ez a tudat milyen 
hatalmas fentartó erő! A Jézus 
imádsága kíséri életünk folyását, 
küzködésünket harcainkat vigyázó 
szemmel figyeli, imádkozó kezét 
láthatatlanul a fejünk felett tartja, 
s úgy takargat bennünk, mint 
anyamadár a pelyhes fiókáit. Jézus 
érettünk is könyörög kimondha
tatlan esedezésekkel, hogy el ne 
fogyatkozzék a mi hitünk! . . .

A világ, a Sátán, a test örökösen 
kísért bennünk. . .  ez a veszedelem 
vesz állandóan körül. . .  ezért kell 
harcolni — de Krisztus imádkozik 
értünk. . .  ez a mi segítségünk, 
menedékünk a test és világ nagy 
harcában! Az ő védelme alá he-

H itvány korcs az, és nem ember, 
ki előtt nem szent a Hazának 

neve! Akiben csak egy szikrája él 
a nemesebb érzésnek, annak két 
kincse van e világon, amin lelke 
egész erejével csügg. Egyik az 
Isten, — másik a Haza. E kettő
ben együtt van mindene, ami őt 
élteti, boldogítja, üdvezíti!

Ugyan azért valamirevaló em
bernek a hazaszeretetnél nem kell 
más ösztön, hogy nemzetének sor
sát szívén hordozza, s mihelyt bé
kéje, becsülete, függetlensége, fel
virágzása veszélyben forog, ennek 
védelmére mindenével készen van, 
— semmi megerőltetéstől, fárad
ságtól, vesződségtől, gyötrődéstől 
nem retteg, — a legnagyobb áldo
zatot sem sokalja; — sőt ha kell, 
életét is készséggel odaadja. Nem 
szeret az, aki tenni,, adni, szen
vedni vonakodik! Áldozatokban 
él az igaz szeretet, — és élénk
ségének legbiztosabb mérték® a

lyezzük azért magunkat, sohsem 
feledve, hogy a veszedelem min
dig a hátunk mögött áll. A hitnek 
elkezdője és bevégezője ő, azért 
Jézus értünk könyörgő imádságá
val fonódjék össze a mi könyör
gésünk i s :

„Jézus, bágyadtak ereje,
Bánatom orvoslója;
Kegyelem örök kútfeje,
Lelkem vigasztalója;
Esdve kér aggódó híved, 
Gyógyítsd sajgó sebeimet.
Én Uram és én királyom, 
Csüggedőknek támasza,
Beteg lelkemet kitárom,
Légy te üdve, orvosa, 
Keresztfádhoz jövök sírva,
Önts balzsamot fájdalmimra!“

Amen. *

szenvedésnek nagysága, mely®t 
elhordozni kész.

Pedig nekünk evangélikus hon
fiaknak a puszta honszeretetnél 
még több buzdításunk is van arra, 
hogy nemzeti ügyeink védelmezé- 
sére sok másoknál több készséget 
mutassunk. E buzdítónk: a hála 
magasztos érzete. Rajtunk három
száz évek óta képtelen igazságta
lanság követtetett el! Azon temér
dek zaklatásoknak, üldözéseknek, 
kínzásoknak, melyeket szegény 
apáinknak vallásukért kellett kiáll- 
niok, csak Isten a megmondhatója. 
De az Isten és nemzetünk lelkes 
képviselői s legutóbbi ügyeinek 
nemes vezetői mindezen háromszáz 
éves bajoknak egy kiengesztelő 
törvény által egyszerre véget ve
tettek. — És mi, kik hazánkat 
még akkor is, mikor mostoha 
anyánk volt, oly híven tudtuk sze
retni, mint soha sem szerették 
azok, kik minden kedvezéseiben

Haubner Máté szuperintendensnek 1848-ban a dunántúli egyházkerület 
lelkészeihez és tanítóihoz intézett pásztorodéból.
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részesültek, most ne szeretnénk-e 
egész hévvel az édes anyát, ki 
velünk ezentúl mint édes gyerme
keivel, a tökéletes egyenlőség és 
viszonyosság törvénye szerint, bán
ni Ígérkezik ? . . .

Sőt, ha mindezeket nem tarta
nánk elégnek, minket evangéliku
sokat még valami ösztönöz édes 
Hazánkért ellenségeivel életre-ha- 
lálra megküzdeni, s ez az ellen
ségnek gyűlölsége ! — Isteni félel
met ez ellenség nem ismer, — 
vallást ez ellenség nem tisztel, — 
erkölcsöt ez ellenség nem becsül: 
de a vallást ürügyül szereti venni 
kegyetlen zsarnokoskodásának el- 
palástolására. Ezt sokszor kimu
tatta ! Milyen sorsot remélyhetnénk 
mi azon esetre, ha ezen ellenség 
honunkon győzödelmeskedhetnék ? 
Ha e győzedelem másoknak egy
szeres baj volna, tízszeres jaj lenne 
nekünk! . . .

Testvéreim! a haza iránti szeretet, 
— nemzeti kormányunk iránti hála,
■— ellenségeink gyűlölsége legyen 
hatalmas ösztönünk élni és halni 
kedves honunk védelmére!

A hazáért.
H ösöle  e m lé k tá b lá já n a k  a v a 

tá s a  S ze n tg o tth á rd o n .

Kegyeletes ünnepség keretében 
avatta fel s áldotta meg az elmúlt 
vasárnap Zongor Béla, a vasi 
középegyházmegye ékesszavú es
perese Szentgotthárdon, a hősi ha
lált haltak emlékére felállított s a

Az ereklye.
Irta: Petrovlcs Pál. 3.

Évek telnek, évek múlnak. A két család 
össze-összejár. De a papék komoly vallásos 
szelleme nem igen változtatott Csengőssyné 
nevelési elvein. Ha tavasszal meg nem ml- 

. vélik a főidet és be nem vetik, nyárra nem 
fog teremni. Csengőssyt meg neje szinte 
vakon befolyásolta. S mindketten bálványoz
ták egyetlen gyermeküket, akinek a papi 
családban szerzett benyomásait fölemész
tette teljesen az otthoni légkör. Sőt a szinte 
erővel belenevelt nagyvilágias hajlamok 
szeszélyessé tették a kisleányt és parancsoló 
törvényként irányították a szülök akaratát.

A papék pedig annál őntudatosabb és 
következetesebb szigorral a vallásosságot 
igyekeztek belenevelni a gyermekeikbe, akik 
között legmélyebbre szántott az a legfogé
konyabb talajban: a Ducika szivében.

Élérkezék az idő, hogy mindkét család 
városba, felsőbb nevelő intézetbe adja gyer
mekét. Mimi és Duci, immár Magdolna egy 
intézetbe kerülnek.

A két leány útja itt mintha szétvált 8 
csak olykor találkozott volna össze. Mimi 
számára szélesebb kör kínálkozott nagy

templom előcsarnokában elhelyezett 
márványtáblát.

Ügy az esperes lélekbe markoló 
felavató, mint dr. Tirtsch Gergely 
kőszegi lelkész gondolatokban gaz
dag ünnepi beszéde, nemkülönben 
Sokoray Vilma, leányegyleti tag 
művészi szavalata, Ajkay Jenőné, 
a nőegylet főtitkárnőjének gyönyö
rű szólóéneke, a szentgotthárdi és 
a rábafüzesi dalárdáknak — Ravasz 
Endre tanár, illetőleg Hutflesz 
Endre tanító vezetésében — szív
hez szóló karénekei rendkívül 
mély hatást váltottak ki a temp
lomot zsúfolásig megtöltő közönség 
lelkében.

Az emléktáblát közvetlenül me
leg megkapó szavak kíséretében 
Blazsevátz Józsefné, alelnöknő 
adta át az egyháznak. Az egyház 
nevében Sokoray Elek főjegyző, 
egyháztanácsos vette át a táblát 
s nála megszokott szónoki kész
séggel tett ígéretet, hogy azt a 
szentgotthárdi egyház minden idő
ben kegyelettel megőrzi.

Az emléktáblára, mely 34 hősi 
halott emlékét örökíti meg koszo
rút helyeztek: Sokoray Elek, az 
egyház nevében, vitéz Syposs Já
nos, a m. kir. szombathelyi 3-ik 
honvéd vegyesdandár parancsnok
sága nevében, Gömöry Rezső őr
nagy a helybeli tisztikar nevében, 
Dremmel Antal városbiró, Szent- 
gotthárd nagyközség nevében. Alsó- 
rőnök koszorúját Marx Alajos, 
Rábafüzesét Kefer József, a gim
náziumi cserkészcsapat protestáns

világi hajlamainak kielégítésére s különösen 
öltözködő hiúságának filogíatására. S e 
részben meg is találta a magához való 
társakat. Iskolai ünnepélyeken az elsők 
között szeretett szerepelni és drága öltöze
teivel tüntetni. Kti’önösen a nyakán hordott 
drága ékszer ötlött a lányok szemébe.

— Mi ez, Mimi?
— Jaj, de remek!
— Mutasd nekem is.
így ostromolták a cimborák s szinte 

ugráltak a nyakába.
— Ereklye, mely az én mentő szelleme

met rejti magában.
Irigyelték is őt sokan. Csak a Magda 

lelkét, ha meg is rezzentette, de el nem 
kapta sem a tetszetős utánzás, sem a tehe
tetlen irigység mérgező láza. Megmaradt 
annak, akinek nevelték: egyszerűnek és 
vallásosnak.

A kétféle nevelési irány meg is látszott 
a két növendéknek úgy személyén, mint 
eljárásán. Mimit mindenki csak bámulta és 
irigyelte, aminthogy ő egyenesen erre is 
törekedett. Magdát mindenki szerette és 
becsülte, amit pedig ő egyáltalán nem ke
resett. Amannál a tanulás célja volt: rá- 
kényszeritett ismeretszerzés és szórakozás, 
emennél a lélek élvezetes művelése és

tagjainak koszorúját Papp István, 
a diákszövetségét ifj. Káply Ele
mér hozták el. Ezenkívül egyesek 
még összesen 28 koszorút helyez
tek el.

A dr. Vargha Gáborné védnök
sége alatt álló, id. Lulhár Lajosné 
elnöklete alatt működő szentgott
hárdi Protestáns Nő- és Leányegylet 
az emléktábla felállításával rövid 
időn belül ismételten bizonyságot 
tettt affelől, hogy hivatásának 
magaslatán áll s mint égi szövői
nek világol a nyugati végeken.

Az emléktáblára fáradhatatlanul 
gyűjtöttek Rábafüzesen: König
Hona, Ebenspanger Ilona; Alsó- 
rőnökön: Ajkay Jenőné és Lang 
Vilma.

A kegyeletes ünnepség végez
tével özv. Dancsecs Jánosné ven
déglőjében 1 0 0  terítékes társasebéd 
volt, amelyen az első felköszöntőt 
a kormányzóra Zongor Béla esperes 
mondotta. A vendégeket az egyház 
nevében Vakarcs Kálmán tanár 
köszöntötte. Fölköszöntőket mon
dottak még: Sokoray Elek, vitéz 
Syposs János őrnagy, dr. Tirtsch 
Gergely, Dremmel Antal, Czeiner 
György és Czipott Géza.

A művészi kivitelű emléktáblát 
az előnyösen ismert szombathelyi 
cég, Hudetz József szobrász ké
szítette.

Hány betű van a bibliában?
A bibliában van 6 6  könyv, 1189 
rész, 31.373 vers, 773.693 szó és 
3,538.483 betű.

nemesítése. Amaz a női lélekre legfontosabb 
tárgy előadása idején: a vallásórán a hátsó 
padokban szerelmes leveleket firkált süldő 
diákokhoz, emez pedig a legelső padban 
a bibliai Mária lélekodaadásával csüggött 
az agg vallástanító lelkész kenetteljes elő
adásain.

Volt is becsülése Magdának azok részé
ről is, akik tanították. Az általános becsülés 
és szeretet hatása alól Mimi sem vonhatta 
ki magát, Magda társaságát ő sem tudta 
nélkülözni. S főként akkor, ha valami baj
ban vagy nehezebb feladat megoldásában 
tanácsra vagy segítségre volt szüksége.

— Kedves Magda, — fordult hozzá 
ilyenkor — mindig jó és őszinte voltát 
hozzám, akiben sohasem csalódtam, mondd 
csak, — Kerekes Erzsi rászedett, csak 
azért, hogy ne kapjak olyan érdemjegyet, 
mint ő — hogyan kell ezt a nehéz feladatot 
megcsinálni ?

Magda minden számítás és csalafintaság 
nélkül igazitotta ú'ba régi játszótársát. S 
ilyenkor, a sok ízben való méltatlan mel- 
lőztetése dacára, annál inkább érezte a 
maga becsét és erkölcsi fölényét, anélkül, 
hogy ezeket éreztette volna bárkivel szem
ben is. S minthogy az ő érzékeny és finom 
lelke nem tudott a Mimi magatartása foly-
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OLVASSUK A BIBLIÁT!

M unkás és munka.
Márc. 12. Kevés a munkás. Máté 9 . 

87—38. Annyi vigasztalásra, békességre és 
boldogságra van szüksége a világnak, de 
a te telkednek is I Millió lélek várja a 
szebb, jobb és boldogabb jövendőt, mint 
ahogy az érett gabona várja betabaritta- 
tását; de olyan kevesen vannak, akik vi
gaszt tudnának adni, vagy akik békességet 
hirdethetnének. Sok a munka, de kevés a 
munkás. Azonban csökken a munka és el
fogyatkoznak a nyomorúságok napjai, ha 
erre a munkára több lesz a munkás, ha 
te is belépsz ezen munkások közé dolgozni. 
Mert rád is szükség van s éppen reád 
van szükség. Kérdd Istent, hogy erre a 
magasztos munkára hívjon el téged is.

Márc. 13 Isten már hívogat is a mun
kára. Máté 20 .1—18. Nem múlik el nap, 
hogy Isten szava ne szólna hozzád. Még

tán szerzett tapasztalatokon minden szen
vedés nélkül átesni, nem is állhatta meg, 
hogy a vakáció alatt, mikor haza került, el 
ne mondja szüleinek az intézeti apró-cseprő 
történeteket.

— Sohase bántson téged, édesem, a 
mások magatartása. Csak te ne bánts meg 
senkit. Jól tudod, mindenki felel magáért 
Isten és ember előtt. — Nyugtatta meg 
ilyenkor anyja.

— De mikor néha szinte tüntetőleg oly 
hideg az a Mimi, mintha sohasem láttuk 
volna egymást; és oly büszke, mintha sen
kire se volna joga sütni az Isten áldott 
napjának, mint egyesegyedül őreá 1

— Hagyjad, gyermekem. — vigasztalta 
édesapja — tudod, hogy aki magát felma
gasztalja, azt az Isten megalázza, ö  rajta 
is betelhetik.

— No, azt nem kívánom neki.
— Nem is kívánhatod, mert jobb szived 

van annál. Dicsérte anyja.
— Sőt imádkozom érte és az 6 bol

dogságáért.
— Úgy áld meg az Isten érte, édes 

lányom 1
♦

Az intézeti nevelés befejezése után ismét 
a családi szellem légkörében fejlődik a

azokhoz is szól, akik azt gondolják, hogy 
semmi közük. Isten országához. A lelki
ismeret szava Isten szava. A felhasználat
lan munkaalkalmak, a teljesitetlen köteles
ségek Istennek megannyi néma kiáltásai; 
csak a fül nem hallja, de a szív tud róluk. 
Azt akarja Isten, hogy gyomláld ki a hi
bák, rossz indulatok, rossz szokások és 
bűnök dudváií a saját életedből is, a rád 
bízottak életéből is, miként a szőliőmunkás 
is kigyomlálja a szőllö közt felburjánzó 
gazt; hogy hasogasd le jellemed helytelen 
kinövéseit, melyek épúgy megfojtják be
csületedet és jöver dódét, mint a tőkét az 
elszaporodott vadhajtások; hogy tedd szí
vedet az evangéliom számára jó termő
földdé. Isten beszéde örökké hívogat s 
mindig téged hívogat.

Márc. 14. Meghallod-e hlvogatását? 
Máté 13.8—23. Csak annak a földnek van 
becse és értéke, amely befogadja a magot 
és gyümölcsöt terem, csak akkor van érté
ked Isten és a világ előtt, ha meghallod

két leány, miközben mosolyogva siet elő 
az ibolyamilás, rózsavirulás illatos tava
sza : az eladó-leánykor. Vidéken alig talál
hat a két hajadon máshol társaságot, mint 
csak egymás családja körében. Ok laknak 
egymáshoz legközelebb. G körülmény, va
lamint a gyermek- és serdülőkor emlékei, 
a közös vágy és közös remény sokszor 
összehozza őket majd az ősi kúrián, majd 
az egyszerű papiakon. Ilyenkor ifjú udvar
lókban sincs hiány, akik a vidékről innen 
is, onnan is át-átrándulnak majd Csengős- 
syékhez, majd Békéésyékhez. Ezek közé 
vegyülget olykor, bár még csak lógósnak, 
a Magda bátyja, az ifjú Békéssy Pali, az 
orvosnövendék. Ilyenkor történt egyszer, 
hogy a fiatal társaság vőlegényekről beszél
getett. A csipkedő hajlamú Pali a Mimi 
csillogó ereklyéjére célozva, ezt a megjegy
zést kockáztatta:

— Mimikének leghamarabb akad vőle
génye, mert neki mentő angyala van!

— Mimi, aki Palit csak tacskónak tar
totta, ajkbiggyesztve Csupán annyit felelt:

— No, de nem maga lesz az a mentő, 
legkevésbé angyal!

A társaság, persze, csendes nevetéssel 
tért napirendre a kis atak felett.

A mai nehéz megélhetési viszonyok kö-

az igében Isten hivogatását, megérted 
Istennek irántad való jószándékát és a ma
gad életében értékesíted az O evangéliomát, 
vagyis: ha gyümölcsöt teremsz. Nem az 
a fontos, hogy mennyit valósítasz meg az 
evangéliomból, hanem hogy mit. Sokszor 
nem érted meg Isten akaratát, de türelem
mel és kitartással megnyithatod lelked 
előtt Isten titkainak zárt ajtóit, hiszen a 
kalásznak is idő kel), mig magot terem 8 
a magból kenyér lesz.

Márc. 15. Engedsz-e az O hívásának ? 
Ap. Csel. 9.1—9. Akár közönyös vagy, 
akár berzenkedel, akár gyengének érzed 
magad az Ö munkájára, mindig ellene 
vagy, mindig kergeted Krisztust. Pedig 
esztelen és hiábavaló dolog ez. A felhő is 
hiába takarja el a napot, mégis nappal 
van. A Világ Világossága ellen is hasztalan 
minden „rugódozás * Be kell látnod, hogy 
„Istennek kell inkább engedni, hogynem 
az embereknek*. És miként a napfény is 
világosságot, derűt, fejlődést jelent a tér-

zött a házasulni szándékozók értékesebb 
elemei is néha számottevő tényezőnek mér
legeli a vagyont is a jövendő feleség külső 
kellékei között. De azt is belátják, hogy a 
vagyon, még ha sok is, nagy igények mel
lett nagyobb veszedelem. Mert ha elúszik, 
antul nagyobb nyomorúság és boldogtalan
ság kél nyomában.

Külső szépségénél, valamint hamarosan 
és önkényt is elötündöklö belső értékénél 
fogva az egyszerű és jámbor szivü Magda 
kerül ki győztesként a néma és csendes 
versenyből. Már csak azért is, mert a már 
néhány éve férjnél levő nénje: Mariska, 
meleg, házias asszonynak, kiváló anyának 
hírében állt az egész környéken és emelte 
az egyszerő papiház értékét és tekintélyét.

Egy szó, mint száz, Békéssy Magda 
férjhez ment. Cirmoss Gabi vármegyei 
jegyző lett a férje, Egy rendkívül szolid, 
csendes és nemeslelkü férfi Egymásra lel
tek. Soha boldogabb házasságot nem láttak, 
mint amilyen ebből a párból kerekedett 1

Most már csak Mimi volt hátra. Pedig 
ö idősebb volt egy jó évvel. Vagyon is 
nézett reá szépen. Mégsem akaróztak meg
akadni a reménybeliek.

— Elvenném Csengőssy Mimit, de —
— De?
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mészetnek 8 miként a természet is kény
telen-kelletlen enged a napnak, épúgy az 
embernek is meg .kell hajolnia Isten előtt, 
engednie kell az 0  hívásának, ha boldo
gulni akar. Akarsz boldog le n n i? .. .  En
gedj Isten hivogatásának 1

Márc. 16. Hogyan munkálkodsz ? I. Kor.
3 . »—io. Nem munkálkodsz egyedül, Isten
nel együttt dolgozol, hiszen nála nélkül 
semmit sem cselekedhetünk. Ez a munka 
nem megalázó, hanem egy felemelő méltó
ság, nem szégyen, hanem kitüntetés. Igaz 
ugyan, hogy munkád gyümölcsét legtöbb
ször nem magad élvezed; mások építenek 
arra az alapra, amit te vetettél meg, de 
ez ne vegye el kedvedet, ne oltsa ki buz- 
góságod tűzét, mert nem az a lényeges, 
hogy te lásd meg az eredményt, hanem 
az, hogy Isten munkatársa lehetsz kegye
lemből. Mi csak magvetők vagyunk Isten 
nagy szántóföldjén, de az aratást nem mi 
végezzük el.

Márc. 17. Munkád ára. Lukács 1 0 .20—ss. 
Isten mindenkitől szeretetet kíván önmaga 
iránt és az emberek iránt. A te munkál
kodásodnak is ez az ára. Ez a szeretet 
azonban nem lehet bármiféle; nem lehet 
tettetés, nyájas udvariaskodás vagy finom 
előzékenység, hanem oda kell adnod 
Istennek teljes szivedet, teljes lelkedet, 
minden erődet és teljes elmédet. Az em
berekhez való viszonyodat is úgy teremtsd 
meg, hogy te légy másoké és másokért. 
Csak ez a szeretet jelent számodra életet 
és tartalmat, mert az örök élet útjának 
áldozatos szeretet a neve.

Márc 18. Munkád jutalma. János 12. 
28. Krisztus hűséges munkásainak ott van 
a helyük, ahol O van: az Istennek jobbján. 
Majd ha az Úr újra eljön, teérted is el
jön, hogy macához vegyen, mert azt akarja, 
hogy ahol O van, te is ott légy. Ebből 
a gondoskodásból kitetszik, hogy megbe
csül téged, szeret téged s megjutalmaz a 
munkádért az 0  örök dicsőségével. S akkor 
mindent megértesz, ami ide lent rejtve 
volt a lelked előtt; akkor majd megérted 
igazán, hogy te nem is voltál szánandó és 
kényszeredett földi robotos, hanem mennyei 
nagykorúságra érlelődő boldog gyermeke 
l8tenek. Majassj Sándor.

— Félek tőlel
így kezdett két fiatal vőlegény-jelölt 

beszélgetni egy kis pázsiton, az erdószéli 
bükkösök alatt, ahová hosszas vadlesés- 
keresés után megpihenni és falatozni tele
pedtek. Többször megfordultak már Csen- 
gőssyék és Békéssyék házánál.

— Miért félsz? Nagy igényei miatt?
— Nemcsak.
— Hát?
— Szeszélyeitől, melyeknek talán nem 

lehet határt szabni az igények terén sem.
— Manapság bizony nagyzolás és sze

szély, két veszedelmes szörnyeteg. De én 
nem itt látom a hibát?

— Hát hol ?
— Ott, hol a Békéssy Magda lelkének 

tükre mutatja. — S itt egyet sóhajtott az 
ifjú, szinte mondotta magában: .Hej, Mag
dát én is szerettem volna magamnak 1“

— Hogy nem egyszerű és szolid?
— Nemcsak I De nem oly nemes és —
— Azt akarod mondani: nem oly val

lásos ?
— Hát mondjuk: igent Ez mindent 

magában foglal.
Nem is ment férjhez Mimi, csak két 

álló évvel a Magda házassága után. Ekkor

1928. március 15-én.
Magyar történelmünk fénysugaras napja, 
Magyar törekvések eszménysymboluma, 
Gyászos, sötét egünk üstökös csillaga ; 
Áldott légyl Udvöz légy március idusa. 
Hullasd, hintsd könnyedet koldus ma

gyarokra.

A szívünket szégyen:... orcánk pir
égeti. . .

De a lelkünk hitre, harcra felvértezi 
halhatatlanságod szent fénye, varázsa ; 
Eszménymáglyatüzed égre lobogása,
Új magyar jövendő hajnalhasadása.

Szabadság,., testvérség... Áldott egyen
lőség I

Századok bilincsét széttört dicső eszmék 
ihlessétek újra meg hullt nemzetemet, 
Szüljetek itt gyászok földjén új föld s eget; 
Napfényes, virágos örökkikeletet.

Márciusi ifjak, halhatlan héroszoki 
Kiknek a lelkűkben új évezred izzóit; 
E nép szolgajármát akik összetörték, 
Bálvány oltárait porba döntögették:
E nap csodát tettek. — Világtörténelmet.

hazám hit- s eszmékben csüggedt ifjúsága 
nézzetek e napra. E szent, legendásra I 
Nagy magyar éjszakánk gyásza, sötétsége 
oszlik, ha bennetek e nap fényessége; 
Márciusi ifjak drága öröksége I

Balsorsunkban e nap hitünk szent oltára; 
Gazdagnak, szegénynek édes testvér

álma,. . .
Csüggedt leikeinkre tűzeső hullása,
A magyar szentlélek nagy táborjárása 
(egyen. Erősítsen a feltámadásra I

IHÁSZ SÁNDOR

is az ország egy egészen Ismeretlen vidé
kéről való teljesen idegen férfi akadt meg 
benne, aki olyasféle lelkialkatu volt, mint 
ő : valami Vermess Béla földbirtokos. Egy
másra találtak. Boldogok voltak a szülők. 
S mihamarabb megállapították a maguk 
számára azt az elégtétel-vevő gúnyos igaz
ságot :

— A mi vőnk legalább nem olyan japán 
szemtartásu, jimborosfcodó, hamvába holt 
legény, mint az a Cirmosé! . . .

De ezt a világért sem mondták volna 
hárman, másoknak. Csak a szivükben tar
togatták, mint valami rejtett tökét, anúből 
csendesen, titkon éldegéltek, ha mások 
elismerőleg nyilatkoztak Cirmossékról, vagy 
ha összejöttek velők.

Ilyen összejövetel nagynéha történt, mert 
Vermessék nem elégelték a Cirmossék egy
szerű társaságát. Nagy városba költöztek, 
ahol igényeiknek és hajlamaiknak megfele
lően élhettek teljesen. Mimi és Magda most 
már csak hírből szerezhettek tudomást 
egymás dolgairól, mert még a levélváltás 
is abbanmaradt. Mintha a gyermek- és 
hajadonkor édes emlékei végkép kihaltak
volna> (Folytatjuk.)

A nagysimonyi nő- 
egylet közgyűlése.

Gyömörey Györgynét, Zalavármegye 
főispánjának nejét az egylet dísz

elnökévé választották.
A nagysimonyi evang. nőegylet 

február 26-án tartotta meg rendes 
évi beszámoló közgyűlését, mely
nek díszét és értékét nagyban 
emelte Gyömörey Györgyné, Zala
vármegye főispánja nejének rész
vétele, kit ez alkalommal a köz
gyűlés nagy lelkesedéssel dísz
elnökké választott. A mindvégig 
emelkedett hangulatú közgyűlés 
folyamán észrevehető volt, hogy 
Öméltóságának készséggel elfoga
dott tisztsége s néhány szép buz
dító szava sokakban újabb tevé
kenységre indító elhatározások ér
zését érlelte meg. Tárgyaltatott 
Márton Gáborné pénztáros száma
dása, mely szerint bevétel volt 
229.95 P, kiadás 186.13 P, vagyon 
300.06 P, gyarapodás ez évben 
135.34 P. A nőegylet jótékonyságot 
az iskolával szemben gyakorolt, a 
mennyiben tankönyvek beszerzé
sére 50 P-t adományozott s ren
dezett igen szépen sikerült kará
csonyfa ünnepélyt a növendékek 
számára. Tevékenyen vett részt a 
böjti és ádventi időben rendezett 
vallásos ünnepségeken. Általában 
kiterjesztette figyelmét a hitélet 
fejlesztésére, mely munkát a maga 
körében azáltal tette intenzivebbé, 
hogy a serdülő leányifjuság lelki 
gondozását is kezébe vette s a 
vezetőség ellenőrzése mellett a téli 
hónapokban szerdán délutánonként 
összehozta, mely alkalmakkor kézi
munka tanítása, szórakoztató és 
ismeretterjesztő felolvasások, szebb- 
nél-szebb egyházi és hazafias éne
kek tanítása, szavalatok stb. ké
pezték az összejövetelek program
ját. A kézimunka tanítást nagy 
hozzáértéssel és buzgalommal lel- 
készné-elnök közreműködése mel
lett Hajas Jolán s más tevékeny 
egyleti tagok, míg az énekek taní
tását Szabó Aladár tanító végezték. 
Tervbe vette a nőegylet a templom
nak megfelelő világító eszközzel 
ellátását, valamint a nyár folyamán 
Napközi-Otthon létesítését, hol a 
nagy munka idején a szülők kicsi 
gyermekeiket biztonságba helyez
hetnék.

Örvendetes tényként állapíttatott 
meg, hogy a nőegylet tagjainak 
száma 57-ről 240-re emelkedett,
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mely szép eredmény Ielkészné 
és özv. Hajnal Lajosné lelkes 
nőegyleti tag fáradhatatlan buz- 
góságának köszönhető, kik a 
taggyűjtés fáradságos, de sok 
lelki örömöt is nyújtó munkáját 
házról-házra járva végezték, min
denütt nagy megértésre s szíves 
fogadtatásra találván. Adja Isten, 
hogy ez a kölcsönös megértés a 
nőegyletet kitűzött feladatának 
elvégzésében fokozatosan előbb
re segítse.

*
Itt emlékezünk meg a nagy- 

simonyi ev. ifjúsági egyletnek 
hatásos működéséről is, mely 
egylet Ludván Sándor kántor
tanító szakavatott vezetésével 
munkálkodik azon, hogy az ifjú
ság lelki élete vallás-erkölcsi 
alapon nyugvó hazafias szellem
ben épüljön fel. Az egylet az 
elmúlt évben is minden elisme
rést megillető eredménnyel mű
ködött közre, úgy a vallásos, 
mint a hazafias jellegű ünnepe
ken s rendezett ilyen ünnepsé
geket, nevezetesen március 15-én 
s október 6-án a náluk megszo
kott nívós karénekekkel, előadá
sokkal s szavalatokkal. Az ifjú
ság magatartásán s minden szép
ért lelkesedésén nyilván mutat
kozik a vezető fáradságos, de 
készséggel végzett munkájának 
eredménye.ü l CUUK31IJ C. dZt

Legutóbb az ifjúság egy négy tét 
lámpásos rádiókészüléket szerzett 
be, melynek felszerelését Hajnal — 
M. Samu, nyug. tengerésztiszt, az 
egylet alelnöke végezte, hálára 
kötelezvén a tagokat, kik azóta 
nagy örömmel keresik fel s élve
zettel hallgatják a művészi zene
számokat, valamint a tanulságos 
előadásokat.

Az ifjúsági egylet tankönyvek 
beszerzésére szintén adományozott 
50 P-t, valamint egyik vallásos 
ünnepség offertóriumát 13 P-t ka
rácsonyfa ünnep javára adta.

K O R K f i P E K .
K a rc o la to k  a  h é trő l.

A világháború óta az egész fö ld
kerekségen arra a szomorú megálla
pításra jutottak az orvosok, hogy az  
e lm ebetegség  s z é d ü le te s  a r á n y 
b a n  ter jed . A legújabb kimutatások 
szerint Németországban minden négy
száz betegre egy elmebeteg ju t. Fran
ciaországban már minden háromszá

zadik az elmebeteg. Angliában 1 :260  
i az arány, míg a rekordot Amerika 
. tartja, ahol 227  emberre esik egy 

elmebeteg.
Egy tekintélyes angol statisztikus, 

j mint londoni lapban olvassuk, meg
döbbentő számadatokat közöl az el
mebetegségre vonatkozóan. Az össze
sített statisztikák szerint, mondja ez 
a tudós, 1860-ban a fö ld  minden 

’ 585 ik lakója elmebeteg volt. 1895-ben
már minden 366 ik, 1927-ben pedig 
minden 192-ik. Ha az őrültek szapo
rodása továbbra is ilyen fokban tör
ténik, akkor 1980-ban már minden 
századik embert elmegyógyintézetbe 
kell zárni. V é g ü l 2 1 3 9 -b e n  m á r  
e g y e tle n  é p e lm é jű  e m b e r  sem,

• fo g  la k n i a  fö ld ö n . A  v ilá g  
a k k o r  v a ló b a n  e g y e tle n  n a g y  
ö rü lte k h á za  le sz .

Nyilvánvaló, hogy ezt a statisztikai 
■ számítást nem lehet komolyan venni, 

de szomorú igazság mégis, hogy egyre
• több lesz az elmebeteg a világon.

K a p i  B é la
dunántúli püspök, a Magyarországi Evang. 
Egyetemes Egyház képviseletében vesz részt 
a newyorki Kossuth szobor leleplezésén. 
Fogadtatására nagy előkészületeket tesz az 
Amerikában élő evangélikusság, élén Morehead 
professzorral a Lutheránus Vilégkonvent Vég
rehajtóbizottságának elnökével, aki a newyorki 
szentháromság templomba ünnepi istentisztele
tet hívott egybe, melyen Kapi püspök tartja 

az ünnepi beszédet.
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e g y r ő l - m A s r ö l .
A m in d e n n a p i  életből.

Mit csinál a mozdonyvezető? 
Általános felfogás szerint — nem 
sokat. A fűtőnek néha egy-egy lapát 
szenet kell a gózparipa örökké éhes 
torkába vetnie, a mozdonyvezetőnek 
pedig csak a pályát kell Figyelnie, 
miközben kezét a gözszelepen nyug
tatja. Hogy ez mennyire téves meg
állapítás, mutatja egy statisztika, me 
lyet nemrég késztettek egy vonat 
mozdonyszemélyzetének tevékenysé
géről. Az adatok egy 300 km.-es 
utazásra vonatkoznak. E távolság 
megtételéhez a mozdonyszemélyzet- 
nek 5123 kezelési mozzanatot kellett 
a gépen végrehajtania. 928 szór mű 
ködtették a gőzszelepet, 268 szór a 
gőzsipot, 90 szer lépett akcióba a 
fékszelep, 1 1 0 0  szór a kipuffogósze- 
lep; 945 szőr szólaltatták meg a 
csengőt, ?30-szor vették használatba 
az injektorokat, 30-szor vizsgálták 
meg a feszmérőt s 752-szer a külön
böző fék-, nyomáscsökkentő stb. sze
lepeket és egyéb műszereket. Nem is 
olyan könnyű mesterség hát a moz
donyvezetés . . .

HETI KRÖtNIKA.
A kormányzó március 1-én ünnepelte 

kormányzóságának 8 ik évfordulóját. Ez 
alkalomból széleskörű amnesztiát adott a 
politikai bűnösöknek. A községek országos 
kongresszusát a kormányzó nyitotta meg 
hosszabb beszéddal, melyen cdanyilatko- 
zo tt: csak úgy tudunk rohamosan megerő
södni, ha mindenki minden erejével ter
melni törekszik, nem pedig az államból 
megélni. — A magyar zarándoktársaság 
március 5 én indult Newyorkba. Ev. egy
házunk képviseletében vannak Kapi Béla 
püspök és Kovácsics Kálmán lelkész. A 
református egyház 50 taggal képviselteti 
magát. — A miniszterelnök feleségével, 
Bethlen Margit grófnővel Debrecenben vol
tak, ahol is a kálvinista tempiomegyesUlet 
által rendezett estélyen előadást tartott a 
grófnő. — Bethlen Debrecenben többek 
között bejelentette a kormány kivételes 
hatalmának megszüntetését és a szabad
ságjogok kiterjesztését a békebeli hatá
rokig. — A képviselőház az állategészség
ügyi javaslatot tárgyalta. — Pesthy Pál 
miniszter beterjesztette a magánjog törvény
javaslatát. — A Nemzeti Színház február 
28-án ünnepelte fennállásának 90-ik év- 
fordu'óját. — A kultuszminiszter Győrött, 
Szombathelyen és Sopronban meglátogatta 
a különböző tanintézeteket.

A román Diákszövetség vezére a kor
mányt okolja az erdélyi rombolásokért.

A szerb parlamentben tovább tart a 
radikálisok és az ellenzék harca.

Bulgáriában részleges kormányváltség 
volt.

A Népszövetség programmjának élén 
Genfben magyar kérdések állanak. Az ér
deklődés központjában a szentgotthárdi 
eset áll.

Az olasz miniszterelnök Mussolini éles 
beszédet mondott Ausztria ellen. A Duce, 
kijelentette, utoljára beszél, a jövőben a 
tényeket beszélteti.

Az angol lord Rothermere kijelentette, 
hogy a magyar nemzet ne várjon mindent 
a kormánytól, mert a kormánynak szükség- 
kép megfontoltnak és elővigyázatosnak kell 
lennie.

A francia kamara elfogadta a hadsereg 
létszámáról szóló javaslatot.

Kínában egy kolostorban 300 budhista 
szerzetest elégetek a kommunisták.

Mexikóban Yaiiscó államban véres üt
közet folyt le a kormánycsapatok és a kat- 
holikuí felkelők között.

K A R A N Ü S Z Ö .

B ö jt  3 . v a s á r n a p ja .
Ep. Ephes 5 . i—§.

Megváltónknak keresztje alatt állunk és 
kiváncsi, vágyakozó szemmel fürkésszük azt 
á nagy és szent áldozatot, amelyet Ö éret
tünk hozott. Legjobbját, életét adta mi
érettünk. Hogy mivel fizethetünk mi viszon
zásképen a mi Urunknak, erre ád világos 
és határozott feleletet a mai vasárnap 
epistolája, amikor megmutatja, hogy böjti 
áldozatunk miből álljon és mivel tá p 
lálkozzék.

A kultuszm iniszter Kőszegen. Klebels- 
berg Kunó gróf, kultuszminiszter vasi lá
togatása alkalmával meglátogatta a kőszegi 
ev. leáuynevelőintézetet is. Arató István 
igazgató köszöntötte a minisztert itt, mig 
Kapi Klára, Kapi püspök kis leánya virág
csokrot nyújtott át a miniszternek. A mi
niszter a látottak felett legle'jesebb meg
elégedését fejezte ki.

A Szombathelyi Protestáns Nőegylet 
búcsúja Kapi püspöktől. Érzékeny búcsút 
vett amerikai útja eiött a szombathelyi 
protestáns nöegylet Kapi püspöktói, mint 
a gyülekezet lelkészétől. Greissinger Ottóné 
és Szabó Kálmánná vezetésével kflldőttsé- 
gileg jelentek meg a püspök-lelkész előtt 
s útjára a Mindenható megsegítő kegyelmét 
kérték.

Raffay Sándor püspök balesete. Köny- 
nyen súlyossá válható baleset érte dr. 
Raffay Sándor bányakerületi ev. püspököt. 
Vasárnap délután feleségével és család
jának több tagjával autón kirándulást tett 
Visegrádra és társaságában volt Ameriká
ból a minap érkezett két vendége, Pelényi 
János washingtoni követségi tanácsos és 
ennek felesége is. Raffay püspök és bi- 
rándulótársai Visegrádi a érve, felmentek a 
várhegyre, s a romoktól visszafordulva, 
alig tettek pár lépést, amikor a kapasz
kodó jéggel borított, síkos utján a püspök 
hirtelen megcsúszott és testének egész 
súlyával a bal lábára esett. Raffay Sándort 
azonnal visszahozták a fővárosba s itt 
nyomban a család háziorvosa, dr. Haberern
J. Pál sebészprofesszor vette ápolás alá.

Tarányi Ferenc főispán látogatása 
a szentgotthárdi evang. lelkészlakon. 
Tarányi Ferenc Vasvármegye népszerű fő
ispánja hivatalos kiszállása alkalmából 
Horváth Pál főbíró kíséretében, magas 
látogatásával tisztelte meg a szentgotthárdi 
evang. lelkészlakot. Miután a templomban 
lerótta kegyelete adóját a hősök emlék
táblája előtt, megtekintette a bulturházat, 
melynek kivitelét, berendezését minden 
tekintetben figyelemreméltónak találta.

Pesthy Pál igazságügyi m iniszter 
kitüntetése. A kormányzó Pesthy Pál 
igazságügyi minisztert, a bányai egyház
kerület gyámintézeti elnökét, a szarvasi és 
a sárszentlőrinci gyülekezetek felügyelőjét 
az i. osztályú magyar érdemkereszttel tün
tette ki a hazának tett értékes szolgálatának 
elismeréséül.

A Protestáns Nőszövetség március 
13 án, délután 6 órakor a Deák-téri Ev. 
Leánykollégium dísztermében (bejárat IV , 
Sütő-utca 1. sz. II. em.) rendezi ezidei II, 
kulturdéiutánjtt. Előadást tart: dr. Bőhm 
Dezső ev. leánykollegiumi igazgató „Ma 
gyár operákról Erkeltől PoldmPMg Az 
operákból áriakat énekelnek: Petri Kató 
és Laurisin Lajos a m. kir. Operaház 
tagjai. V. Babits Vilma és dr. Edvi-Illés 
István hangverseny-énekesek. Közreműköd
nek még : Bakó Lászlóné a Nemzeti Szín
ház tagja, dr. Molnár Jenő zeneszerző, 
Szijj Dénes tárogatóművész.

A Győri Evangélikus Belmissziői Egye
sület vallásos estélyt tartott február hó
26-án az evangélikus templomban, amelyen 
Vidonyi Zoltán felsőkereskedelmi iskolai 
igazgató tartott előadást: Mária és az 
anyai szeretett elmen, Irásmigyaiázatot 
tartott Mátté 11, 20-24 alapján Kiss Samu 
nagybaráífalui lelkész, Mater dolorosa cí
men szavalt Ágoston Eszter, Fodor Kálmán 
karnagy Franck Cesar: Piéce heroique-ját 
játszotta orgonán, az egyházi énekkar 
Bach J. S .: Máté passiójából egy chorált 
adott elő Fodor Kálmán karnagy vezetésé
vel, Ittzés Mihály segédlelkész imájával és 
közénekkel kezdődött és végződött az es
tély.

Celldőmölk. Lélekemelő ünnepet ren
dezett böjt első vasárnapján a celldömölki 
evang. ifjúsági egyesület az erre az alka
lomra teljesen megtelt ősi templomban. 
Közének után Nagy Sándor esperes imád
kozott az oltár előtt, majd az egyesület 
leánykarának éneke után Jánossy Gábor, 
orsz. képviselő tarlóit lelkes előadást, sze- 
retetre, összetartásra buzdítva a híveket. 
Wallner Ilus szólóéneke, Horválh Sárika 
szavalata, Bácsi Sándor s. lelkész hegedű- 
játéka és az egyesület férfikarának éneke 
után a Himnusz hangjaival ért véget a szép 
ünnepély, melyen az ének- és zeneszámok 
betanításával és kíséretével id. Kirchner 
Elek és Szórády Dénes fáradoztak.

Ruhaadomány a  Theol. O tthonnak. 
Szegénysorsu theoíógusaink számára nagy 
segítséget jelentett, hogy újabban a követ- 
ke* ő ruhaadományok érkeztek a Theol. 
Otthon címére: Schulek Tibor közvetítésé
vel egy magát megnevezni nem akaró támo
gatónk egy teljes szalonruhát küldött két 
nadrággal, Marcsek János pedig egy szalon- 
ruhát és szürke zsakettet, nagyszámú gallért 
és nyakkendőt, Kardos István (Keszthely) 
szintén fekete szalonruhát volt szives ado
mányozni. Fogadják a jószívű adományozók 
ezúttal is hálás köszönetünket, adja Isten, 
eme példájok jócselekedetre buzdítson má
sokat is !

A vönőcki evang. gyülekezet, január 
21-én vallásos estélyt tartott, amelynek 
középpontjában Kutas Kálmán zalaeger
szegi lelkész megragadó erejű, poétikus 
szépségű előadása állott. Rosta Sándor és 
Verrasztó Róza szép énekszámmal, Papp 
Gyula, Rosta Sándor és Erős János júl 
sikerült szavalattal működtek közre, We
ber Gyula tanító és Nagy Elek pedig egy 
szép zeneszámmal élénkítették a progra
mot. — Január 22-én az Ifjúsági Egyesület 
rendezett felolvasó és szavalóestét a temp-
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lomban. Ez alkalommal Molnár Károly és 
Papp Gyula olvasott fel egy-egy vallásos 
tárgyú elbeszélést, Németh Ilus, Mórocz 
Lina és Tőke Annus hatásosan szavaltak, 
Bakk Ida pedig egy szép zsoltárt énekelt.
— A Vönöcki Evang. ifjúsági Egyesület 
1928 január 15-én könyvtára gyarapítására 
szinielőadást rendezett. Előadták Csite Ká- 
rolynak A piros alma c. népszínművét, 
továbbá a Tilos a dohányzás c. egyfelvo- 
násost és egy párbeszédet A szereplők 
mind jól megállották a helyüket. A pontos 
betanítás és jó rendezés Berecz Imre ház
nagy érdeme. — Január 29-én a Leány
egylet rendezett műsoros farsangi estét. Ez 
alkalommal A gróf, Az óra, és Az Önkén
tes Nősereg c. jelenetek kerültek előadásra. 
A szereplők: Mórócz Lina, Nagy Lina, 
Csiszlér Lina, Balassa Tini, Tőke Annus, 
Németh Ilus, Jankó Vilma, Bándoli Lina, 
Pintér Manci, Palánki Lidiké, Mészáros 
Mari, Verrasztó Róza, Bakk Ida, Bakk La
jos, Nagy Kálmán és Papp Gyula igazán 
elismerésre méltó munkát végeztek és tel
jes egészében kiérdemelték a szép szám
mal öszzegyült közönség elismerését. Bakk 
Ida, Csiszlér Róza, Varga Vilma és Csőre 
Róza tréfás költemények elszavalásával, 
Verrasztó Róza pedig néhány szép dallal 
járult hozzá a közönség szórakoztatásához. 
A betanítás és rendezés fárasztó munká
ját László Jolán . urieány, a leányegylet 
elnöke végezte Varga Sárika urieány segít
ségével. Az összegyűlt közönség a Leánv- 
egylet céljaira önkéntes adakozás utján 62 
pengő 79 fillért adott össze.

Budapest. A Deák-téri Leányegyesület 
febr, 12-iki összejövetelén Rexa Dezső Pest 
vármegyei fólevéltáros tartott előadást.

Pápa. Mint részvéttel értesülünk, Mes- 
terházy László lelkész újból gyengélkedik.
— A nőegylet legutóbbi vallásos estélyén 
dr. Kovács Sándor egyetemi tanár tartott 
lebilincselő előadást „A magyar nőeszmény 
vándorutja* címen. Az estélyen jelen volt 
dr. Antal Géza ref. püspök is. — Az ének
kar március 4-én tartott gazdag műsoru 
előadást.

Áthelyezés. Kapi Béla püspök Havasi 
Dezső vadosfai s. lelkészt Győrbe helyez
te át.

Miskolc. A Leányegylet rendkívül sike
res Finn-esté'yt rendezett. Az estély köz
pontjában Tauszig Mária tanárnő értékes 
előadása A finn-magyar rokonságról állott.

Nagyveleg. Görög Ernő szerkesztésé
ben megjelent a gyülekezet évkönyve az 
1928-dik évről, mely hű tükrét tárja elibénk 
1928-dik év nevezetesebb eseményeiről.

A Protestáns Országos Árvaház leg
utóbb az árvaházban magas nfvóju kultur- 
estélyt rendezett elismert művészek közre
működésével.

Debrecenben az Ev. Fillér-Egyesület 
február havában teaestélyt rendezett, mely 
közel 2000 pengővel gyarapította az új 
templomalapot. — Március 18-án orgona- 
hangversenyt rendez az egyház, mely alka
lommal Sugár Viktor a koronázó Mátyás
templom orgonamüvésze lesz az egyház 
vendége. — Március 24-én a Kér. Diák
szövetség ifjúsági összejöveteleket rendez 
Debrecenben, amelyeken dr. Scholtz Oszkár, 
Vidovszky Kálmán és Schulek Tibor lesznek 
az előadók.

A borgátal ág. h. ev. gyülekezet febr. 
hó 19 én vallásos ünnepélyt tartott a kö
vetkező műsorral: 1. Közének 880. é. 1-7 v.
2. Bevezető ima, 3. Szász Károly: Böjti 
hangok. Szavalta: Böröcz Rózsika. 4. Kapi 
Gyula: Miatyánk. Énekelte a gyűl. alkalmi

férfikara. 5. Gond és nyomor. Irta és fel
olvasta Tompa Mihály ev. lelkész. 6. Ha 
mindenki elhagyna . . .  Énekelte a gyűl. 
alkalmi vegyeskara. 7. Szász Károly: Az 
apostol. Szavalta: Böröcz István. 8. Befe
jező ima. 9 Közének. 180. é. 7. v. — Az 
énekeket Kovács István tanító tanította be.

Kőnyvadomány a Theol. Otthonnak. 
Krecsák János, nyíregyházi segédlelkész, a 
Theol. Otthon számira két értékes tudo
mányos könyvet volt szives adományozni, 
azonfelül havonta négyszer küldött már 
10—10 pengőt a Theol. Otthon építkezése 
céljára. Áldja meg a jó isten, hogy Így 
emlékszik meg arról az időről, melyet a 
Theol. Otthonban töltött!

A Szombathelyi P ro testáns Kör már
cius hó 2 in  a Sabaria nagytermében a 
világháború nagy költőjének, Gyóni Gézának 
emlékezetére Gyóni-estéiyt tartott.

Konfirmációi Káté. Az átdolgozott 
Nagy István-féle Konfirmációi Káténak I. 
kiadása egy év alatt teljesen elfogyott. Most 
jelent meg II. kiadásban. A Kátét a győri 
ev. egyházmegye adta ki. Az ízléses kiállí
tású, vászonkötésü könyv ára példányonként 
60 fill. 10 példányon felüli rendelés esetén 
portómentes küldés. A Káté könyvárusi 
utón nem kerül forgalomba, csak az átdol- 
gozónál, Kiss Samu ev. lelkésznél kapható 
Nagybarátfalun, Győr m.

A gyulai evangélikus Egyház épülő 
félben lévő temploma javára belügyminisz
teri engedély alapján országos gyűjtést 
indított. A gyűjtés foganatosítására protes
táns vallásu nyugdíjas, vagy B. listás tiszt
viselőket, tisztviselőnőket, esetleg más egyé
neket keres. Érdeklődők eddigi foglalkozásuk 
megjelölése mellett forduljanak közvetlenül 
levélben a gyulai evangélikus egyház lel- 
készi hivatalához.

V értesi: Vallástana III-ik kiadása csak 
a nyár folyamán kerül ki a sajtó alól. — 
Régi példányból egy sincs. Több megren
delőnek ezúton hozzuk tudomására.

Salgótarjánban a Luther-Szövetség 
minden farsangi vasárnapon este 6—8-ig 
családi estélyt rendezett amelyeken vetített 
képes műsor felolvasással, szavalatokkal, 
énekszámokkal és melodrámákkal szolgál
ták az estek hangulatossá és kellemessé, de 
egyben tanulságossá tételét Különösen az 
ev. leányok egyesülete kért magának nagy 
részt az estélyek sikerének munkájából, a 
többször rendezett teaesték bekapcsolásá
val is. Az estélyeken állandóan igen nagy
számú, a termet zsúfolásig megtöltő kö
zönség volt jelen.

Ebédakció szegény diákok szám ára.
A Soli Deo G'oria Szövetség Budapesten 
ref. családokat keres, akik hetenként öröm
mel adnak egv ebédet egy ref. diák szá
mára, Eddig 65 ilyen ebéd terült fel, úgy 
hogy 9 diáknak a hét minden napjára jut 
belőle. Akik szívesen csatlakoznak az ak
cióhoz jelentsék be egy levelezőlapon a 
Szövelség vezetőségének Budapest Kálvir- 
tér 7. II. 15.

Üdülőnek és táborhelynek alkalmas 
helyet keresünk Balatonparton vagy Duna 
mentén. Másodsorban jönnek tekintetbe 
csonka Magyarországnak azok a természeti 
szépségei, melyeknek közelében nincs für
désre alkalmas viz. Lelkész és tanitó ura
kat kérjük ajánljanak alkalmas területet, 
amely konferenciai központ lévén majd, 
nagy hatással lehet gyülekezetük életére. 
Minden ajánlást előre is hálásan köszön 
Töltéssy Zoltán ref. lelkész Budapest IX., 
Üllői ut 29. II. emelet.

ú j d o n s á g o k .
Hegedűs Lóránt a  Petőfi-Társaság 

tiszteletbeli tag ja  A Petófi-Társaság He
gedűs Lórántot tiszteletbeli taggá válasz
totta.

Nagy adomány a pápai főiskolának.
Takács Dezső köveskáii lakos, ki nemrég 
hunyt el, egész vagyonát a pápai főiskolára 
és a református nőnevelő intézetre hagyo
mányozta.

Előadás közben meggyulladt a  film. 
Újpesten az Újpesti Mumcasotthonban a 
Vöröskereszt Egylet vetitettképes előadást 
tartott. Előadás közben az egyik filmtekercs 
meggyulladt. A tűzhöz kivonutt önkéntes 
tűzoltóság pillanatok alatt eloltotta a köny- 
nyen veszedelmessé válható tüzet.

Kommunista izgatók letartóztatása. 
A rendőrség már hosszabb idő óta figye
lemmel kiséri azt a kommunista aknamun
kát, amely az ország különböző részeiben 
a levente-intézmény ellen folyik. Alapos 
megfigyelés után megállapították, hogy ezt 
az izgatást a levente-intézmény ellen a föl- 
oszlaiott Vági-párt ifjúmunkás tasiái végzik. 
Az ifjúmunkás- csoport vezetőit, Weisz Edét, 
Léderer Endrét és Katz |enöt bekísérték a 
főkapitányságra, továbbá elővezet'ék Szabó 
Mihályt és Zwickl József párttitkárokat is. 
A nyomozás megállapította, hogy az elő
állítottak a levente-intézmény ellen valósá
gos aknamunkát végeztek, amelynek célja 
az volt, hogy a sportkereíekbe tömörült 
ifjakat a kommunista eszmének megnyerjék.

A miskolci asszonyok Kossuth-babá- 
kat küldenek Amerikába. A Magyar Asz- 
szenyok Nemzeti Szövetségének miskolci 
fiókja száz Kossuth-babát készített, melye
ket az amerikai Kossuth-szobor leleplezé
sére zarándokló magyar asszonyok nemzeti 
ajándékként kivisznek az amerikai magyar 
gyermekek számára.

Báró Ghillány Józsefet váltóhamisí
tásért letartóztatták. Szerencsétlen pálya
futás után, kalandok és gyötrelmes szen
vedések után a rendőrség kezére került 
báró Ghillány József 41 éves földbirtokos, 
volt tiszteletbeli főszolgabíró, a sárosme
gyei birtok várományosa. Régebben kiadott 
körözőlevél alapján a titokban hazatért 
báró Ghillány Józsefet Budapesten felis
merték és bekísérték a főkapitányságra, 
ahol vallomása után letartóztatták.

A halál után érkezett kitüntetés. 
Acsádon félszázadnál hosszabb ideig állott 
a Szegedi-család szolgálatában Dominek 
József, akit a földmivelésügyi miniszter 
hűségéért kitüntetésben és pénzjutalomban 
részesített. A hűséges cseléd időközben 
szivszéihüdésben elhunyt. A miniszter erre 
úgy intézkedett, hogy hátramaradt csa
ládja kapja meg az elismerő oklevelet és 
a pénzjutalmat. Dr. Taránvi Ferenc főispán 
Acsádra utazott, ahol megható ünnep kere
tében adta át a Dominek családnak a mi
niszter elismerő oklevelét és pénzjutalmát.

A felrobbant orvosságos üveg ha
lálra sebbzett egy leányt. Glaser Berta 
huszonnégy éves lány Lotharingiából or
vosságot hozott Plafalzban lakó anyja ré
szére és hogy a megvámolást elkerülje, az 
orvosságot lapos üvegb n ruhája alá rej
tette. Amikor beült a vonatba, az üveg fel
robbant és Glaser Bertát oly súlyosan meg
sebesítette, hogy a kórházban néhány órai 
kínlódás után meghalt.

Tfizriadalom a bécsi Carltheaterben. 
Egy teherautó annyira megrázkódtatta a 
Carltheater előtti utcát, hogy a színház 
tüzjelzőkészüléke működésbe jött és a kör-
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nyék lakosságinak nagy feltűnésére a tűz
oltóság nagy készültséggel kivonult a vélt 
szfnházégéshez.

.E rzsébet Klrályné’ -szálló Budapest, 
IV.. Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modem, kényel
mes szoba. KOzponti fűtés. 1 ágyas szoba 
450-től 9-ig, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

M agyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer- 
raeklap. Szerkeszti Qaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrende'hetők
I., Andrássy n. 16. Budapest

A H A R A N 8 S Z Ö  PERSELYE.
A H arangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Petrovics Ferenc Gór, Weller Dániel Győr- 
újváros. Kalmár Lajos Győr, Póczy János 
Győr, Remete Kálmán Sárvár, Iván Ida
Íobaháza, Görlic Gyula Porládony, Kárpáti 
.ajosné Celldömöik, Horváth József Merse- 

vát, Miitó János, Király Józsefné Farád, 
Hujber János Győr, özv. Dudás Jánosné 
R -palota, Szentes Sándor Körmend, Pon- 
grátz Mihály Kőszegdoroazló, Kunoss Endre 
Győr, Lukács Mátyás Kispest 32—32 f, 
Kari Konrád Mosonszentpéter, Nagy La- 
josné Rpalota, Gyalog István Kéty, Hodossy 
Dénesné Körmend, Fodor József Vinár, 
Berke János Körmend, Ádor Károly Nagy- 
sitke, Balázsovits Mária Nagykanizsa, Pé- 
csinger Ferenc Gór, Rosta Sándor Szom
bathely, Vadócz István Celldömöik, Unger 
Károly Kőszeg 22—22 f, Síkos Kálmánné

Kispéc 80 f, Ádám Antalné Kecel 20 f, So- 
hér Mihályné Kiskörös 2 P, Szilvás József 
Zalaistvánd 80 f, Baráth József Boba 52 f, 
Ambrus József Karakószörcsök 10 f, Jugo- 
vics Imre Celldömöik 1.50 P, dr. Petőcz 
Károly Győr 1 20 P, Tóth Szöllős Mihály 
Rákosszentmihály 50 f, Bögöthy Ferenc, 
Gaal Juliska, Boros Irén Feisőszakony 40 
—40 f, Ev. összgyülekezet Vadosfa (offt.) 
38 04 P, Kocziha Mihály Békéscsaba 20 f, 
Bakó Béla Felsőrajk 10 P.

Hálás köszönet p urt  Károly
a kiadóhivatal vezetője.

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlem ények

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprikakiviteli üzletében 
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: IS—21. — Sürgönyeim: Expaprtka.

Felelői uerkeoztú es Kiadó: OZIPOTT QÉZA 
Szentgotthárd, VaevArmegye. 

Surkosstőt&ra: NÉMETH KÁROLY. 
Főmunkatársek:

NAGY MIKLÓS, SZENDE ESNÖ, 
TŰRÓOZY ZOLTÁN.

Kiiiiratokai nem adunk vleexa.

Nyomatott Welllsch Béla vlllamüzemü könyvnyom
dájában Szentgotth&rdon.

Felelőa nyomdavezető : Kiss Kálmán.

A dakozzunk a  H a r a n g s z ó  te r j e s z té s é r e .

Középkorú, intelligens, árva urileány, 
— aki a háztartás minden ágában jártas — 
házvezetőnőnek, vagy anyahelyettesnek 
ajánlkozik. — Cime a kiadóhivatalban meg
tudható. 1-2

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyerm ekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

Vitális Károly
műfestö és vegytisztító 

vállalata.

(Alapítási év: 1898.) 
Szom bathely,

Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
kézelő tisztítás.

Qabonaáraki Búza 3180, rozs 29.—, 
árpa 27.—, köles — , zab 27.50, tengeri 
24.75, korpa 21.25 Pengő métermázsánként.

A  „Harangszó“ kedves olvasóinak 
U j  k ö n y v e l t !  O l c s ó  k ö n y v e k !  « J ö  k ö n y v e k !  

Kérje és azonnal k ü ld i K IS  TIVADAR k ön yvk eresk ed ése  PÁPA.

L é g y  hü m in d h a lá lig
Elbeszélés a világháború idejéből, vallásos és ha- «  ,, 
zafias, vonzóan írt, kedves meseszövésü, magyaros [  TjfíQJjQ 
könyv Irta Farkasné Kenessev Gizella. — Ára r v O

A keresztyén ember szabadságáról
Nagy reformátorunk alapvető müve, ma is időszerű j  r  A n  
keresztyén erkölcstan veleje. — Irta Luther Márípn. 1 n i l  r  
Fordította dr. Masznyik E. — III. kiadás. — Ára

Franklin Benjamin egy igaz polgár élete S i Ä S Ä  4.50 P
Gályarab szabadító De Ruyter Mihály
Irta Antal Géza dr. püspök. 19 képpel. Ára 1 P

Magyar protestáns gályarabok
Irta Payr Sándor. 24 képpel. 1 . 2 0  P

Bocskay István, a szabadságból béSceszerzö fejedelemWa '6KÄ s - dor 56 fillé r
A presbiterek hivatása és kötelességei Ir£ a 5 kS , S ?  35 fillér

Luther lelke iit.“ & S y kf S R  Evangélikus öntudat
A luiheránus magyarság múltjából. 3  P Irta Túróczy Zolién. III. kiadás. 8 0  1.

Hifi ink lrnnvvu Gyermeknevelés tudó
dé UlUL LUlljIO mánya 43 képpel. Irta
Zimmermann Ottó és Körösi Henrik. 5 P

Rendkívüli árleszállítás a
Gyurátz Imakönyve

Lelki vezér O  Á H
vászonkötésben csak 
Párnázott vászon 6.20 P 
Bőrkötés 11 P

Harangszó olvasóinak. —  Különles
Czeglédyné imakönyve lányoknak

Szoros kapu, keskeny út
Vászonkötésben csak....................1.90 P
Párnázott v á sz o n ........................ 4.20 P
Párnázott b ő r k ö té s .................... 8 50 P

es húsvéti alkalmi vétel a  

Evang. énekeskönyv
Egyszerű félvászonkötés . . . 4.50 P
V ászonkőtés.............................. 5 60 P
Párn. vászon l .„„.„i.i 12.— P 
Párnázott bőr } arany‘ ,aPszlel 24 — P

Minden postahivatalnál kaphatók postatakarékpénztári üres befizetési lapok, melyeken a 25210 számú csekkszámlára a kívánt 
könyvek ára költségmentesen beküldhető: KIS TIVADAR könyv-, papír- és irószerkereskedéséhez PÁPA, Fő-ucca 21. szám.
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Laptulajdonos:
a Dunántúli Lutlicr-Szovetséo.
Az Országos Lutlier-Ssövet- 

ség hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minién vasárnap.

K r is z tu s , h íved  m a ra d o k ,  

T őled  el n e m  s z a k a d o k .

Szerkesztő-kiadóhivatal:
SZENTGOTTHÁRD.

Vas vármegye.

Fiókkiadóin, .-ital:
„Luther-Társaság“ könyv

kereskedése Budapest, 
VIII., Szentklrályi-u. 51/a.

A „HABANOSZO“ 
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10°/o-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fill.

Jeruzsálem felé.
Lukács 18 .31. „Jézus maga 

mellé vévén a tizenkettőt, 
monda nékik; íme felme
gyünk Jeruzsálembe, és be
teljesedik minden az ember
nek Fián, amit a próféták 
megírtak,“

A világ Megváltója elindul szen
vedéseinek városa felé, Jeru

zsálembe . . .  Kísérjük el mi i s . . .
Mindenek előtt tanuljuk meg azt 

az igazi böjti könyörgést, amelyet 
a jerikói utón a vak koldus, Sala
mon templomában a vámszedő, s 
Golgothán az egyik haldokló gonosz
tevő mondott el, vagyis tanuljunk 
meg imádkozni Isten könyörülő 
kegyelméért. A kegyelem-keresők 
fohászát pedig a legmeghatóbban 
ez az ősrégi ének foglalja össze: 
„Krisztus, ártatlan bárány! Ki mi
értünk megholtál; A keresztfa ol
tárán Nagy engedelmes voltál. Vi
selvén bűneinket, Megváltottál min
ket, Irgalmazz nékünk, Oh Jézus, 
oh Jézus!“ . . .

Azután hangoljuk át lelkünket 
a böjti napok szent énekeinek és 
dicséreteinek a dallam ára... mi 
ezekkel kísérjük az érettünk szen
vedő Krisztust a fájdalmak útjának 
stációin. És amint egymásután el
szállnak majd a napok, egyszer- 
csak felérünk a Golgotha hegyére 
s ott leborulva töviskoronás kirá
lyunk elölt elmondhatjuk az éne
kek énekét: „Óh fő, vérző sebek
kel meggyötrött, megrakott! . . . . “ 

De ne felejtsük el azt sem, hogy 
az igazi böjt a Krisztus követését 
kívánja nemcsak gondolatban, ha
nem valóságban, életünk minden 
mozzanatában. Azért hitünknek 
egész mélysége, szívünknek aláza
tossága, türelme — mind róla te
gyenek bizonyságot. Szelidség és 
engedelmesség legyen ékességünk

és mindenek felett a szeretet, hisz 
enélkül minden mi ünneplésünk 
csak zengő érc vagy pengő cim
balom ... Hányszor panaszkodunk 
a mai idők könnyelmű felfogására, 
mely Krisztus vérehullatásának, 
áldozati halálának drága értékét 
nem tudja megérteni.. .  Védelmez
zük meg a keresztet és a kereszt
ről való régi tudományt nemcsak 
a meggyőzésnek s az igazságnak 
szavaival, de védelmezzük meg 
elsősorban az életünkkel, amely 
bizonyítja, megmutatja mindenek
nek, hogy a Golgotha keresztje

alatt egészen más, új emberekké 
lettünk! . . .

Mivel pedig ilyen életfolytatás
hoz a saját erőm nem elégséges — 
add nékem óh Uram a te Szent- 
lelkedet, ezt a jóra vezérlő erőt, 
högy kormányozza életemet! . . .

„Készülj lelkem serényen,
Kísérd el Uradat,
A szent vátos felé tart,
Kövesd és el ne hagyd.
Kisérd szent áhítattal,
Tekintsd nagy kínjait;
Hordozni a keresztet 
Téged is megtanít. . . “

Ámen. *

Betegség és gyógyszer.
Irta: Magassy S ándor

nlig van ember, aki életében leg- 
■ alább egyszer ne lett volna 

beteg. Olyan ember azonban egy
általában nincs, akit a bűn ragálya 
meg ne fogott volna. Még azok 
sem dicsekedhetnek, akiknek éle
tét ragyogó példaként állítják elénk, 
— hiszen a tündöklő napnak is 
vannak foltjai, ha szabad szemmel 
nem is lehet azokat látni. Ahol 
gyengébb a testi szervezet és nyo
morúságos az élet, ott a betegség 
is nagy úr. Ugyanígy van a lélek
kel i s : Gyenge jellemű ember előbb 
lesz áldozatává a bűnnek, mint az 
erős. Es mégis legtöbbször azt 
szokták mondani, hogy ha nem 
lenne nyomorúság a földön, akkor 
nem lenne bűn sem, mert sok 
embert éppen a nyomorúság sodor 
bukásba. Pedig a dolog fordítva 
áll: Ha az ember nem lenne bűnös, 
akkor nem ismerné sem a nyo
morúságot, sem a keresztet. Hiszen 
a fa sem azért rossz, mert a gyü
mölcse satnya; hanem azért satnya 
a gyümölcs, mert maga a fa romlott. 

Minden betegségnek megvan a

maga gyógyszere, amely vagy 
teljesen meggyógyítja a beteget, 
vagy pedig késlelteti a beteg ha
lálát. A bűnnek is van gyógyszere, 
noha ez az élet halálos betegsége. 
Amíg a szervezetben van egy 
szikrányi egészség, addig él a 
szervezet; de ha a betegség már 
ezt is felemésztette, akkor a test 
elpusztul, — de akkor rendesen a 
betegség is megszűnik. Ugyanez 
áll a lélekre is : Amíg van az 
életben egy szikrányi jóság, sze
retet, igazság, ártatlanság és be
csület, addig a bűn sem nyugszik, 
mert ő is ezekből akar élni. És 
mi mégsem az életet dobjuk el 
magunktól, hogy a bűn megszűn
jön, hanem a bűnt írtjuk, hogy 
lelkünk egészsége megmaradjon. 
A beteget sem úgy gyógyítják, 
hogy megölik, hanem a betegséget 
igyekeznek megszüntetni, hogy a 
beteg megint egészséges legyen, 
Sok tekintetben ezért nagy eszte- 
lenség az, mikor valaki úgy akarja 
reparálni vétkeit, hogy öngyilkos 
lesz.



90_____________________  _  HARANOSZO. 1928. március 18.

Istentisztelet a tengeren.
Az egyik fővárosi lap a Kossuth zarándokokat vivő Olympic hajóról 

rádiotáviratot kapott, mely szerint az elmúlt vasárnap az Azori szigetek 
közelében a hajón vasárnapi közös istenitiszteletet tartottak a zarándokok. 
A z istenitiszteleteket Nemes Antal róm. kath., Kapi Béla evangélikus és 
Józan Miklós unitárius püspökök együttesen tartották.

A magyar püspökök istentiszteletein a magyarokon kívül részt vettek 
az Oceánjáró összes utasai.

De mi legyen az orvosság ? . . .
Aki valami fertőzött helyen járt, 

az rendesen meg szokta mosni 
utána a kezeit. Ez a legkevesebb, 
amit ilyenkor kötelessége az em
bernek megtenni. Körülöttünk azon
ban az egész világot megfertőzte 
a bűn. És hogy mégis legyen az 
embernek mivel megőriznie lelki 
tisztaságát és egészségét, Isten az 
ő Igéjét adta. Ez az az Élő Víz, 
mely által lelkünk egészségét meg
tarthatjuk és életünk tisztaságát 
megőrizhetjük.

E mellett azonban azt sem sza
bad figyelmen kívül hagyni, hogy 
a gyógyulásnál sokszor az is döntő 
szerepet játszik : van-e a betegnek 
bizalma az orvosához ? Orvosok 
állítják, hogy a beteg bizalma sok
szor többet segít, mint a legjobb 
patikai orvosság. Ha több volna a 
világon a Krisztusba vetett bizalom, 
sem a boldogság nem volna oly 
viszonylagos, sem pedig a kereszt 
nem volna oly nehéz. Krisztus 
nem azért jött, hogy az igazakat: 
az egészségeseket hívogassa, ha
nem hogy a bűnösöket: a betege
ket gyógyítsa. Azért kell minden 
erőnkkel megragadni azt a sok ke
gyelmi ajándékot, amit Isten a 
Krisztus által az ő gyermekeinek 
felkínált, mert a bűn ellen nincs 
más orvosság, mint ami onnan 
felülről van. Ez pedig a Szentlélek 
ajándéka. Miként a tűz is meg
semmisíti a betegségek pusztító 
bacillusait, épúgy semmisül meg 
a bűn is, ha a szívekben fellángol

Az ereklye.
Irta: Petrovics Pál. 4.

Városban éltek Cirmossék is. De mig 
az ő életüknek a csend, addig Vermessék- 
nek a zaj volt eleme. Mert hát hol és kinek 
tündökölt volna a Vermesné »mentő szel
leme", ott a karcsú nyakon, meg a gyémánt 
fejdisze, amit férje vett ajándékul, aztán a 
sok aranylánc a nyakon, karon, derékon, 
a sok aranygyűrű az ujjakon stb., — ha 
nem a bámulni kész, kiváncsi nagyvilágnak?

Mimi most is öltözködik. Haját tűzdel
tet!. Drága selyem ruhadarabjai előkelő 
hanyagsággal vannak széthányva diványon, 
széken, asztalon.

— Siess Mimi, — sürgeti férje — mert 
elkésünk. Jeles operát adnak.

— Színház után melyik kávéházba me
gyünk, Béla?

— A Metropolba.
— Hol fog játszani az első banda?
— Az Elitben.
— No, hát akkor odamegyünk.
— Nem bánom. Csak a kis babát jól 

lelkére kösd a dadának.
— Úgy. úgy 1 Te mind azt a babát há

nyod. Tudja a dada jól a maga dolgát.
így megy ez nap-nap után. Most szin-

a Szentlélek tüze.
De azzal még nem végeztünk 

a bűn betegségével, ha csupán 
ismerjük a betegséget és meg
vannak a gyógyszereink; a gyó
gyítást el is kell kezdeni.

De hogyan?
Sok betegségnél a leghatásosabb 

gyógymód a levegőváltozás. A lé
leknek is ilyen levegőváltozásra 
van szüksége, hogy minél előbb 
tudjon meggyógyulni. Ezt a lelki 
levegőváltozást nevezi Jézus meg
térésnek.

Antal Géza református püspök 
előadása a nemzeti nevelésről.
A Nemzeti Klub összejövetelén 

az Országos Kaszinóban Antal Géza 
dunántúli református püspök tartott 
előadást „Nemzeti nevelésünk prob
lémái“ címen. Rámutatott arra a 
sajátságos jelenségre, hogy míg a 
múlt század 80-as éveitől kezdve 
iskolai tanításunkban a nemzeti 
szellem egyre erőteljesebb kidom
borítására törekedtek a tanterv
készítők, ugyanakkor az ifjúság

házba, most lóversenyre, majd estélyekre 
készülődnek, mennek. Majd meg ők adnak 
estélyeket. Mindig készülődnek, szórakoz
nak, mulatoznak. De soha nem pihennek 
át nyugodtan és boldogan egyetlen éjszakát 
estétől reggelig. Nem egymásban és ottho
nukban, hanem a világban keresik, kergetik 
a boldogságot.

Mily más az élet Cirmosséknál! Ott a 
délutánok oly kedvesek, mikor a férj hiva
tala végeztével otthon lehet. De boldog is 
ilyenkor Magdal

Most is [szép virágos kertjükben fogla
latoskodnak, az üde lombozatu gyümölcsö
sök hűs árnyékában, melyet a délesti nap 
vettet a kert virágos és veteményes tábláira. 
A dúdoló baba a friss ágyas közökön 
tipegve, andalgó kíváncsisággal néz-néz a 
szállongó lepkék után. Magda virágait és 
veteményeit gondozza. Gabi rózsákat olto- 
gat. Majd a virágok legszebbjeit szépen 
lemetszve, illatos kis csokrokat tűzdelnek 
egymás mellére, édes csókokat nyomván 
egymásnak ajkára, boldog jutalmul.

Este pedig, miután jóizüen költik el az 
egyszerű vacsorát, az anya, kis leánya ke
zeit összefogva, mondja el a hálaimát:

„Aki ételt, italt adott,
Annak neve legyen áldott Ámen."

jelentékeny részének lelkében a 
nemzeti eszménytől való eltávolo
dás tüneteit lehet megállapítani. 
Az idealisztikus világnézetet las- 
san-lassan felváltotta a lelkekben 
a materialisztikus világnézet, a- 
melynek tobzódásait volt alkalmunk 
a világháború végén s az azt kö
vető időkben szemlélni. Ez a jelen
ség kétségtelenné teszi, hogy az 
iskolán kívül más tényezők is be
folynak a szellemi élet kiképzésére 
s így nem elég csak az iskolai ne
velést és tanítást nemzeti szellem
ben fejleszteni, hanem szükséges, 
hogy ezekre a tényezőkre is ki
terjesszük figyelmünket. A nem
zeti nevelés problémáját épen ezért 
nem lehet megoldani csak az iskola 
révén, hanem az összes társadalmi 
tényezőknek összműködésére van szük
ség. A szellem irányítására kétség
kívül nagy befolyással van a sajtó, 
de legnagyobb befolyással a család 
van s ezért nemzeti nevelésünk 
problémáinak megoldásához a csa
lád járulhat hozzá a legnagyobb 
sikerrel. Az újabb pszichológia két
ségbevonhatatlanná teszi, hogy a 
gyermek, mielőtt tudatos életét

így 1 Hogy a Kicsi korán kilörölhetlen 
példában lássa és hallja az istenfélelmet 
és annak módját.

Aztán kiülnek a virágokkal dúsan ko
szorúzott verandára, melyre a hold szelíd 
sugaraival hímzett fényfátyolát gyöngéden 
és halkan teríti le. A két szerető szív közös 
kedveltje anyja ölében ülve, egykedvűen 
játszik fehér kis kezeivel a gyönge fényben. 
A nő mellett ül férje, nejét gyermekével 
együtt gyöngéden átkarolva. Versengő játék 
indul meg köztük hangosan, hosszasan: 
kit csókol előbb, kit ölel tovább a kis imá
dott angyal? Mig egyszer, észrevétlenül 
megérinti az álom varázslatos újjá pilláikat 
és pihenni térnek, s alusznak, álmodnak 
együtt, édesen, boldogan . . .

Néhány év múlva, egyik őszi reggelen 
gyászjelentéseket kapnak Cirmossék. Pár 
napra szomorú levelet is — Mimitől. Sirva 
panaszolja, hogy imádá&ig szeretett anyját, 
kit szél ért, mily váratlanul kellett elvesz
tenie 8 egy napra rá édesapját is, aki a 
hirtelen való gyászt nem tudta elviselni.

Magda jámbor lelke mester volt a vi
gasztalásban, mellyel sebtében teleirta-sirta 
régi barátnéjához intézett levelét. Ez édes 
vigasz felmelegité és megnyitá Mimi szive
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megkezdené, már impressziókat 
vesz magába, amelyek később is 
egész egyéniségének, szellemi irány
zatának kialakulására befolyással 
vannak. A család közszellemének 
megromlása teszi érthetővé a nemzeti 
szellemtől való eltávolodást. Az or
szág mai szomorú állapotát csak 
az ifjúságnak megfelelő nevelésével 
szüntethetjük meg s csak így re
mélhetjük visszaszerzését mindan
nak, amit erkölcsi, szellemi és anyagi 
javakban a lefolyt években veszí
tettünk. Ha család, társadalom, is
kola egymással karöltve megteszik 
kötelességüket, a nemzeti eszmény 
csillagának vezetése alatt mennek 
majd gyermekeink egy új, boldo
gabb Magyarország felé, — fejezte 
be gyönyörű előadását.

Id. Koritsánszky Dénes
1853. jún. 3 — 1928. jan. 23.
Akik ismerték ezt a mindig tevékeny, 

mindig friss, rugékocy, tettre kész embert 
kölesdi patikájában, később nyugalomba 
vonulva ugvanotlani — virágoskertté vará
zsolt — kicsi, kedves otthonában, azok 
nehezen tudják elképzelni, hogy rá is eljött 
az éjjel s ott pihen a kölesdi temető diófái 
alatti csendes sirboltban.

A patikája is megyeszerte ismeretes 
volt, egyrészt azért, mert olyan felszerelt 
patika kevés volt a vármegyében, másrészt 
azért, mert köztudomású volt, hogy az a 
mindig mozgékony s amellett örökösen 
derült tekintetű paiikáru3 nemcsak üvegjei
ből ad orvosságot, hanem leikéből is, A 
kezével csomagolta a porokat s a cseppeket, 
a mindenkihez nyájas, biztató szavával meg 
csepegtette a vigasztalásnak szavait. Szelíd, 
de lelkes kék szemei mindenkiben új bi
zalmat ébresztettek.

legbelsejét is, életre keltve a boldog gyer
mek- és ifjúkor tündér álmait. S nemcsak 
megköszönte az Istenhez emelő s meg
nyugtató szavakat, hanem a mind sűrűbb 
levélváltás során kitárta lassanként szivének 
titkon hordott összes fájdalmait. Egész rej
tett tragédia jajgatott a Mimi leveleiben. 
Nem tudta eldönteni: melyik gyásza na
gyobb? A holtaké-e, vagy az élőké? Va
gyonuk elapadt. Férjének addig volt kedves, 
míg az dúskálhatott Aztán megcsalta. El
váltak. Egyedül maradt két éves lánykájával, 
akit akkor kezdett igazán szeretni, mikor 
érezte, hogy magára maradt s nincs másban 
vigasztalása, mint nevekedő gyermekében.

— Szegény Mimiké 1 . . ,
És könnyezve ejtette ki kezeiből a gyön

géd Magda a legszomoritóbb levelet. Gábor 
is elérzékenyült S neje homlokát gyöngéden 
simogatva, tanácsolá.:

— Hívd meg őt, Édes, hozzánk, — hadd 
feledjen!

* * *
Már egy hete, hogy Cirmosséknál tar

tózkodik Mimi, kisleányával együtt. Magda 
el sem eresztette. Ügy gondolta, hogy nem 
árt neki egy kis alapos szellemi fürdő, 
melyből lélekben megújulva kél ki a sze-

Id . K o r i ts á n s z k y  D é n e s , 
a kölesdi gyülekezet áldott emlékű 

felügyelője.

Mi erről az áldott gyógyszerészről mégis 
elsősorban azért kívánunk megemlékezni, 
mert őt elsősorban a kölesdi evang. gyüle
kezet mondhatta magáénak. Ott a most 
elszakított felvidéki Németlipcsén, ahol az 
éde9atyji a város polgármestere volt, ön
tötte bele a szerető édesanya a fogékony 
gyermek leikébe az élő hitet, az Istenbe 
vetett erős bizodalmát. Annak a városnak 
templomában — ahova az elmúlt év őszén 
elment legkisebb fiával, talán, hogy örökre 
elbúcsúzzon — tanulta meg a drága igéket: 
Uram, szeretem a te házadban való laká
somat és a te dicsőséged hajlékának helyét. 
Azt is onnét hozta: én és az én házam 
népe az Úrnak szolgálunk.

Az édesanya imádkozó lelke, erős hite 
s szülőföldjének gyülekezeti élete kisérte 
ki a nagyvilágba, ahol — atyját is elve
szítve — teliesen segítség nélkül kellett 
tanulmányait folytatnia s később a küzdel
mes gyermekévek után, küzdelmes ifjú 
években munkáját elkezdenie.

rencsétien régi barátnő. Mimi hihetetlen 
változáson is ment át. Úgy el-elbeszélgettek 
most ketten. És ez oly véghetetien jól esett 
Miminek is, Magdának is, mintha most 
találtak volna egymásra igazán!

— Nem hittem volna, te Magda, hogy 
ide jussak I

— Hová?
— Hogy csak most lássam be és tanul

jam meg azt, amire téged kicsiny korodban 
kapattak.

Magda nagyon jól tudta, honnan fú a 
szél. De sokkal tapintatosabb és gyöngé- 
debb volt, semhogy gondolatait nyilvánítani 
akarta volna. Azért szinte jámboran, meg
lepődő kíváncsisággal kérdezte:

— Mit tanultál te most ?
— Azt, hogy mi az élet legnagyobb 

boldogsága és legcsodásabb ereje?
— Halljuk!
— Az Isten félelme 1 Csak az a lélek 

boldog és erős, akiben ez él 1 . . .
Magda nem felelt. Csak némán úgy- 

úgyangatott fejével, jelentős komolysággal; 
és mélyen tekintett Miminek reátapadt, 
szinte ájtattal kitágult s meghatottságtól 
sugárzó szemébe.

— Nem gondolnád, — fölytatá — hogy 
az Istennek sokkal több prédikátora van

Epen jókor ért Kölesdre. Csak annyi 
ideje volt, hogy a 'teljesen vagyon nélkül 
álló fiatalember valamikép patikát rendezett 
be, szinte sajátkezüleg házat emelt s már 
ott állt a gyülekezet is az iskolaépítés előtt. 
Nem volt épen erőtlen kölesdi gyülekeze
tünk, jómódú 100—120 család élt benne. 
Inkább bátorításra, példára volt szükség. 
Bátorítást is, lelket is, lobogó tüzet is, 
áldozatos példát is vitt a gyülekezetbe 
az akkor még ifjú gyógyszerész. Megépült 
az iskola.

Templomot is szerettek volna a jó kö
lesdi hívek, mert csak nádfődeles imaházat 
örököltek apáiktól, de hát kevesen vagyunk, 
nem birjuk, volt a csüggedő jelszó Kori
tsánszky Dénes azonban olyan iskolát járt, 
hogy nem ismerte a lehetetlent. A maga 
szuggesztiv hitét bele tudta önteni a gyüle
kezetbe. A jobb gondolkozásuakat meg
győzte, a csüggedőket korholta, megszégye
nítette. Örömkönnyeket hullatva felavatták 
az új templomot is, egyikét a legszebb 
evang. templomainknak. Ekkor már mint 
vezér, felügyelő állt a gyülekezet élén.

Semmise bántotta jobban, mint az, ha 
akiknek Isten többet adott, nem akarták 
megérezni, hogy tőlük több is kívántatik. 
Fájt neki, hogy szegény híveinkre nagy 
adókat kellett kivetni. Hogy ezen a bajon 
Í3 segítsen, legidősebb fia konfirmációjakor 
.Ingyen evangéliom alapítvány* címén ala
pítványt tett azzal a rendeltetéssel, hogy 
annak kamataiból a szegény hívek egyházi 
terhe fedezhető legyen. Később pedig, hogy 
az alapítvány megerősödésével a kölesdi 
gyülekezetben egyházi adó ne legyen, telje
sen ingyenes legyen az evangéliom. Másik 
két fia konfirmációjakor is növelte az ala
pítványt, amelyet legidősebb fia, — aki 
1911 óta örököse volt az édesapának a 
felügyelői székbzn — tekintélyes összegre 
gyarapítóit. A háború persze mindezt is 
megemésztette, de mindez semmit se vont 
le az áldozatos cselekedet értékéből.

Amellett ostorozta a tunya, jajveszékelő 
maradiságot. Segíts magadon, az Isten is 
úgy segit meg, ezt vallotta. Bérbevette a 
lelkész földjének egy darabját olyan bér
ért, aminek hallatára a jó kölesdiek azt 
gondolták: ebbe belebukik a patikus, még

felállítva az élet virágos és tövises utain' 
mint ahányan vannak azok, akik szószéken, 
hivatalból hirdetik az ő szent igéjét.

Magda, mint aki mindezt igen jól tudta 
belső tapasztalásból is, magyarázatul csak 
ennyit kérdett:

— Például ?
— Az én prédikátorom, Istennek mentő, 

erősítő angyala, az én számomra küldve 
az égből, — az Te voltál, Magdám! . . .

S elkezdtek könnyei sűrűn peregni a 
hálás meghatottságtól, mellyel most átölelte 
egyetlen és igazi barátnőjét, kiben soha 
nem csalatkozott. Magda megcsókolta és 
szelíden elhárította magától a neki tulajdo
nitól felsőbb küldetésü szerepet:

— Nem én voltam a te mentő szellemed, 
lelkem — Mimim, hanem az a jó Isten, aki 
engem és Téged is bölcsességgel és szere
tettel vezet utainkon mindig, mint most s 
összevezetett bennünket ismét.

— És egyesitett minket örökre 1
— Hogy soha többé el ne váljunk egy

mástól, úgy-e ? — Erősítette és pecsételte 
meg Magda az ő megtért barátnőjének 
szent elhatározását.

* .  *
(Folytatjuk.)



92 HARANQSZÓ. 1928 március 18

a patika is. Még inkább gondolták ezt, 
mikor látták, hogy megforgatja a földet, 
összevásárolja éveken a környék minden 
trágyáját. 4—5 férfi, 10—12 nö egész nyáron 
a legmagasabb bérért neki dolgozott és 
Uram fia nem vetett egy szem burát se. 
Nézték az összevissza forgatott földet, az 
ágyasokból elöbujó ismeretlen növényeket: 
spárga, zsálya, koriander, alkörmös, be- 
léndek stb. — nézték s fejüket csóválták 
és elnevezték a patikus telepét: gaztelep
nek. Sajnálták a jólelkü embert, hogy csak 
fizeti a méreg sok pénzt és soha sincsen 
aratása. 20 évig használta a telepet, nagyot 
segítve a lelkészt állás jövedelmén, jó ke
resetet biztosítva egy sereg munkás ember
nek 8 egyúttal az akkor már jómódú tekin
télyes úr példát adott arra is, hogy a munka 
nem szégyen. Mert az előzök után az is 
világos, hogy üres idejében maga ásott, 
kapált legszorgalmasabban, ingujjra vet
kőzve a „gaztelepen*. Jellemző reá az a 
mondása, amit e sorok Írójának mondott, 
mikor kőmiveskedő munkája közben az ót 
meglepő öreg urnák sáro3 kezét nem akarta 
odanyújtani. Miután jól megrázta a sáros 
kezet, mosolyogva mondja: nem az a kéz 
piszkos, amelyikről a sár lemosható, örülök, 
ha ilyen kezet megrázhatok. Az a piszkos 
kéz, amely tunya 8 dologtalanul kinyúlna 
az után, amit meg nem érdemelt.

Mindent elhittek neki a kölesdiek, de 
azt nem tudták elhinni, hogy bukás helyett 
a „gaztelep“ évi 2—3 ezer kor. tiszta hasz
not hozott — vetés nélkül 1

Mindenkihez jó volt, mindenki szerette, 
mindenkihez, gyermekhez, öreghez volt 
nyájas szava, minden vendége számára volt 
gondozott kertjében nyiló virága. Csak a 
tétlen, lusta, a könnyelmű, pazarló és a 
gőgös, dölyfös embereket nem szerette 
Azok számára ö volt az Isten ostora.

A kölesdi gyülekezet az ő idejében tel
jesen megújult. Az iskola, templom mellé 
új papiak is épült. A mi munkánk nem 
hiában való az Urban!

Ő is elment a minden halandók utján, 
könnycseppünk hullik a sírjára, de a köny- 
nyünk szivárványán keresztül lápjuk azt is, 
hogy nem siratnunk kell, hanem áldani 
Istent, aki most is küld élő hitü, gerinces, 
öntudatos, hit valló f lakat az ő anyaszent- 
egyháza számára, akiknek kövessétek hi
tüket 1

Lombos Viktor tüzérségi mű
szaki százados, mérnök, aki a 
szentgotthárdi szállítmány meg
semmisítésével volt megbízva és 
ez alkalommal idegsokot kapott 
kínos agygyulladásban meghalt. 
Evangélikus szíve, amely míg élt 
a magyar hazáért dobogott, meg
szakadt. Temetése alkalmából meg
ható gyászbeszédet mondott ko
porsója felett Taubinger Rezső, ev. 
tábori főesperes.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Jézus utolsó prédikációi.

Engedelm eskedjetek!
Márc. 19. Kérj engedelmes lelket! Máté 

2 1 .18—22. Mikor a mi kedveseink halálá
ról emlékezünk meg, mindig elemlegetjük 
az utolsó szavakat, melyek elhagyták aj
kaikat. Az utolsó szavak mindig különös

Tavaszi fohász.
Hallgasd meg buzgó énekem 
Uram, adj erőt énnekem; 
szeretet legyen paizsom, 
szivemen, e kis pázsiton 
a jótett legyen fénysugár 
és hála minden kis fűszál.

Ha sors haragja rám riad 
Uram! gyámolítsd hű fiad; 
vezesd áldásod lombjain, 
ne tudja-lássa, mi a kin . . .
Mig rózsafeUiős kék eged 
vihart elűzve rám nevet.

Ha kis földemre hullatom 
verejtékem és bánatom: 
küld biztatásod melegét, 
hogy szorgos munkám nehezét 
türelmes, csendes lélekkel 
dalolva végezhessem el.

Boldogságomnak mezején 
szívre találjon a reményt 
Hogy átkaroló kis keze 
legyen életem győzelme, 
örökké Néked élhessek 
és mindvégig szerethessek.

Kapcsándy Sándor.

jelentőséggel bírtak. Különös figyelemre 
méltók Jézus utolsó, baráti körben tett 
kijelentései is, de nem kevesebb figyelmet 
érdemelnek azok az utolsó prédikációi is, 
amelyeket a nagyhét keddjén tartott a 
köréje sereglő sokaságnak. Ezekben fog
lalta össze Jézus mindazokat az igazságo
kat, amelyeknek szent örökségül e világra 
való hagyását a legfontosabbnak tartotta. 
Az első nagykeddi igehirdetést az ország
úton tartotta egy kiszáradt fügefa mellett 
s a lényegét ebben lehetne összefoglalni: 
Kérjetek nagy dolgokat isten’őll A tanít
ványok szűk körének szól úgyan ez az 
első igehirdetés még, de mindnyájunkat 
akar az imádságban való bátorságra ne
velni. Kell-e nagyobb dologba mi életünk
ben, mint az Istennek engedelmeskedő 
lélek ? Kérd s ha hiszed, megkapod 1

Márc. 20 Az engedelmesség Isten hoz
zánk való viszonyának alapfeltétele. Máté 
21.23—27. Jézus nagyon szerette a kérdé
seket. Nagy örömmel válaszolt mindegyikre, 
mert a lélek megnyílását látta benne. Nem 
csak az üdvösség után sóvárgó emberek
nek felelt szívesen, hanem politikai kérdé
sekre, sőt találós kérdésekre is. A személye 
titka után kíváncsiskodóknak is felelt. Nem 
válogatta ki a személyeket, kiknek kérdése 
feleletre méltó. A samáriai asszonynak ép 
úgy felel, mint az előkelő Nikodémusnak. 
itt ellenben nem hajlandó felelni a főpapok 
és vének kérdésére, mert hiábavalónak 
érzi a feleletét. A főpapok és vének nem 
engedelmeskedtek az isteni kijelentésnek, 
mely Kér. Jánosban jelent meg, nem enge
delmeskednének tehát Jézusnak sem. Jézus 
csak azt hallgatja meg, aki hallgat rá. 
Amig engedelmességre készen nem állunk 
előtte, addig nem méltat feleletre. Ha hall
gat veled szemben, azért van, mert nem 
vagy hajlandó hallgatni R á!

Márc. 21. Az engedelmesség vallásos
ságunk fokmérője. Máté 2 1 .28—32. Két 
fiúról van szó. Az egyik sima modorú, 
előzékeny, szolgálatkész, a másik nevelet
len, goromba. Még arra sem méltatja az 
apját, hogy megindokolja az engedetlen
ségét. E világ s önmaga szemében is bi

zonnyal amaz az értékesebb. Jézus azonban 
nem a külszín szerint ítél, nem azt kérdezi, 
melyik a kellemesebb fiú, hanem a z t: 
„Melyik teljesítette az atya akaratát?“ 
Értékmérője nem a forma, hanem a lényeg, 
nem a szó, de a tett s a tettekben nem a 
kezdet, hanem a vég, nem a múlt, hanem 
a jelen. Figyeld meg, mily éles példákkal 
dolgozik Jézus s lásd meg benne, mennyire 
be akarja vésni az emberek gondolatvilá
gába, hogy Istent nem lehet szavakkal ki
fizetni.

Márc 22. Az engedelmesség Isten jogos 
követelése. Máté 21.33—41. Ma mindenütt 
hangzik a magyar Hiszekegy fenséges 
szövege: „Hiszek egy isteni örök igazság
ban.* A legtöbb magyar úgy értelmezi, 
hogy az az isteni örök igazság, hogy ez a 
föld a magyaroké s ennek az igazságnak 
és jognak érvényesülnie kell minden aka
dályon át. Pedig az isteni örök igazság 
az. hogy a magyar csak munkása ennek 
a Kárpátok gyepűjével körülvett szőlőnek, 
a tulajdonosa pedig az Isten. Mi nem 
vagyunk a magunkéi. Engedelmeskedéssel 
tartozunk Istenrek. Magyarországnak is az 
lett a veszedelme, hogy elfelejtkezett az 
ország igazi gazdájáról s azt hitte, hogy 
szabadon recde kezhetik az életével. A 
legokosabb irredenta tehát az Istennek 
való engedelmeskedés.

Márc. 23 Az engedelmesség felebaráta
ink jogos követelése. Máté 2 1 .43—46. A 
szőlömunkások engedetlensége nemcsak 
egyénileg hozott reájuk veszedelmet, ha
nem romlásba döntötte a népüket is. Nem 
csak ők veszítették el a szőlőt, hanem a 
honfitársaik is kijárattak onnan. Más nép 
kapta a szőlőt, nemcsak más emberek. 
Ha engedetlenségünknek ilyen, önmagun
kon túlmenő következményei vannak, akkor 
mi nemcsak Istennel szemben tartozunk 
felelőséggel, hanem felebarátainkkal szem
ben is, akiket engedetlenségünk az élethez 
való jogukban sért meg. Gondolkozz ma 
azon, mivel járultál hozzá te ahhoz, hogy 
elvétetett tölünk Magyarország nagy része 
s adatott más népnek?

Márc. 24. Az engedelmesség a józan 
ész követelése. Máté 2 2 .1—10. Micsoda 
ostoba emberekről van itt s z ó ! Nem há
borúba, nem mu ikára, nem temetésre hív
ják őket, hanem menyegzőre s még sem 
mennek. A király hívja őket. Hát nem elég 
biztosíték nekik a király személye arra, 
hogy érdemes lesz elmenni? És micsoda 
ostoba kifogásokat hoznak fe l! Nincs ér
zékük a saját érdekeik meglátására. Még 
meg is haragusznak azokra, akik boldogí
tani akarják őket s mo.esztálásnak tekin
tik hivogatásukat. Krisztusnak állandó 
nagy fájdalma az, hogy ez a történet nem 
mese, hanem valóság. Az emberek ostobán 
nem engedelmeskednek a hivogatásának. 
Értsd meg végre, hogy önmaga ellen vét 
legjobban az, aki nem engedelmeskedik 
Jézusnak.

Mire. 25. Félengedelmesség nem enge
delmesség. Máté 22 .H —14. Ez az ember 
engedelmeskedett a hívásnak, belépett a 
királyi palota ajtaján, de már a király 
által ajándékozott menyegzői ruhát nem 
hajlandó magára ölteni. Csak félig enge
delmeskedett. Krisztus nem szereti a fél
munkát. Ó az egész megoldások embere. 
Ha a Krisztus érdemének fehér palástját 
nem vagy hajlandó alázatosan elfogadni, 
hanem öntelten megelégedsz a saját jó
cselekedeteid rongyaival, vigyázz, mert 
Krisztus előtt nem keresztyén a félig ke
resztyén. Túróczy Zoltán.
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Nöegyleti közgyűlés Celldömölkön.
Március 4-én tartotta számadó 

közgyűlését a celldömölki evang. 
nőegylet. A közgyűlésen, melyen 
Berzsenyi Dezsőné díszelnöknő is 
részt vett, az egyleti tagok igen 
szép számban vettek részt és fi
gyelemmel hallgatták meg a dr. 
Bertha Benőné egyleti elnöknő által 
előterjesztett elnöki jelentést.

A jelentés szerint az egylet jelen
leg 182 tagot számlál. Az elmúlt 
év során az egyesület, — bele
számítva a karácsonyi segélyezést 
is, — ruhaneműt juttatott 21 ev. 
iskolás-gyermeknek, Készpénzben 
segített 24, és természetbeni ado
mányokkal 18 szegényt, valláskü
lönbségre tekintet nélkül. Ezenfelül 
a gyülekezet iskolájának tansze
rekre adott nagyobb összeget és a 
celldömölki kórház betegeinek, to
vábbá a megyei vakok intézetének 
és a megyei árvaháznak is juttatott 
segélyt. Nagyobb összeggel járult 
még az egylet két szegény egy
háztag temetéséhez. A karácsonyi 
segélykiosztást sikerült karácsony
fa-ünnepély keretében rendezte és 
rendezett ádvent alatt egy vallásos 
estét.

Kalbács Istvánné pénztárnok és 
Vince Józsefné ellenőr terjesztették 
elő ezután jelentéseiket, amiből 
megállapítható volt, hogy az egy
let tagjai az év folyamán a jó 
célok érdekében igazi hittestvéri 
buzgalommal és áldozatkészséggel 
vettek részt az egylet munkájában.

Elhatározta még az egyesület, 
hogy virágvasárnapján vallásos 
estét rendez és hogy az évzáró 
vizsga alkalmából a gyülekezet 
elemi iskolai tanulói között jutalom
könyveket oszt ki.

Visszaállítják a kettősünnepeket 
Csehszlovákiában. Három évvei ezelőtt, 
amikor a Vatikán és a csehszlovák kor
mány között diplomáciai szakítás történt, 
a csehszlovák kormány törvényjavaslatot 
terjesztett a nemzetgyűlés elé, amely sze
rint az összes kettősünnepebet és vala
mennyi Mária-iinneoet törvényileg meg
szüntettek. Azóta Csehszlovákiában sem 
karácsony, sem pünkösd, sem pedig hús
vét második napja nem volt ünnep, hanem 
közönséges munkanap. Most, hogy a Vati
kán és a csehszlovák kormány megkötöt
ték a modus vivendit, a kormány, hogy 
a Vatikánnal a jó viszonyt helyreállítsa, 
novellát terjesztett a nemzetgyűlés elé, 
amely az eltörölt kettősünnepek és Mária- 
ünnepek visszaállítására vonatkozik. A no
vellát a bizottságok a napokban fogják tár
gyalni. A novella elfogadása körül éles harc 
várható, mert a szocialisták és a kommunis
ták a módosítás ellen foglalnak állást.

K O R K É P E K .
K a r c o la to k  a  h é trő l.

A dekoltilt nőket bojkottálni fog
ják. Egyelőre csak a németsziléziai 
Skotsdiau városában. Vajon lesz-e 
eredménye a dolognak. A város intelli
genciája a minap gyűlést tartott s 
ezen a szónokok egyhangúan az er
kölcsök romlásáról panaszkodtak.

— Odáig jutottunk, — állapította 
meg a tiszteletreméltó Kreisrichter, — 
— hogy a nők már majdnem mezte
lenül járnak az uccán. A mellüket 
fölfedik, a térdük kilátszik, a karjuk 
mezítelen. . .  Sajnos, a törvényhozás 
semmit sem tesz az erkölcstelenség 
meggátlására. Ha ez így megy, ma
holnap az uccán olyan jelenetek fog
nak lejátszódni, amilyenek eddig csak 
csukott ajtók és lefüggönyzött abla
kok mögött játszódtak le.

A járásbiró felterjesztését teljes 
mértékben helyeselték különböző egy
házak képviselői. Több hozzászólás 
után végül abban állapodtak meg, 
hogy i t t  c sa k  a  b o jk o tt se g íth e t.

— Az a nő, aki nem öltözködik 
fel, — hangzott a határozat — a leg
szigorúbb bojkott alá helyezendő, nem 
beszélünk vele, nem érintkezünk vele, 
nem nézünk rá, elfordítjuk a fejün
ket, ha az uccán találkozunk velük.

A gyűlés azonnal megválasztotta 
azokat a férfiakat, akiknek [az lesz 
feladata, hogy a hölgyeket ellenőriz
zék. Ez a bizottság nyolc tagból áll, 
valamennyien őszbeborult öreg urak, 
ők fognak felügyelni arra, hogy a 
társaságbeli hölgyek illő módon vi
selkedjenek.

e g y r ö l - m A s r ó l .
A m in d e n n a p i  életből.

Egy hónap alatt 115 ezer 700 
pengőt kaptak a szabolcsi isko- 
lafentartók a kultuszm inisztertől 
új iskolák szervezésére vagy a 
m eglevők kibővítésére. Szabolcs- 
vármegyében szakadatlanul folyik a 
nagy organizáló munka, az iskolák 
fejlesztése, a meglevők kibővítése és 
tíj iskolák épftése. A vármegye agi
lis királyi tanfelügyelőjének, Benkő 
Andrásnak jelentése arról az örven
detes tényről számol be, hogy egy 
hónap folyamán 115 ezer 700 pen
gőt kaptak különböző szabolcsi közsé
gek iskolafejlesztési célokra.

A tiszaszentmártoni ref. elemi is
kola befedésre 700 pengőt, az ibrányi 
róm. kath. elemi iskola 2 tanterem 
és 1 tanító-lakás felépítésére 24.000 
pengőt, a polgári r. kath. elemi is

kola 4 tanterem és egy szolga lakás 
építésére 25.000 pengőt, a rakmazi 
róm. kath. elemi iskola 4 tanterem 
és 1 tanító-lakás építésére 30.000 
pengőt, a nyirpazonyi gör. kath. elemi 
iskola 2 tanterem és 1 oltárfülke 
építésére 16 000 pengőt, a vissi gör. 
kath. elemi iskolánál 1 tanítói lakás 
építésére 7 000 pengőt, a nyirmadai 
gör. kath. iskolánál I tanterem épí
tésére 8.000 pengőt, a nyirábrányi 
gör. kath. elemi iskolánál a tanter
met magában foglaló iskolai épület 
teljes átalakítására 5 000 pengőt adott 
a miniszter.

Napoleon a bibliáról. Napoleon, 
a nagy császár olvasta a bibliát s 
egyszer így nyilatkozott róla: „Az 
evangélium nem könyv, hanem élő 
lény, mely működik, hatalma van, 
mely legyőz mindent, ami terjedé
sét akadályozza. Sohasem mulasz
tom el ezt olvasni és minden nap 
egyforma gyönyört találok benne.“

Március 80. Idusára.*
Óh meddig tart még ez a néma játék,
Szép hazám beborult, fagyos egén 
És a bősz hullámok vad zúgása még 
Meddig hallatszik a föld tengerén ? 
Március hó nyolcvanadik Idusán —
Mely végre törvénybe van iktatva — 
Hirdesse az ég s minden földi kebel,
Hogy e napon egy nemzet ünnepel.
Magyar nemzet! mely élt ezer év óta 
A hármas bércövezte szép hazán,
Mely ellen sokszor a fé l Európa 
Harcolt tüzes népromboló csatán.
De honszerelme s Istene megóvták,
Hogy bírhassa Árpád adta honát 
S  megérhesse e fényes dicső napot,
Melynek híre az égig felhatolt.
Itt üstökös vonult a nagy égen át, 
Vészterhes fellegeket jelezve 
S az ezer évnek dicsőséges múltját 
Elfeledte hőseink igaz emléke —
Pusztult a magyar a nagy világharcban 
S  mikor azt hittük, nem jön több csapás, 
Gyásznak, szenvedésnek leit osztályrésze: 
A szomorú trianoni béke.
De nem! nem lehet, hogy a vég az legyen, 
Erős még a magyar s reményt táplál, 
Hogy vagy olyan lesz hazánk, mint volt régen, 
Vagy jön végpusztulás s dicső halál! — 
Óh tüneményes március Idusa 
Ragyogjon fényben ősi szellemed! 
Erdély-Délvidék i f  ja  ébredj újra 
S  ha „hi a haza“ fe l új csatárai

És a nagy napon — midőn a zsarnokság 
Vesztett harc után elvész örökre — 
Megrendül a föld, kitör az igazság 
S  Trianon népe egyig leverve —
Ébredj nemzetem! Zengjen a szent ének 
S könyörgő ima millió ajkiról:
Nagy Isten! halld a magyar hő imáját 
Add vissza kincsét édes hazáját I —

SÁRKÁNY FERENC.
* Előadták Budapesten a Délvidéki Egyesület 

március 15. ünnepélyén.
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HETI KRÓNIKA.
A képviselőház letárgyalta a szent ko

rona őrzéséről szóló javaslatot. A tárgyalás 
során Bethlen kijelentette: az ország az 
ősi királyság alapján áll. — Jelenleg az 
1928/29. költségvetést tárgyalja. — Afelsőház 
biiottsága a hadikölcsönök valorizációja 
mellett foglalt állást. Elfogadták Teleszky 
indítványát az ősjegyzök hadikölcsön- 
kötvényeinek megállapításáról. A képviselő
ház pénzügyi bizottsága teljes egészében 
elfogadta a kö tségvetést, elismerését nyil
vánította a nemzeti hadsereg tiszti karának.

A szerb parlamentben nagy vihar tört 
ki Radic3 ama elszólása miatt, hogy Szer
bia idézte fel a háborút.

Románia és a Vatikán között kötött 
konkordátum megszünteti a nagyváradi 
püspökségei.

Az angol kormány erélyesen tiltakozott 
az egyiptomi törvényhozás függetlensége 
ellen.

Olaszországban Messzina környékén 
újból földrengés pusztított.

A Népszövetség tanácsa az optáns 
pörben Cnamberlain javaslatát fogadta el, 
mely szerint hívják fel a magyar és ro
mán kormány képviselőit annak elfogadá
sára, hogy a tanács nevezzen ki két meg
bízottat a semleges államok képviselői 
közül és ezekkel egészítse ki a vegyes 
döntő bíróságot. Aoponyi gróf fenntartás 
nélkül elfogadta Chamberlein javaslatát. 
— A szentgotthárdi kérdéssel kapcsolatban 
az angol lapok annak a véleménynek ad
nak kifejezést, hogy Táncos tábornok 
maradt a győztes a nagy és kisantant 
képviselőivel szemben.

Caracasban 30 tüntető diákot agyon
lőttek.

Venezuelában elkeseredett harcok vol
tak a kormánycsapatok és lázadók között.

Kanadában megalakult a magyar szö
vetség.

Hedrsasz királya szent háborút inditott 
Ira ellen.

Santosban több millió tonnás szikla
lavina 650 embert temetett el. 2000 katona 
ásta ki a halottakat és sebesülteket a ro
mok alól. A szikíatömb libánál levő egyik 
kórház valamennyi betege a kórházi sze
mélyzettel együtt ott lelte halálát.

HARANGSZÓ._____ *.
B ö jt  4 . v a s á r n a p ja .

Ep. Gál 4 . 21-31.
Nap-nap után közelebb jutunk a goi- 

gothai kereszthez és mindinkább eloszlik 
szemeink előtt a homály s már-már tisztán 
látunk. Egy fenségesen gyönyörű kilátás 
tárul elébénk, mely a Golgotháról belevilágít 
keresztyéni hivatásunkba, e világba, az 
égbe, annak minden dicsőségébe.

Kapi püspök helyettesítése. Kapi Béla 
dunántúli püspököt távollétében az egyház- 
közigazgatási kérdésekben Varga Gyula 
kemenesaljai esperes, mint hivatalára nézve 
legidősebb esperes helyettesíti. A kiszállá
sokkal egybekötött és reprezentációs jellegű 
esetekben Pálmai Lajos tb. esperes, egy
házkerületi főjegyző fogja a püspököt kép
viselni. Az esetleg előforduló összes elvi 
kérdésekben dr. Mesterházy Ernő egyház- 
kerületi felügyelő fogja az egyházkerületi 
elnökség álláspontját megjelölni.

Gróf Kiebelsberg Kunó kultuszmi
niszter szombathelyi látogatása alkalmával

a szombathelyi evang. egyházközség kül
döttsége is tisztelgett előtte. A gyülekezet 
nevében Dr. Valkó Miklós törvényszéki 
tanácselnök, másodfelügyelö köszöntötte a 
minisztert és megkapó szavakkal mutatott 
rá egyház és állam egymás iránt való nagy 
és e felejthetetlen kötelességére. A minisz
ter rendkívül értékes beszédben válaszolt. 
Hangsúlyozta, hogy minden erejével és tö
rekvésével azon dolgozik, hogy a történelmi 
egyházak, amelyeknek egyformán joguk 
az életben, ar állammal karöltve dolgoz
zanak Isten és a haza nagy szolgálatában.

Nemes lélek. Dr. Fischer Gyuláné, szül. 
Matkovic'n Erzsébet urnö a győrszemerei 
ev. egyházközségnek építkezésre 200 pengőt 
adományozott. Most pedig 3000 azaz há
romezer pengő összegű alapítványt tett. 
Nagynevű elődje — egykori kerü'eti világi 
elnök: Matkovich Pál alapította a kis gyü
lekezetét 1807-ben. Épített neki templomot, 
iskolát, pap- és tanicólakoi; hagyományo
zott 10.000 váltóforintot és 24 hold főidet. 
Most méltó utód siet e szegény kis gyüle
kezet segítségére. — A jó Isten áldja meg 
az ajándékozó kezet és szivet.

Sopron. A M. Kir. Erzsébet Tudomány
egyetem Evang. Hittudományi Kara Hall
gatóinak Ifjúsági Köre márc 15 én hazafias 
ünnepélyt tartott a következő műsorral: 
1. „Hiszek egy. . Karének. 2 Farkas 
Im re: A vén cigány. Szavalta: Maczek Ár
pád, II. é. halig. 3. Murgács-Révfy: „Nincs 
vele.. .* Karének. 4. Kossuth mint szónok. 
Előadás. Tartotta: D. Kovács Sándor, egyet, 
ny. rendes tanár. 5. Vendéghegyi Géza: 
„Zrínyi Ilona nikomédiai lakomája.* Melo
dráma. Előadta : Kiss György III. é. halig., 
zongorán kiaérte: Rusznyák Ferenc II. é. 
halig. 6. irredenta dalok: a) Mi hír van a 
kis falumba’; . ,  b) Temető lett a Kárpá
tunk . . .  c) Édesanyám kiállott a . . .  Éne
kelte a szerző Polster Gyula József IV. é. 
halig., a Harangszó poétája, zongorán és 
hegedűn kísérték Nagy Gábor és Novák 
Elek II. é. hallgatók. 7. Hymnus. Közének.

Pápa. Nagyhatású vallásos estélyt ren
dezett böjt I. vasárnapján a Nőegylet a 
gyülekezeti templomban. Az est fénypontja 
D. Kovács Sándor hittudománykari pro
fesszor előadása volt: „A magyar nöesz- 
mény vándorutja“ címen. Közvetlen előadá
sában végigvezette hallgatóságát a nemzet 
történelmén 8 rámutatott az egyes körök 
kiváló nőalakjaira. Kimutatta a magyar lé
leknek a nőre vonatkozó magasztos felfo
gását, mely a nő jelentőségének, mint anyá
nak, hitvesnek helyes felismeréséből ered. 
A lebilincselő előadás felejthetetlen lesz a 
hallgatóság számára. A gyönyörű fejtegetést 
megelőzően közének és Csillag Ferenc 
segédleikész áhitatos imája után Bojsza 
Eszti felsőipariskolai növendék szavalta 
dicséretes igyekezettel Szabolcska Mihály: 
János bizoyságfélele Jé2us iránt c. költe
ményt 8 vitte vele közelebb a lelkeket a 
Megváltóhoz. Majd Farkas Irma tanítónő- 
képzős növendék szépen csengő szopránján 
Huszkay-Kecskeméthy: Hogy van a régi 
ige? c. éneket énekelte a hallgatóság igaz 
gyönyörűségére. — Kovács professzor elő
adása után dr. Csillag Sándor orvos hege
dülte szivet-lelket elragadóan Drdla: Visio 
c. müvét. Orgonán Nagy Pál igazgató kísérte 
a tőle megszokott pontossággal. Fülöp De
zső theologus Liedner Vilma: Apostolsors 
c. versét adta elő nagy lendülettel, gyönyör- 
ködtetóleg. Segédlelkész imájával, közének
kel ért véget a szép est, melyről a hivek 
nagy serege bőséges lelki gazdagodással 
távozott. — Az estélyen megjelent dr. Antal

Géza református püspök is, bizonyságot 
téve a protestáns testvériségről minden 
ékes szónál értékesebb tettel.

Böjti esték a Fasori ev. templomban. 
A „Fasori Evangélikus Szövetség* és a 
„Fasori Evangélikus Nőegylet* rendezésé
ben 1928. évi márc. és április hónapokban 
Krisztus Királysága címmel böjti előadás- 
sorozatot tart. — I. Márc 7 én, Krisztus 
a katolicizmus megvilágításában. Előadó: 
Kemény Lajos. 14-én, Krisztus a kollektív 
eszmék megvi ágitásában. E lőadó: Gaudy 
László. 21-én, Krisztus a protestantizmus 
megvilágításában. Előadó: Kemény Lajos. 
28 án, Krisztus a hitetlenség megvilágítá
sában. Előadó: Gaudy László. — II. Április 
2 án, A Király és a tömegszenvedély. Elő
adó:  Keménv Läjos. 3-án, A Király éa a 
jog diadala E'őadó: Gaudy László. 4 én, 
Az alattvalók. E ősdó: Kemény Lalos. 5-én, 
Hozsanna vagy „Feszítsd meg 1* ? Előadó: 
Gaudy László. 6-án, Krisztus a keresztfán. 
(Passió.) Olvassa: Kemény Lajos. 7-én, A 
feltámadott Krisztus Királysága. Előadó: 
Gaudy László hitokt. igazg.

Csorna. Márc. 4-én a csornai fiókgyü
lekezet teljes számban s még teljesebb 
áhítattal vett részt a dr. Kovács Sándor 
egyet, tanár által tartott istentiszteleten, da
cára az utolsó percben vett értesítésnek.

Kapolcs. Böjt első vasárnapján sikerült 
vallásos estélyt tartottak, melynek központ
jában Magyary Miklós tb. esperes lelkeket 
megkapó előadása állott Judás és Péter 
címmel. Szép szavalatok s kéthangu kar
énekek emelték az áhítatot. Otfertórium 
címen 7.21 P volt, mely összeget az épít
kező kaposvári gyülekezetnek küldötték el.

Szentgotthárd. A Nő- s Leányegylet 
március 11-iki böjti összejövetelén Bódis 
Ferenc tanár tartott előadást Krisztus min
den mindenekben címmel. A kiváló előadó 
a tudós alaposságával, az imádkozó ember 
élő hitével mutatott rá a nagy világminden
séget alkotó, betöltő, fenntartó örök erőre, 
Krisztusra, a szeretet lelkére, mely létekre 
elsőben a napok terhét és hévségét hordozó 
embernek, mint a teremtés koronájának van 
szüksége. Boldogság — úgymond — csak 
ott honol az emberek között, ahol a Krisz
tus lelke árad széjjel melegen. Közremű
ködtek az estélyen: Papp Zoltán hegedű
művész, ki csodálatos játékával ezúttal 
is égfelé emelte hálás hallgatóik Rend
kívül kedves volt Rozgonyi Piroska sza
valata, lelket gyönyörködtető az énekkar 
éneke Ravasz. Éndre tanár mesteri vezeté
sében. Legközelebbi böjti összejövetelét a 
Nő- és Leányegylet március 25-én tartja, 
amikor is Hering János veszprémi lelkész, 
a Harangszó belmunkatársa tart előadást.

Rádió az iskolában. A beledi evang. 
ifjúsági egyesület 480 pengős költséggel 
rádiót szereltetett be az iskola egyik tan
termébe. hol esténkénti összejöveteleiket 
szokják tartani. A rádió 5 lámpás és hang
szóróval is fel van szerelve.

Kitüntetett tanítók. Kapi Béla püspök 
Illés László hegyháthodászi és Magyar Ist
ván felpéci érdemes tanítókat az igazgatói 
címmel tüntette ki.

Bakotiy8zombathelyen böjt 2-ik va
sárnapján vallásos estély volt, melyen Varga 
Erzsébet tanitónó és Király Manci szavala
tával, Somogyi János bakonybánki tanitó 
szóló énekeivel működtek közre. Felolvasást 
a lelkész Krisztus keresztjéről és Máriáról 
tartott. A vallásos estély közénekkel s imá
val kezdődött 8 végződött. — Az Ifjúsági 
Egylet febr. 19 én műkedvelő előadást tar
tott, táncmulatság nélkül Előadták a Piros
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bugyellirist, nagy közönség előtt. Szerepel
tek: Bakos Mihály, Vida Róza, Kovács 
János, Magyar Oiza, Nagy Lajos, Vida Jul- 
csa, Szabó Pál, Kovács M. József, K. Ko
vács József, Letenyei Ilon, Kovács M. Lajos,
S. Kovács Lajos, Farkas Róza, Varga Mi
hály, Horváth Feri, Farkas Pali. Az előadás 
195 P-t hozott az Ifj. Egylet alapja javára.

A Husvét-előtti ném etországi tanul
m ányút mindenfelé nagy érdeklődést vál
tott ki. A tanulmányút március 29-én in
dul Budapestről s a következő városokat 
látogatja meg: Bécs, Salzburg, München, 
Stultgert és Nürnberg. Visszaérkezés Bu
dapestre április 5-én reggel. Részvétel dija 
fiatalembereknek 115 pengő, belmissziói 
munkával kapcsolatos nőknek 25 éven alul 
135 pengő. A tanulmányút a huszonötös 
létszámhoz van kötve. A részvételi díjban 
bentfoglaltatik: útiköltség (Budapesttől Bu
dapestig) étkezés, szállás és vízumok. A 
tanulmányút hossza 1950 km. Jelentkezni 
lehet március 15-ig a Keresztyén Ifjúsági 
Egyesületek címén Budapest IX., Üllői-ut
29., II. emelet útlevél és 20 pengő jelen- 
kezési díj beküldésével.

Buda. A Hóvirág Egyesület f. év már
cius hó 11-én me8edéiutánt rendezett. — 
P. Szederkényi Anna Írónő mesélt, Borsos 
István festőművész rajzolt, Kárpáthy Olga 
gyermekdalokat énekelt, Betz Angi I. elemi 
iskolai növendék táncolt: 1. Magyar tánc,
2. A kis csibész című táncokat. Az ifjúsági 
zenekar nyitányt adóit elő.

Keszőhidegkut. Az ifjúsági szövetség 
tagjai február hó 26-án lélekemelő vallásos 
estélyt rendeztek a zsúfolásig megtöltött 
templomban. Perl János lelkész a kereszt 
á'dá8áról tartott előadást. Az ifj. szövetség 
tagjai Schöpf Ernő kántortanító vezetésével 
2 szólóéneket, egy szavalatot s 3 karéneket 
adott elő kiváló prácizitással. Nyolcán al
kalmi költeményeket szavaltak. Advent III. 
vasárnapián szintén vallásos estélyt ren
deztek, valamint január és február hóna- 
rokban 1—1 kulturestélyt, melynek tiszta 
övedelme 79 P volt.

A belecskai leányegyház újonnan vá- 
asztott tanítóját, Derschner Jánost f. hó 4-én 
ktatta hivatalába lélekemelő beszédben 
3erl János kcszőhidegkuti lelkész, mely 
ilkalommal belecskai Mechwart Ernő kor- 
nányfőtanácsos, egyházmegyei felügyelő 
nélyen szántó beszédben áldást kívánt az 
íj tanító működésére.

A rákospalotai Keresztyén Ifjúsági 
igye6ület egy év alatt 800 pengőt gyűjtött 
íz egyesületi házra. Telket az egyház adott, 
-ebtuár 19-én zajlott le fehér asztalok 
nellett bor nélkül az egyesület kedélyestje, 
leresztyényi tiszta örömben. Mintegy 50 
fjú vett részt.

A salgótarjáni Evangélikus Nőegylet 
3 Luther-Szövetség febr.j 26.-án tartotta 
vi rendes közgyűlését Pántyik Árpádné és 
r. Halyák Zoltán elnöklete mellett. Az 
vi jetentésből szép munkásság képe tá- 
ult a közgyűlés közönsége elé, amely nagy- 
zabásukulturestélyek rendezésétől kezdve, 
saládi estélyeken át egész a születési, ill. 
;metési segélyek kiosztásáig, igen sok irá- 
yu tevékenységbe mutatta a két egyesülé
st. Kedves meglepetést keltett Fabányi 
ózsef gyári munkásnak, a Szövetség egyik 
leinőkének felszólalása, aki egy építendő 
ulturterem építésére hívta fel a közgyűlés 
gyeimét és első adományt erre a célra 
zonnal át is adta a közgyűlésnek. Az ezévi 
zületési és temetési segélyeket 15-30 pen- 
őben állapította meg a közgyűlés, mely dr. 
sengődjr Lajos lelkész imájával ért véget.

9S

Fontos üzenet protestáns cserkész- 
csapatokhoz. Dunavecse 1923 és Szigliget 
1927 két feledhetetlen emlékű evangéliumi 
cserkésztábor neve. Ez esztendőben július
6-tól 12-ig lesz az evangéliumi csapatok 
közös tábora később megadandó helyen. 
Már most értesítjük a ref. és ev. csapatok 
parancsnokait, hogy készüljenek e táborba. 
A ref. csapatokat külön körlevélben fogjuk 
értesíteni a május 20-i második országos 
nagygyűlésen való felvonulásról.

CSALÁDI ÉR TES ÍTŐ .
Eljegyzés. Feigl Gyula eljegyezte Tratt- 

ner Irenket, özv. Trattrer Sándorné, a Sör
kert vendéglő bérlőjének leányát Kőszegen.

Aranylakodalom, id. Németh Sándor 
és neje szül. Tömböly Teréz vásárosfalui 
lakósok febr. 18-án ünnepelték házasságuk 
50 ik évfordulóját Az Isten kegyelméből 
megért emlékünnep alkalmával a jubiláló 
házaspárral együtt ünnepelt öt gyermekük, 
tizennégy unokájuk és két dédunokájuk 
A jó Isten, aki ezideig védte és megáldotta 
— ezután is oltalmazza és szerető kegyel
mével őrizze meg keresztyén egyházunk 
javára az aranymennyegzőt ünneplő házas
párt. —

Halálozás Terplán Kornél nyug. járás- 
biró 77 éves korában elhunyt. Egy ideig 
Szentgotlhárdon működött s onnét idehe
lyezve nyugdíjazásáig a kőszegi járásbíró
ságnak volt egyik bírája. Tevékenyen vett 
részt az evangélikus gyülekezet és más 
egyesületek ügyeiben és mindenkor köz
tisztelt alakja volt a közéletnek.

ÚJDONSÁGOK.
A biblia az utcai árusító pav ilonok

ban. Az Idegenforgalmi, Beszerzési, Uta
zási és Szállítási r.-t. célszerű újdonsággal 
lepte meg a közönséget, amennyiben pálya
udvari és utcai árusító pavilonjaiban ezen
túl a .könyvek könyvét“, a bibliát is áru
sítja. A társaság árusítóhelyein a katholi- 
kusok részére a Szent István Társulat, a 
protestánsok részére pedig a Brit és Kül
földi Biblia Társulat kiadványait tartja 
raktáron.

Árpád sírját keresik Vál község kör
nyékén. A fejermegyei Vál községben már 
a földreform során kiosztott házhelyek 
építésénél is értékes kelta és római ere
detű edényekre bukkantak. A szakkörök 
rámutattak arra a körülményre, hogy a 
honfoglaló Árpád vezér sírja Vál környé
kén keresendő.

Szobrot emelnek a szarvasi gim ná
zium egykori tudós igazgatójának. A
Szarvasi öregdiákok Szövetsége nevében 
Raffay Sándor püspök, Bartóky József és 
dr. Melich János egyetemi tanár felkérték 
Szarvas község képviselőtestületét, hogy a 
júniusban leleplezendő Benka Gyula-szobor 
költségeihez járuljon hozzá. A képviselő- 
testület 400 pengőt szavazott meg a szarvasi 
főgimnázium 40 éven át volt tudós igaz
gatójának szobrára.

Százkétéves em ber balt meg a vas
vármegyei közkórházban. A vármegyei 
közkórház lakói körében általános érdeklő
dés központja volt az utóbbi években Bán- 
doli Ferenc, aki 102 éves korában került 
ide, a betegek közé. Bándoli 1826 október 
26-án született Rábasömjén. Zsellércsalád
ból származott és zsellérsorsban is élt egé
szen 96 éves koráig, amig dolgozni tudott. 
Ekkor tüdőgyulladást kapott és a várme

gyei kórházba került. Bár felgyógyult, a 
kórházban kellett maradnia, mert ereje 
megfogyatkozott és munkaképtelenné vált. 
írni-olvasni nem tudott, de megkapó tün
dérmeséket mondott esténkint szobatársa
inak. Egy hónappal ezelőtt elfogytak me
séi, elvesztette látását-hállását is, míg most 
csendesen elhunyt.

M egfojtotta a hintakötél. Petró János 
borsodsziráki gazda kétéves kisfiának hin
tázás közben olyan szerencsétlenül csa
varodott nyakára a hintakötél, hogy meg
fojtotta.

Egy millió oroszból kétezernyolcszáz 
van börtönben. Szovjetoroszországban 
minden egymillió lakosból kétezernyolcszáz 
börtönben senyved. Ezen számnak a túl
nyomó része 18—25 éves emberekből áll. 
A száműzött politikai foglyok száma azon
kívül még több mint negyvenezer.

Hetven éves lesz a  svéd király. Fel
hívást bocsátottak ki, amelyben adakozásra 
szólítanak fel mindenkit a svéd királynak 70. 
születésnapjára átadandó nemzeti aján
dékra. Az ajándékot egyébként — mint 
hírlik — a király a rákbetegség leküzdé
sére szolgáló intézménynek fogja átengedni. 
A gyűjtőiveken máris tekintélyes összege
ket jegyeztek.

Az amerikai munkanélküliség. Az
amerikai munkásszövetség közli, hogy ja
nuár végén 23 nagyvárosban a szervezett 
munkások egyhatoda volt munka nélkül. 
Clevelandban a munkások egyharmadának, 
Ncwyorkban a munkások egynegyedének 
nem volt munkája.

Coolldge és a cocktail. Cuba elnöke 
Coolioge és felesége tiszteletére “lunch,-t 
adott, amelyen cocktailt is felszolgáltak. 
Amikor az inas a tálcával az elnökhöz és 
nejéhez írt, mindketten lehajtott fejjel uta- 
sitották el az italt. A felköszöntők után 
Coolidge színtiszta vízzel kccintott. Az 
Unió elnöke tehát nemcsak országában val- 
ja magára kötelezőnek a .száraz“ törvényt, 
hanem azt az elvet vallja, hogy az ameri
kainak mindenütt be kel hazája törvényeit 
tartania.

»Erzsébet Királyné*-szálló Budapest, 
IV.. Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modem, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4 50-től 9 lg, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők“ cimü 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők 
L, Andrássy u. 16. Budapest.

A HARANQSZÖ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be t 
Szilvásy István Farád 20 f, Kozma Jolán 
Győrújváros 70 f, Kerécz Ferenc Bpest 
5-20 P, özv. Laucsek Jónásné Pécel 1.60 P, 
Snopor Mihály Lukácsháza 20 f, László 
János Vönöck 40 f, Hanzsér Pál Alsóság 
20 f, özv. Karsav Bálintné Magyaróvár 52 
f, Gyuga Lidia Tordas 1 P, Horváth Sán
dor Győr 20 f, Lukáts Árpádné Körmend, 
Kutas János Battonya, Mazurek Ferencné 
Gyula, Varjú Sándor Sopron, Kardos János
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Pápa, Koczor Sándor Tét, Kákay Mihály 
Peütszentlőrinc, Balsssa István Répcelak, 
özv. Kovács Antalné Bodmér, Qriller Matüd 
Ceüdömölk, itj. özv. Molnár Istvánné, Mol
nár Erzsébet, Tólh Sámuelné, özv. Molnár 
Mihályné Rpalota, Tóth Sándor Székesfe
hérvár. özv. BörCczky Sándorné Ádásztevel, 
Purt Gyula, Holiósy József Szombathely, 
Sipiczky Istvánné Fót, Moor Sámuel Sárvár, 
Simon Jenőné Szombathely, Lauff Géza 
Sopron, Németh Béla Pécs, Vasváry Gyu- 
láné Veszprém, Pálfi Dénes Beled, Mojzer 
Ignácné Tapolca, özv. Revaló Jánosné Kis
kőrös, Róth János Sárvár 72—72 f, Csapó 
István Ujmalomsok, dr. Zauner Róbert 
Veszprém, Hartenstern Konrád Rakasd, 
Berkes János Kadarkút, Kratochwill Stefi 
Szombathely, özv. Salakta Istvánné Ménfő, 
Szanyi István Szombathely, özv. Jánossy 
Ádámné, Jánossy József Kmagasi, Kovács 
Pál, Mátyás Dávid Győr, Schneider ló? séf né 
Várdomb, Varga József Felsősig, Ferenczy 
Dezső Dabrony, Pongrácz Ernő Puszta- 
gyimót, id. P/achár Vilmos Baja, Szivásy 
Kálmán Farád, Payr Sándor Sopron, Nagy 
Lajos Csánig, Horváth János Papa, Kemi- 
csán Vazu né Diósgyőr-vasgyár, Mátern Pál 
Kisláng, Kovács István Csönge, özv. Szabó 
Gyuiáné Farád 60—60 f, Páli Sándor Ka
puvár, Asbóth János Szombathely, özv. 
Dancz Dénesné Beled, Takács Mihály Ta
polca, Petrovics János Gór, Dömötör Lász
lónk Szeretnie, Bödecs László Lengve!tó i, 
Dobos Jánosné Kisferenye, Asbóth László 
Psztlörinc, Varga György Románd, Takó 
Lajos Csempeszkopacs, Mészáros József 
Répcelak 2 2 -22  f.

Hálás köszönet Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
S. G.-né Yesiprém. Sopron. Templom-u. 8. — 

Érdeklődő New-lírunnswlek. 1927-re, 28-ra nem érke
zett be előfizetés. — Többeknek Külesd. 1924-től 
1928-ig- egy fillér sincs törlesztve.

„Örömmel értesítem, hogy a vásárolt 
„N em esacél“-kaszákkal valamennyien 
Igen meg vagyunk elégedve."

Pusztavám. Tetzl András,
így vélekednek a gazdák a

„NEM ES ACÉL“-kaszár ól.
Ezen kasza jóságáért oly messzemenő 
jótállást vállalok, hogy háromszori ka
lapálás után ingyen kicserélem, ha nem 

volna kifogástalan az éle. 
Kapható kizárólag:

S ALBER KÁROLY kereskedőnél
i- io  SZENTGOTTHÁRDON.

- 19 éves polgárit végzett leány ajánl
kozik gyermekek mellé. Szereti a gyermeket, 
háztartásban is szívesen segít. Családias 
elbánást kér. Cím a kiadóhivatalban.

Középkorú intelligens hölgyet keresek 
három kis gyermekem mellé, aki egész 
háztartásom vezetését is készséggel *’á- 
lallná. Néniéiül is beszélők előnyben. Cim 
váliaszbélyeg ellenében a kiadóban. 1—3

19 éves, 4 gimnáziumot és ipariskolát 
végzett leány ajánlkozik gyermekek mellé. 
Szereli a gyermeket, kézimunkázik, ház
tartásban is szívesen segit. Családias el
bánást kér. Cim a kiadóhivatalban.

Árvaleány hittestvérünk állást keres jó 
családnál gyermekek mellé. Szívesen segit 
a háztartásban, szépen kézimunkázik gép
íráshoz is ért. Idősebb házaspárhoz, vagy 
öreg hölgyhöz is szívesen elmegy. Állását 
azonnal elfoglalhatja. Ajánlatokat: Cziráki 
Ilona Budapest Dohány u. 67. III. 23. sz. 
alá kérünk. 1—3

Egyedül álló nyugdíjas özvegy tanitóné 
keres megfelelő ugyancsak özvegy magá
nos urinőt lakótársnak. — Cím válaszbé
lyeg ellenében a kiadóban. 1—3

„Dunántúli Szakácskönyv“ legújabb bő
vített kiadása 6 80 P előleges beküldése 
ellenében bérmentve kapható szerzőnél: 
özv. Nagy F e r e n c n é  Sárvár, Vasmegye. 
Utánvéteíes küldemény 50 fill.-rel drágább.

Piac.
Qabonadrakt Búza 3180, rozs 29.—, 

árpa 27.—, köles — , zab 27.50, tengeri
24.75, korpa 21.25 Pengő métermázsánként.

Feldől iiarkeHstá «a riadó: czieOTT OÍZA 
•z«ntgotthárd, Vasvirm«gy«.

Surk*ut6l&rs: NÍMKTH KAROLY. 
FőmunkaMraak:

NAQY MIKLÓS, SZENDE ERNÓ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kádritokit nőm adunk r im a .

Nyomatott WelUsch Béla villamüzemü könyvnyom 
dójában Szentgotth&rdon.

Felelői nyomdavezető : Kiss Kálmán.

A „Harangszó“ kedves olvasóinak 
XJj könyvek! Olcsó könyveli:! «Jó könyvek! 
Kérje és azonnal kü ld i K IS  TIVADAR k ön yvk eresk ed ése  PÁPA.

L é g y  h ü  m i n d h a l á l i g
Elbeszéle» a világháború idejéből, vallásos és ha- n  nr 
zafias, vonzóan írt, kedves meseszövésü, magyaros ^  DBílcO 
könyv Irta Farkasné Kenessev Gizella. — Ára r  Ö

A keresztyén ember szabadságáról
Nagy reformátorunk alapvető müve, ma is időszerű J r  a  n  
keresztyén erkölcstan veleje. — Irta Luther Márton. 11)11 r  
Fordította dr. Masznyik E. — ISI. kiadás. — Ára

Franklin Benjámin egy igaz polgár élete S K K K K S í 4.50 P
Gályarab szabadító De Ruyter Mihály
Irta Antal Géza dr. püspök. 19 képpel. Ára 1 P

M agyar p ro tes táns  g á ly a ra b o k
Irta Payr Sándor. 24 képpel. 1 .20  P

Bocskay István, a szabadsághös békeszerzö fejedelem Iría5 6KkévpcPeis - dor 56 fillé r
A presbiterek hivatása és kötelességei ,rÍ Ü ? kÍ ? Pe r í?  35 fillé r !

Luther lelke K Ä  Evangélikus öntudat
A lutheránus magyarság múltjából. 3  P Irta Túrőczy Zoltán. III. kiadás. 8 0  1.

Cyfilnlr Vnnvvo Gyermeknevelés tudo- 
MU1UA AUlljfIC mánya 43 képpel. Irta
Zimmermann Ottó és Körösi Henrik. 5  P

R e n d k í v ü l i  á r l e s z á l l í t á s  a
Gyurátz Imakönyve

L e l k i  v e z é r  9  Af\
vászonkötésben csak f a n T w  
Párnázott vászon 620 P 
Bőrkötés 11 P

H a r a n g s z ó  o l v a s ó i n a k .  —  K ü l ö n l e c
Czeglédyné imakönyve lányoknak

Szoros kapu, keskeny út
Vászonköíésben csak................... 1.90 P
Párnázott v á sz o n ........................ 4.20 P
Párnázott b ő r k ö té s ...................  8 50 P

e s  h ú s v é t i  a l k a l m i  v é t e l  a  
Evang. é n e ke skö n yv
Egyszerű félvászonkötás . . . 4.50 P
V ászonkötés.............................. 5 60 P
Párn. vászon \ 12 — P 
Párnázott bőr j  arany* lap8zlel 24 — P

Minden postahivatalnál kaphatók postatakarékpénztári üres befizetési lapok, melyeken a 25210 számú csekkszámlára a kívánt 
könyvek ára költségmentesen beküldhető: KIS TIVADAR könyv-, papir- és irószerkereskedéséhez PÁPA, Fő-ucca 21. szám.
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Alapította
K A P I  B f

1910-ber

Laptulajdonos:
a Dunäniftll Lutner-szCvelsfio-
Az OrszánoB Luthcr-Siöiet- 

nőg hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.

9

Óh m i  h a ta lm a s  M e g ta r tó n k , 

L é g y  n e k ü n k  is  s za b a d ító n k J
UeoJelenlk minden vasárnap.

Szerkmztő-kladéhlratal:
SZENTGOTTHÁRD.

Vss vármegye.

F ló k k ln c ló lil.n la l:
.Luther-Társaság“ könyv

kereskedése Budapest, 
Vm., Szentkirályi-u. 51/a.

A „HAItANßSZO“ 
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10°/o-ob kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fill-

Pilátus utódai.
Máté ev. 27.26. „ . . .  és ak

kor átadá Pilátus a zsidóknak 
Jézust, hogy megfeszítsék.“

Pilátus ! . . .  Az igazságtalan bíró, 
aki az ártatlant keresztre hur

colni engedi, a lelkiismeretlen 
férfi, aki jobb meggyőződése elle
nére mégis azt tette, amit valójá
ban nem akart, az ingadozó nád
szál, melyet az emberek tetszése 
és nem tetszése ide-oda hajtogat 
— így ismerjük meg Pilátust a 
szenvedés-történetének elbeszélé
seiből. Egész alakja egy sikoltó 
figyelmeztetés minden langy-meleg, 
húzódozó keresztyén számára és 
egyben megerősítője, igazolója a 
Mester szavának: „Aki velem
nincs, ellenem van!“ . . .

A mai világban, hogy elszapo
rodott a Pilátus nemzetsége! Ennek 
az ingadozó nádszálnak mennyi 
utóda él közöltünk!

Vannak hívők, akik az ő Uruk 
mellett keményen kitartanak az 
időben és az örökkévalóságban 
egyaránt, akik jól tudják és a 
szívükbe vésték: miért küldetett 
hozzánk a Krisztus — azután 
vannak hitetlenek, akik nyíltan 
vallják a maguk hitetlenségét és 
azt teszik tényleg, amit akarnak 
is : elvetik, megtagadják a Krisztust. 
De a bátor hívők és a nyilt hitet
lenek mellett összeverődik egy 
másik számlálhatatlan sereg a Pi
látus utódaiból, akik ingadozva 
ma sem tudják mit cselekedjenek 
a Jézus Krisztussal! . . .  Ezek az 
emberek egészen környezetük be
folyása alatt állanak. Kegyes szívű, 
jó emberek, ha hívő, komoly em
berek társaságába kerülnek, de 
egyszerre megváltoznak, Krisztus- 
tagadókká lesznek, ha istentelen, 
hitetlen emberek közé elegyednek.

Ezek a keresztyének, ezek az 
emberek Pilátus utódai, Pilátus 
nemzetségének fiai! . . .  Az ő ke- 
resztyénségükből hiányzik a ge
rinc, a szívósság, az erő, a hatá
rozottság. Ingadozó nádszálak; 
vergődő, szegény halandók. A mi 
imádságunk kopogtasson az egek 
ajtaján: Uram, Jézus, dicsőség
királya! kegyelmeddel erősítsd

Simon Jónának fia nem volt gyil
kos, sem rabló, sem tolvaj, sem 

csaló. Nem volt erkölcstelen, tisz
tességtelen, nem volt bűnös. Mint 
egy tisztes halásztársaságnak ve
zető tagja „közbecsülésben“ állott 
s a Genezáret partján, amerre 
megfordult, megsüvegelték az em
berek . . .

Rendes, jóravaló, tisztességes, 
ha kissé gyors szavú, hirtelen, de 
igen jóindulatú, jószívű ember volt.

És mégis — egyszer egy napon 
összeroppan, leborul és így zokog: 
„én bűnös vagyok“ . . .

Hogyan történhetett meg ez ?! 
Kétféle mérték van. A földi és 

a mennyei. Az egyik fölületes, 
gyarló; a másik alapos, mély és 
tökéletes!

Simon eddig a földi mértékkel 
mérte magát s ezzel mérték az 
emberek is, — hogy ők is így 
mérettesenek! . . .  De azután a ne
vezetes, gazdag halfogás után fel
tárult előtte a mennyei mérték vi
lágosságában a lelke — és erre 
összeroppant. . .

Hosszú időt töltöttem kórházak
ban, szanatóriumokban s láttam 
betegeket, akik a legragyogóbb,

* Gujás Tivadarnak, a Harangszó oly 
korán elhunyt kiváló belmunkatársának 
BS irokkó“ c. munkájából.

meg a mi szívünket, hogy inga
dozás nélkül egészen a tieid le
hessünk.

„Reád bízzuk mi magunkat 
Itt ez árnyék világban.
Könyörgiink viseld gondunkat,
Hogy legyünk bátorságban.
Légy vezérünk, oltalmazónk, 
Tanítónk és vigasztalónk,
Te vagy áldott Jézusunk,
Üdvözítő Krisztusunk.“ . ___ ,

piros-pozsgás egészségnek látszot
tak örvendeni s maguk is igen jól 
érezték magukat. Ám a Röntgen
ernyő előtt állva bensőjük, tüde
jük szomorú képet mutatott. . .  
Szemünk, amely csak a felületet 
látja, szépet, egészségeset lát, de 
a Röntgen-sugarak, amelyek be
hatolnak, áthatolnak, keresztül 
világítanak az emberi testen, annak 
legeírejtettebb zugán is, csak fe
kélyek, genuyesedések halálos tö
megét mutatják. . .

így az ember lelke is: kívül, a 
felületen bűntelennek látszik, belül 
bűnös, romlott.

Becsületsértés lenne valakire, 
akinek a rendőrséggel, bírósággal 
sohasem volt dolga, azt mondani, 
hogy „bűnös“ . . .  Pedig... ped ig ...

Simonnak lelki-röntgen szemei 
akkor nyíltak meg, amikor Jézus
sal találkozott, amikor Jézus csodás 
áldásban részesítetté. Jézus előtt, 
Jézus mellett, a mennyei, a való
ban igaz, bűntelen Jézus előtt bo
rult térdre Simon s zokogta: „Eredj 
el éntőlem, mert én bűnös ember 
vagyok, Uram !“ — Lelkének csú
nya fekélyei a mennyei megvilá
gításban látva, úgy annyira két
ségbeesett, hogy méltatlannak ta
lálta magát arra, hogy a Bűn
telen, a Tiszta közelében legyen. . .

A bűntudat.*
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Szörnyű mozi tűzvész.
Az dkörítói halálbálra emlékeztető tűzkatasztrófa történt a pestmegyei 

Solt községben, ahol egy „ A  y y ó n á s i  t i to k  á ld o za ta  “ vallásos film  
előadás közben a filmszalag meggyulladt, az ipartestületi terem, ahol a 
fű m  előadást tartották, lángba borult. A  tűzkatasztrófának 45 súlyos sebe
sültje volt, akik közül 3, lapunk zártáig már meghalt. Köztük a község 
orvosának a felesége.

Mély részvéttel gondolunk a solti tömegkatasztrófára és szomorú 
áldozataira.

A z  eddig önérzetes, mondhatjuk, 
büszke ember összetörik, össze
roppan, nyomorultnak, elveszett
nek tudja magát. . .

De ime, hangzik a szó: „Ne 
félj!“ Ne félj, van orvosság sebe
idre, betegségedre, van még ment
ség számodra!

Testvér, találkoztál-e már Jé
zussal? Mérted-e már magad 
mennyei mértékkel ? Fetrengtél-e 
már a bárka fenekén zokogva: 
„ . . .é n  bűnös vagyok, Uram!“ 

Testvér, hiába áltatod magad, 
beteg vagy, nagy beteg! Bűnös 
vagy! S tudod, mi a beteg jövője, 
ha nem akarja belátni, hogy beteg 
s nem fordul orvoshoz ? Tudod, 
mi a bűn zsoldja? Meg van Írva 
a Rómabeliekhez írott levélben: 
„A bűn zsoldja halál!“

Milyen jövőt vársz ?!

Nőegyleti közgyűlés 
Körmenden.

A körmendi ev. nőegylet március 
11-én tartotta éri rendes közgyűlését 
Lukáts Árpádné elnöklésével, ki any- 
nyi odaadással s lelkesedéssel szol
gálja Körmenden a nőegylet élén 
anyaszentegyházunkat. Lukács Ár
pádné elnöki jelentésében, melyet a 
közgyűlés elé terjesztett, OrOmmel 
állapította meg, hogy az egyre sú
lyosbodó anyagi helyzet ellenére is 
a nőegylet tagjai soha nem szBnő 
áldozatkészséggel karolnak fel minden 
jótékony s egyházunkkal kapcsolatos 
ügyet.

A nőegylet az 1927. év folyamán

Az ereklye.
Irta: Petrovics Pál. 5.

Mimi nem is ment többé ifjúkorának 
tragikus színhelyére: abba a városba. Oly 
erős és oly keserű volt csalódása, hogy 
örökre lemondott az újra való férjhezmene- 
telről is. A Békéssyékhez és Cirmossékhoz 
nem messze eső kis faluba, Marcalba, 
megmentett kis földbirtokára költözött Itt 
éldegélt, el-ellátogatva majd az egyik, majd 
a másik családhoz. Mindkét helyen szinte 
családtagként fogadták. Otthon is érezte 
magát náluk.

Most is Békéssyék vendége, ahol csen
des családi ünnepély készül, melyre össze- 
sereglettek a családhoz tartozók. Ott volt 
az ifjúvá szépült s immár vőlegénysorba 
kerekedett Békéssy Pali is, akit most vá
lasztottak meg a vidék körorvosának. Ezüst
lakodalmukat ülték az öregek csendben.

Gyönyörű cssládi társaság seregük most 
a virágokkal díszített ősi nagyasztal köré. 
A viruló egészségű, de már ezüstös haj- 
szálu papné az asztalfőn. Mellette hófehér 
fürtü, örökvidám lelkületű élettársa. A töb-

két meghitt ünnepségen vett részt. 
Az év júniusában megünnepelte 
Zongor Béla esperes körmendi- lel
kész! működésének tiz éves évfor
dulóját, egy hónappal később pedig 
a nőegylet köréből távozó buzgó és 
tevékeny nőegyleti alelnOkOt, Lascho- 
ber Ödönnét búcsúztatta.

Az előző évek gyakorlatához ké
pest az ez évi nagycsütOrtök dél
utánján is közösen vették a nőegyleti 
tagok az úrvacsorát.

Szokásos decemberi estélyét hang
verseny keretében tartotta meg, mely
nek fényes anyagi sikerét a nőegy
leti tagok áldozatkészsége, erkölcsi 
sikerét pedig felekezeti külömbség 
nélkül az egész város közönsége 
biztosította.

A nőegylet a templom melletti 
parkban a díszcserjék kiegészítéséül 
25 darab rózsafát ültetett, az útakat 
kavicsoztatta és a parkot rendben 
tartotta 167 P költséggel. A konfir
mandusokat emléklapokkal, a szegény 
iskolásgyermekeket tankönyvekkel 
látta el, egy szegény konfirmandust 
pedig fOlruházott. Somogyi Béla 
igazgató neje új, díszes templomi 
perselyt készített. A nőegylet a gyü
lekezeti szegényeket állandóan se-

biek kor szerint sorakozva. Mimi Magda 
mellett. A gyermekek az asztal végén. A leg
kisebb köztük a Mimi Piroskája, a legvégén.

Az ősz próféta imaszerű háládatossággal 
emlékezik meg Isten áldó kegyelméről, 
mellyel eddig öt és egész családját biven 
kisérte. Majd a Mariska kis fia, mint leg- 
idösb a kicsinyek között, ezek nevében 
mondja el asztali imácskáját S aztán ebéd
hez fognak és beszélgetnek. Az öregek 
emlékeket idéznek föl a múltból S az ebéd 
inkább volt szellemi táplálkozás és kelle
mesebb is volt a múltnak minden emléke, 
mint bármelyik ízes fogás, mely a papék 
egyszerű, de hirejárta konyhájából bekerült. 
Természetes, hogy az öreg pap vitte a szót.

— Láthatjátok, gyermekeim, most, hogy 
itt vagytok mind, s még itt vagyunk veletek 
mi Is, — miközben odahajol hű nejéhez — 
mely csodálatos az Úr jósága 1

Gyermekei mind csak hallgatták ájtatos 
tisztelettel. Meglátszott rajtuk, hogy kész 
szívvel veszik tudomásul a boldog tanú
ságot.

Csupán Mimi adott csendes visszhangot, 
inkább Magdához intézve szavait:

— Különösen én látom azt a csodálatos

gélyezte. Husvétkor különböző nagy
ságú segélyeket osztott szét közöttük, 
karácsonykor pedig 500 P értékű 
készpénzbeli és ruhanemű ajándéko
kat adott a szegényeknek és főleg a 
szegény gyermekeknek. A Gyámin
tézet gyüjtőivét szép eredménnyel 
hordozták meg a nőegylet leánytagjai. 
Az Ev. Tanítók Balatoni Üdülöházára 
önkéntes adományok gyűjtettek a nő- 
egyleti tagoktól. A nőegylet két-két 
tagja hetenként meglátogatta, vallásos 
iratokkal és apróbb ajándékokkal 
látta el a körmendi kórházban fekvő 
hitsorsosainkat.

Á'dozott a nőegylet közegyházi 
célokra is, adományokat küldvén a 
Harangszónak és a Theo!. Otthonnak.

A közjótékonyságot olyan módon 
is gyakorolta, hogy a városi kórház 
és óvoda karácsonyfájára, valamint 
a körmendi cserkészek zászlójára 
pénzbeli adományt küldött.

A körmendi hősök emlékszobrán 
a nőegylet is elhelyezte a maga ko
szorúját.

Kapi Béla püspök Vilma leányá
nak esküvőjére értékes kézimunka
párnát küldött, amelynek gyönyörű 
elkészítése Róth Mariska ügyes kezei
nek munkája.

isteni jóságot rajtatok, de magamon is.
Az öreg le'kész mintha nem hallotta 

volna Mimi szavait, csak folytatá:
— Sajnálom, hogy az élet fűszeréül 

vagyont nem szerezhettem számotokra.
— Ne sajnáld, édes Bácsim, — csapta 

föl most hangját Mimi, az öreg felé for
dulva. S a tiszta és boldog meggyőződés 
hangján tette hozzá:

— Látom én, hogy nincs igazabb és 
értékesebb vagyon annál, amit a szívben 
bírunk.

— S mi az? — Tekintett melegen Mi
mire a  pspné jóságosán kérdő szemeivel, 
mintha nem tudná a sok csalódás folytán 
megváltozott keresztlánya gondolatát.

— A vallásosság, keresztanyám I
— Az a legigazabb vagyoni — Hagyta 

jóvá elégülten az ünneplő lelkész.
— Mert az elfogy hatatlan, úgy-e? — 

Okolta meg Mimi helyett a kedvesen csip
kedve elmélkedni szokott Pali, aki vele 
szemben ült. Miközben a papné figyelmez
tető, komoly tekintetet vetett fiáraT

Mimi azonban komolyan fogta fel a 
dolgot, mert érezte, hogy szíve mélyéből 
kapta ki Pali azt a gondolatot s ezért szive
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D r .  R á só  L a jo s  
ügyvéd, m. kir. kormdnyfötandcsos, 
a magyarhoni ev. keresztyén egyház 

egyetemes ügyésze.

A nőegyletet gróf Sigray Antalné, 
a Körmendi Takarékpénztár, a Ma
gyar-Olasz Bank körmendi fiókja és 
a Körmendi Hangya-Szóvetkezet pénz
beli adományokkal támogatta.

Az 1928. érben a nőegylet ezüst 
keresztelőtálat és keresztelő edényé
hez bőrtokot akar beszerezni, tervbe 
vette továbbá az oltár elé párnázott 
zsámolynak készíttetését, a gyüleke
zeti házban lévő székek pótlását, egy 
előadó asztal készíttetését, pünkösd
kor pedig kézimunkavásár tartását.

A közgyűlés az elnök jelentését 
örömmel vette tudomásul és soha 
nem lankadó buzgó elnökét, akinek 
elsősorban köszönhető a nőegylet 
értékben egyre fokozódó munkássága,

szent érzelmeinek szinte jóleső lendületével 
nyomta meg e szavakat:

— Igen, mert az eljogyhatatlan! . . .
— De hol van most Mimikének az a 

szép fcyámántos aranyereklyéje, amit kis- 
lánykorától fogvást a nyakán viselt? — 
Kérdezte. Pali, ismét nem minden célzás 
nélkül. Ámde kivágta magát nyomban s igy 
folytatá:

— Akartam látni, meit én is szeretnék 
effélét menyasszonyomnak.

— Az ám, édes Mimi, — fürkészett 
nyaka körül Magda — én sem láttam már 
régen. Pedig úgy tartottad boldogult ma
middal együtt, hogy ez ment meg téged 
minden bajtól.

— Letettem, mert beláttam, hogy csak 
egy igazi ereklye van e világon, ami meg
ment és boldogít.

— Ugyebár? — Bóiingatott jŐ3ágosan 
az öreg pap Mimi felé.

— Az, ami! az én anyám és apám nem 
adtak nékem! . . .  S itt elcsukló, ellágyult, 
hálálkodó hangon fordult a jámbor papi 
pár felé:

— De amivel az édes Bácsi és N éni.. .  
minden gyermekének . . .  különösen az én

szeretettel ünnepelte. A közgyűlés 
alelnökké egyhangú lelkesedéssel özv. 
Hafenscher Károlynét választotta 
meg Hering Borbála pénztáros szá
madása szerint az 1927-ben a nő
egylet bevétele 2 161 60 P, kiadása 
2 049 83 P, pénztári maradványa
111.77 P. Vagyona pedig 527 96 P.

Isten gazdag ádása nyugodjék 
továbbra is a körmendi nőegylet 
buzgó vezetőin és tagjain.

O LVASSUK  A B IB L IÁ T !

Jézus utolsó prédikációi.
Tartozásaim .

Márc. 26. Adjátok meg az Istennek, ami 
az Istené I Máté 22. is—ss Az utolsó na
pokban mindig megrohanja az embert az 
emlékezés. Eszébe jutnak az adósságai. 
Jézusnak nem voltak a halál előtt elinté
zetlen ügyei, de eszébe jutott, hogy mily 
könnyelműen kezelik az emberek az adós
ságaikat. Pedig egyszer csak le kell velők 
számolni Ezért is beszél utolsó beszédei
ben a mi nagy adósságainkról. Legnagyobb 
adósságunk az Istennel szemben áll fenn, 
aki megteremtett, megváltott s így tulajdo
nává tett minket. Minden erőnk, minden 
munkánk felett tehát ő rendelkezhetik. 
Övé-e az erőm, időm, pénzem, egész éle
tem? Tartozom vele Neki.

Márc. 27. Adjátok meg a császárnak, 
ami a császáré I Máté 22. ís—m. Jézus 
sohasem volt forradalmár, mindig tisztelte 
a fennálló rendet. Tiszteletének alapja az 
a meggyőződés volt, hogy ezen a világon 
semmi sem történhetik Isten akarata és 
beleegyezése nélkül, tehát „nincsen hatal
masság, hanem csak Istentől és amely ha
talmasságok vannak, az Istentől rendeltet
tek.* Még ha az a hatalmasság keserű 
rabigát jeient is n mi számunkra I A kér. 
embernek elöl kell járnia a törvény tiszte
letében s a fegyelmezett viselkedésben. 
Tartozom vele.

Márc. 28. Adjátok meg a halálnak, 
ami a halálét 22.*3— ao. Milyen egy-

édes Magdámnak... szivét felékesítetteI..•
Nem tudta tovább folytatni. Felállt és 

odament az öregekhez s könnyes szemekkel 
csókolta meg az áldott kezeket.

Az öregek alig tudtak szólni a megha
tottságtól. A papné megsimogatva kereszt
lányát, csak ennyit susogott fülébe:

— Te megtért báránykám 1 . . .
Az öreg pap pedig megilletődött arcu

lattal édes övéihez fordult:
— Tanuljatok, Tőle, gyermekeim I
Az ebéd befejeződött. De mielőtt fel

álltak volna az asztaltól, a gyermekek ne
vében 'most a legkisebbet. imádkoztatta 
Mimi: az ő Piroskáját.

— A kis angyal I
— Úgy illik az ima kis ajakárai
Gyönyörködtek Magda és Mariska a kis

imádkozóban Az öreg pap pedig csak 
ennyit jegyzett meg az anyára és kis leá
nyára :

— Íme, nektek is van már igazi erek
lyétekI A papné most ölébe kapja a kis 
leányt és megcsókolja:

— Nfijj fel szépen!
A pap pedig megsimogatja:
— Áldjon meg a jó Isten! (Vígé.)

szerűen megoldja Jézus ezt a bonyolult
nak látszó kérdést! E világ útvesztőjében 
a mi számunkra is sok bonyolult kérdés 
egyszerűsödnék le, ha az örökkévalóság 
szemszögéből néznők, ha nem felejtenök 
el, hogy vannak e világon dolgok, melyek 
nem szólnak az örökkévalóság számára, 
hanem a múlandóság birodalmába tartoz
nak. Nem szabad engednem, hogy az ideig 
valók fölébe kerekedjenek az örökkévalók
nak. Át kell engednem a halálnak, ami a 
halálé. Egyszer egy dúsgazdag király vég
rendeletében azt rendelte el, hogy úgy te
messék el őt, hogy két keze kilássák a 
koporsóból. Hadd lássa a világ — mondá — 
hogy a hatalmas király sem vihet el sem
mit a földről a másik világba, hanem üres 
kézzel megy át.

Márc. 29. Adjátok meg az életnek, ami 
az életé! Máté 22. sí—38. Ábrahám, Izsák 
és Jákób csupa rég megholt emberek, 
mégis úgy beszél róluk Jérus, mint élők
ről. A keresztyénség nem ismer holt em
bert abban az értelemben, hogy elpusztult, 
megsemmisült ember, hanem az élet meg- 
semmisithetellenségét hirdeti. Szeretteim 
nem tartoznak tehát a halál birodalmába. 
Nem szabad tehát nekem úgy keseregni, 
mint a pogányoknak, akiknek nincsen re
ménységök. Tartozom vele az elpusztítha
tatlan életnek.

Márc 30 Adjátok meg a szeretetnek, 
ami a szeretetél Máté 22 si-ss. A szere
tetnek örök, elvitathatatlan joga az, hogy 
viszontszeretetet követeljen. Megfigyelhe
tem, hogy magam is igényt tartok reá. Fáj 
a hálátlanság az elfogadott szeretet után, 
de még jobban fáj az el sem fogadott, 
hanem visszautasított szeretet. Megfigyel
hetem magamon azt is, hogy a szeretetnek 
joga van, illetve jogot formál arra is, hogy 
a magáéval arányos viszontszeretetet kö
veteljen. Ugyanezeket a jogokat, amelyeket 
a magam szeretetének követelek, meg kell 
adnom a legnagyobb szeretetnek, az Isten
nek is, akinél jobban senki nem szeret 
engem a világon. És arányosan kell meg
adnom I Isten nem morzsákat adott a szive 
szeretetébil, hanem egészen adta önmagát 
értem a kereszten. Semmit sem akart ma
gának megtartani. A fiát is nekem adta. 
Nekem is az egész szeretetemet keil Neki 
adnom. Kevesebb nem elég. Tartozom 
vele!

Márc 31. Adjátok meg a felebarátnak, 
ami a felebarátéI Máté 22. a»—«. Nekem 
ugyanannyi jogom van az élethez, mint 
bárkinek. Senkinek sincs tehát joga arra, 
hogy életigényeit az én káromra érvénye
sítse. Ez az álláspontom mások életigényei
nek a magaméhoz való viszonyát illetőleg. 
Ugyanezt a jogot azonban minden ember
nek is meg kell adnom. Minden embernek 
ugyanannyi joga van az élethez, mint ne
kem. Senkinek sincs kevesebb egy mák
szemmel sem. Senkivel szemben sincs te
hát nekem jogom arra, hogy életigényeimet 
az ö kárára érvényesitsem. A felebaráti 
szeretet nem valami nagy kegy, hanem 
kötelesség. Tartozom vele a felebarátom
nak.

Apr. 1. Senkinek semmivel ne tartozza
tok! Róma 13.7—8. Az adósság rettenetes 
nyűg. Tönkreteszi az ember nyugalmát, 
kiforgat emberi önérzetünkből. Áll ez nem 
csak az anyagi, hanem az erkölcsi adós
ságokra is. Ezért köti Jézus utolsó nyilvá
nos beszédeiben az övéi lelkére, mint jó 
atya a gyermekeinek lelkére, hogy ne csi
náljanak adósságot, hanem törlesszék azt 
le. Ma virágvasárnap van. Hozsannázó tö-
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megek mindig szívesen csatlakoztak Jézus* 
hoz, de Jézus nem hódolati pompát, haj
longó embertömeget keresni jött s nem is 
lehet ezzel kielégíteni öt. Zakeusokat keres 
fájdalom*utján, akik felkelnek a vele való 
találkozás után s elindulnak az adósság- 
törlesztés nehéz óljára. Ott vagyok-e én a 
Zakeusok között ? Túróuj zoitú.

Megalakult Fancsalon 
a Luther-Szövetség.

A fancsali evang. egyházközség 
március hó 4-én erkölcsi eredmé
nyekben gazdag vallásos délutánt 
rendezett a helyi ev. templomban. 
A templomot teljesen megtöltötte a 
helyi és vidéki nagy számú közön
ség. Az »Erős várunk nekünk az 
Isten« eléneklése után Tóth József 
helyi esperes-lelkész ismertette rövid 
beszédben az egyház társadalmi éle
tünk megszervezését, az evangélikus 
öntudat fokozását célzó Luther-Szö
vetség szükségességét, fontosságát. 
Sedlák István szavalata és az egy
házi kis dalárda »Térj magadhoz« 
c. ének elhangzása után vitéz Platthy 
Mihály tartott tartalmas, lelkes és 
épftó előadást. Előadásában rámuta
tott egyházunknak létért küzdő nagy 
harcira. A társadalom, ebben egy
házunk — úgymond — az egyének
ből tömörül egy szerves nagyobb 
egységgé ép ügy, amint az emberi 
test sejtek millióiból van csodálatosan 
megteremtve. Meg kell újítanunk a 
sejtegyéneket, ha azt akarjuk, hogy 
társadalmunk helyzete megjavuljon, 
egyházunk sok sebe begyógyuljon, 
megszűnjön. Buzdítja az egyház hí
veit az imádkozás gyakorlására, a 
templom látogatására, mert a névle
ges keresztyénséget így fogja felvál
tani a cselekvő ksresztyénség. Utal 
egyházunk nagy eszméjére, melyet 
meg kell mentenünk a mai kor anya
gias szellemétől. E célok elérését 
látja/a Luther Szövetség működésé
ben, mely szolgálni akarja egyházunk 
megújulása mellett társadalmunk s 
ezáltal szenvedő csonka hazánk meg
erősödését is.

Indítványozza a Luther Szövetség 
megalakulását, amelyet a gyülekezet 
egyhangú lelkesedéssel elhatároz. Az 
indítványt a gyűlés magáévá teszi, 
elnökké vitéz Platthy Mihály föld- 
birtokost, ügyvezetővé Tóth József 
esperes-lelkészt, választmányi elnökké 
ifj. Joób Pancsaly Albert birtokost, 
jegyzővé Chmelik Sándor encsi taka
rékpénztári tisztviselőt, választmányi 
tagokká Platthy Miklós földbirtokost 
Pelsőkázsmárk, Bodnár András, Szto- 
dola András és József, Bortnyik 1st-

Testvér! . . .
Ha jönnek rád is bús napok,
Ha sújt a földi kin,
Ha hited orma már meging 
A kínok mezein.
Ha nincs sehol reménysugár,
Ha minden, minden veszve már; 
N ézz csak! nézz a Golgothára, 
Rád ragyog a Hit világa.
Ott ragyog a Hit világa,
Mely érted is leszállt 
S  hogy te élhess: Ő választott 
Szenvedést, kint, halált.
Ö szenved, a nagy Szeretet,
Lépj a nyomába elvezet 
Oda, hol többé nincs bánat,
Hol e világ már nem árthat.
S  ha megtaláltad Jézusod,
Tudom! más lesz élted,
Nem érzed a kínok harcát,
Mert Ö küzd teérted.
S  kigyúl benned a hitfáklya,
Mely bizton vezet hozzája.
Testvér! keresd e nagy Jussod 
S  megtalálod majd Krisztusod.

FEKETE FERENC.

ván és Józsefet, Petró József és Sza- 
lipszki Pál (Bakta), id Jancsó István 
és ifj. Jancsó István (Detek), Pábián 
Mihály és Bortnyik János (Sáp), ifj. 
Soós János, Mikola András, Fábián 
János, Peiszerle Géza és Istvánt vá
lasztotta meg az alakuló közgyűlés.

Tóth József lelkész-esperes öröm
mel üdvözölte az új tisztikart, tőlük 
az esküt kiveszi és Isten áldását esdi 
az újonnan alakult Luther-Szövetség 
és tisztikara működésére.

A vallásos délután gyülekezete, 
dalárda és »Imádkozzunk a hazáért« 
c. vallásos jellegű irredenta ének 
után emelkedett hangulatban oszlott 
szét.

A pápa rendkívüli kiváltságo
kat adott az üldözött mexikói 
katholikusoknak. XI. Pius pápa 
újabban rendkívüli kiváltságokkal ju
talmazta az üldözött mexikói katho- 
likusokat. így megengedte a pápa, 
hogy az Öltári szentséget, ha pap 
nem áll rendelkezésre, világi hívek 
is kiszolgáltathatják. Az érvényes egy
házi házassághoz elegendő, ha a 
jegyespár házasuiá3i szándékát két 
tanú előtt azzal az Ígérettel jelenti 
ki, hogy amikor erre alkalma lesz, 
házasságkötését az egyház szertar
tásai szerint is megerősíti. Feljogosí
totta a pápa a papokat, akik misézés 
alkalmával életüket kockáztatják, arra 
is, hogy a szentmisének minden mel
lékes részét hagyják el.

Békesség.
E x t a  c ím et v is e l i  K a p i  p ü s 

p ö k  im a k ö n yve , m é ly  a  E r a n k -  
l i n  T á rsu la t k ia d á s á b a n , r e n d 
k ív ü l  ízléxes k iá l l í tá s b a n  n é 
h á n y  n apon  b e lü l m e g je le n ik  
s  a  húsvéti k ö n y v p ia c n a k  
e g y ik  leg érték eseb b  i r d a lm i  
te r m é k e  less. A x 5 0 1  o ld a ln y i  
te r je d e lm ű  im a k ö n y v r e ,  m e ly  
1 2  részben  c s o p o r to s ítv a  ax  
é le t  m in d e n  n é v e n  n e v e ze n d ő  
a lk a lm a to s s á g a ir a  szó ló  szebb
n é l  szebb im á k a t  f o g la l ja  m a 
g á b a n , eleve f e lh ív ju k  ax e v a n 
g é l ik u s  tá r s a d a lo m  f ig y e lm é t.  
M o z zá n k ta r to z ó in k n a k  m in d e n  
b iz o n y á r a  s e m m iv e l s e m  s z e r 
z ü n k  nagyobb ö r ö m ö t, m in th a  
a  B ék esség  im a k ö n y v é v e l  m e g 
a já n d é k o zzu k  ő k e t.

K O R K É P E K .
K a rco la to k  a  h é trő l.

Glattfelder Gyula dr., a csonka 
Csanádi egyházmegye püspöke ezidei 
első körlevelében jóleső érzéssel ál
lapítja meg az is te n tis z te le te k  f o 
k o z o tt  lá to g a tá sá t, a  s ze n tsé 
g e k h e z  való j á r u l á s  in te n z i tá 
s á t ,  a  k a th o lik u s  ö n tu d a t  és e g y -  
h á z ia s  érzés g y a r a p o d á s á t ,  ami 
a lelkipásztorok fáradozásának ju 
talma. Az egyházi intézmények to
vábbfejlesztése hatatmas lendülettel 
indult meg és ezt a főpásztor ezév- 
ben fokozni óhajtja. Papjait arra 
kéri a főpásztor, hogy ezeknek az 
intézményeknek tekintélyét s ze m é 
l y e s  k ö zre m ű k ö d é sü k k e l is gya
rapítsák, az új esztendő feladatai 
közé sorolja az új egyházközségek
ben a templomok, a lelkészlakok és 
egyéb intézmények kiépítését és lel
készt állások szervezését. S e rk e n ti  
p a p ja i t ,  hogy k e r e s s é k  a  h ív e k 
k e l  a z  é r in tk ezés t a z  e g y e s ü le ti  
é le tb en  és a  c s a lá d i  o tth o n b a n .

Hanauer Á. István dr. váci me
gyéspüspök, ugyancsak szózatot in
téz idei első körlevelében papságához. 
Megnyugtatja a papságot, hogy az 
apostoli munkának mindig voltak és 
lesznek nehézségei, a lelkipásztor nem 
mindig érheti el, amit akar, mert 
m in d e n k i t  m e g té r íte n i,  m in 
d e n  b o trá n y t m e g s z ü n te tn i  é s  
m in d e n k i t  m u n k a tá r s n a k  m e g 
n y e r n i  teljes m é r té k b e n  m é g  
n e m  lehet. A  p a p  m u n k á já t  
I s te n  k eg ye lm én ek  k e ll  k í s é r n i  
s akkor bizonyos lehet abban, hogy 
munkája nem vész el nyomtalanul.
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Egyházaink hitelkérdése
a megoldás ntján.

Evangéliumi egyházaink egyre job
ban érzik a gazdasági állapotoknak 
rendkivül súlyos voltát. Egyházaink 
másfél évtized óta nem eszközölhet- 
ték a szükséges gazdasági ás fóként 
kulturális beruházásukat, minek hát
rányait szomorúan kell nap-nap után 
érezniők. Évek hosszú sora óta csak 
panasz és keserűség szavát halljuk. 
Most végre örömmel számolhatunk 
be egy olyan eseményről, amely 
evangéliumi egyházaink hiteligényei
nek kielégitése terén valósággal uj 
korszakot nyit meg. A ref. és ág. h. 
ev. egyház több vezérférfiának közre
működésével Protestáns Központi 
Hiteliroda nyilt meg, mely az összes 
hazai hiteleknél jóval kedvezőbb ame
rikai kölcsön révén protestáns egy
házaink kölcsönigényeinek teljes, mél
tányos és legolcsóbb kielégítésére 
vállalkozik. Az adatok összegyűjtését 
most kezdte meg a Protestáns Köz
ponti Hiteliroda, mely Budapesten 
IV. Ferenciek tere 3 sz. 1. em. 1 
szám alatt működik. Most küldte szét 
a kölcsönre vonatkozó ismertető pros
pektusát. A magunk részéről is fel
hívjuk egyházaink ügyeimét erre a ki
váló lehetőségre. Egyházaink olcsó 
beruházási kölcsönnel való ellátása 
fegyver ahhoz a küzdelemhez, amely
ben evangéliumi egyházainknak nem 
szabad elbukniok.

Boldog halál.
Pál apostol élete már itt örökkéva

lóság volt csak törékeny edényben. 
Belső élete sokkal gazdagabb volt, 
sem hogy kifejezést tudott volna ta
lálni e testben. Ezért vágyódott a 
halál után. Számára a halál már 
nem a bűn zsoldja. Ez megoldatott 
a Golgotán. Számára a halál átme
net egy olyan állapotra, melyben a 
tökéletességre jutott belső élet meg
találja a maga külső kifejezését. Egy 
wernigerődei öreg asszony halálos 
ágyáról Haliéból azt üzente haza: 
»Köszöntsd a haldoklókat. Én haza
megyek azokhoz, akik élnek.« Nean- 
der theológiai tanár, mikor hires 
munkájának, az újszövetségi kor tör
ténete II. kötetének vége felé járt, 
majdnem elvesztette a szeme világát. 
Letette nyugodtan a tollát s igy szólt 
munkatársához: »Fáradt vagyok, ha
zamegyek.«

Hát halál ez ? Dehogy I Elnyeletett 
a halál diadalomig! ( Kroeker.)

Ä Lutheránia Dalosegyesület 
hangversenye.

Igen nagy élvezetben volt részük mind
azoknak, akik a Lutheránia Dalosegyesü- 
letnek a budapesti Deák-téri díszteremben 
f. é. március hó 3 án tarlott hangversenyén 
resztvettek. Dr. Kirchknopf Gusztáv deák
téri lelkész áldásos agilitása, komolv hozzá
értése és fáradságot nem ismerő lelkes 
buzgalma teremtette meg e 't a ma ugyan 
még esik 48 tagot számláló, de lelkes és 
buzgó, zenei és lelki harmóniában együtt
működő énekes gárdát, mely hivatva van, 
hogv majdan maga köré gyűjtse a Drák-téri 
egyház mindazon híveit, leányait és fiait, 
akik Luther szellemiben az ének művelé
sére magukban kedvet és tehetséget érez
nek. Igen nagy sechs igére van Kirchknopf 
Gusztávnak dr. Böhm Dezső a Veres Páiné 
kollégium és lyceum igazgatója, aki a tőle 
megszokott nagy tudással és önzetlen lel
kesedéssel siet itt segítségére a Lulherániá- 
nak, hogy minél jobban kiépítsék hitsorso- 
sainkban az összetartozás érzését.

Maga a hangverseny a Magyar Hiszek
egy eléneklésével kezdődött. Utána dr. Raf- 
fay Sándor püspök üdvözölte, első nyil
vános szereplésük alkalmával, Kirchknopf 
Gusztávnak adott meleg kézszoritásával a 
Daiosegyesület valamennyi tagját, akiket 
„a művészet és dal szeretett“ hozott össze. 
Felszólította a híveket, hogy minél többen 
lépjenek be az Egyesületbe. Ezután egy
másután jöttek a szebbnél-8zebb számok: 
a »Glória“, »Magyar glória“, Tinódy Sebes
tyén isienes énekei, a gyönyörű teuor és 
basszus szólókkal ékesített »Cantate“ Kreu
tzer szerzeményei, Borsay .Hitvallása* s 
talán a legszebb, leghatásosabb Kapi Gyula 
»100. zsoltára*. Közben Ludwig György 
operaáriákka! gyönyörködtette a hálás kö
zönséget ; érces baritonja nagyon sok tapsot 
aratott. Liszt 37 ik zsoltárját Tóth Mária 
elragadóan énekelte Pfeiffer Ede hegedű-, 
dr. Böhm Dezső zongora- és dr. Kirchknopf 
Gusztáv harmónium-kisére'e mellett. Pfeif
fer Ede, a fasori evang. főgimnázium Dal- 
és zcneapyesü’etének ifjúsági elnöke három 
gyönyörű darabot játszott hegedűn nagy és 
biztos tudassa!. Közben az ének és zene 
mellett felfrissitöleg hatott Pálmay Kálmán 
po’g. isk. igazgató irredenta, mélyen átérzett 
szavalata „A hallgatás tornyáéról.

A hangverseny közbeni és utáni szünet 
alatt buffet állott az egybegyült lelkes kö
zönség rendelkezésére.

Máris többen jelentkeztek új tagokul, 
úgy hogy az ősszel rendezendő második 
hangverseny még a mainál is jobbnak 
Ígérkezik. O. I.

EGYRÖL-MASRÖL.
A  m in d e n n a p i  életből.

A lovak érdekében. Új egyesület 
alakult az egyesült angol királyság
ban, amely a lovak védelmére száll 
síkra. Az egyesület, amelynek Anglia 
nagyobb városaiban van fiókja, bélye
geket hoz forgalomba, amelyeken egy 
szép ló és a következő fölírás lát
ható : »Védjük a lovakat. Szép és 
hasznos állat. Az embereknek nagy 
szolgálatot tesz. Értéke lassan csök

ken«. A kocsigyárosok, nyergesek, 
szíjgyártók rögtön csatlakoztak az új 
egyesülethez, viszont az autókeres
kedők az ellentáborban csoportosul
tak. Most ezek is tervezik, bogy 
propaganda bélyegeket adDak ki az 
autó népszerűsítése érdekében. A harc 
tehát áll, a közönség veszi a bélye
geket és — bizonyára marad minden 
a régiben. A lovak elszomorodva 
néznek a sötét jövő elé.

H E T I  K R Ó N I K A .

A képviselőház az 1928/29. költség- 
vetést tárgyalta. Lapunk Tártáig, többek 
között felszó altak B-.rki Gyula, aki szóvá 
tette, hogy a protestáns isko ák nem kap
ják meg a nekik járó Regé!veket és ked
vezményeket, és Jánossy Gábor. A költség
vetés és az appropriáció egyesitett vitájá
ban az egész baloldali ellenzék távoltartja 
magát. — A felsőházban éles támadások 
hangzottak el a numerus clausus ellen. — 
Az Országos Munkásbiztositó intézetnél 36 
ezer pengős sikkasztásnak jöttek a nyo
mára. A sikkasztás Davidovics Ignác, a 
pénztár régi irodafönökének bűne.

A román nemzeti parasztpárt Buka
restben nagygyűlést tartott.

Albánia megszavazta az új polgári 
törvénykönyvet, mely nyugati mintára ké
szült.

Csehország ismét hadi anyagot szál
lított Kínának

A jugoszláv kormány stabilizálja a 
dinárt. — A Radics Pribicsevics-féle ellen
zék megegyezett a kormánnyal.

A német-orosz gazdasági tárgyalások 
a német mérnökök letartóztatása miatt 
megszakadtak.

Franciaországban megkezdődött a vá
lasztási harc — A fogságban levő kom
munista képviselőket nem bocsátják sza
badon. — Ismeretlen tettes lelőtt egy olasz 
fascistát.

Az olasz képviselőház megszavazta a 
parlamenti reformról szóló javaslatot.

Máltában britt tengerészeti tisztek fcl- 
zendültek parancsnokuk ellen.

Az angol lord Rothermere a szabad
ságharc 80 ik évfordulója alkalmából 
meleghangú üdvözletét küldött a magyar 
nemzetnek.

Spanyolország viístatér a Népszövet
ségbe

Amerikában a képviselóház elfogadta 
az amerikai flottaépítő programmot, mely
nek végrehajtására 274 millió dollárra van 
szükség. — 120.000 főnyi ünneplő sokaság 
jelenlétében leplezték le Kossuth Lajos 
newvorki szobrát Az ünnepi beszédet báró 
Perényi Zsigmond mondotta angol nyelven. 
A magyar evang. egyház koszorúját Kapi 
Béla püspök helyezte el a talpazatra. A 
magyar zarándokokat egyébként nagy lel
kesedéssel fogadták Amerikában.

Kinában a kommunisták szörnyű vé
rengzéseket visznek végbe. Áldozataikat 
elevenen elégelik, tagjaikat .levágják, sze
meiket kiszúrják.

Azonnali belépésre tanév végéig, osz
tatlan elemi iskolához evangélikus tanítót, 
vagy tanítónőt keresek h^yirttesaek. Fize
té se : havonkint száz pengő és / lak á t — 
Cím: Záborszky Tolnatamási. A
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B ö jt 5 . v a s á r n a p ja .
Ep. Zsid. 9. n-15.

Krisztus Urunk hármas hivatalt töltött 
be e földön. A böjit időszak, amelyben most 
állunk és amelynek csendes, komoly sejtelmes 
napjait éljük, jézust különösképpen főpapi 
hivatalában mutatja be. Közelebbről mai 
epistolánk is, amidőn elibénk állítja magát a 
főpapot és az ö főpapi áldozatát, mint a 
legnagyobbat, amelyet hozott az egész em
beriség bűneiért. Krisztus főpap és áldo
zati bárány is.

T isz te le tte l k é r jü k  a z  esedé
k e s  h á tr a lé k o k n a k  s ü rg ő s  be
k ü ld é sé t. A  k ia d ó h iv a ta l.

Kitüntetés. A kormányzó Ö FőméKó- 
sága dr. Beyer János nyugalmazott orvos- 
ezredest igen szép kitüntetésben részesítette 
azon sok évi és fáradhatlan munkásságáért, 
melyet katonai szolgálatban tanúsított volt, 
amidőn neki a legfelsőbb dicsérő elisme
rését tudtára adatta és annak látható jelét 
adományozta. Oly férfiú kapta azt a kitün
tetést, aki nemcsak kiváló orvos, de egy
házunk hű fia s most a kőszegi egyház 
felügyelője.

1 lllreich Pai.l a nagynémetszentmihályi 
ev. egynaz nyugalmazott lelkésze március 
10-én életének 88 évében csendesen el
hunyt. A megboldogult 47 évig állott az 
evang. egyház szolgálatában. 1911-ben ment 
nyugalomba. Kiváló egyházi szónok hírében 
állott. Igazi evangéliummal telített papi ka
rakter volt. A felső vasi egyházmegyében 
az cvvhízmcgyei pénztárosi tisztet töltötte 
be. Temetése óriási részvét mellett március
13-án ment végbe Hannersdorfban. Legyen 
áldott emléke!

Vác. Ismeretterjesztő előadásokat tar
tottak az elmúlt vasárnapokon a váci ev. 
gyülekezetben. Első vasárnapon a helybeli 
lelkész .Olvasó és okulás* c. bevezető 
beszéde után dr. Horváth Károiy főv. tanár 
tartott előadást Norvégiáról ée dr. Csányi 
Lászióné gyönyörködtető szép éneke gaz
dagította a műsort. Másik vasárnapon dr. 
Scholtz Oszkár egyházker. főjegyző Észt
ország-, Finnország- és Németországban 
tapasztalt ev. túlbuzgóságról tartott lelkesítő, 
hiterősiíő előadási. Harmadik vasárnapon 
ismét dr. Horváth Károly folytatta az éjféli 
nap országáról megkezdett előadásit és 
mondotta el szép vetített képek kapcsán 
Norvégia és Dánia bibliáé, nagyrrűveltségü 
népéről, utazásain szerzett érdekes tapasz
talatait és értékes megfigyeléseit, özv. 
Győry Elemérné pedig művészi zongora- 
játékával gyönyörködtette a hálás közönsé
get, melynek soraiban minden egyes alka
lommal nagy számmal voltak más vallá- 
suak is.

Vetítettképes előadás. A budapesti ev. 
főgimnáziumban a képzőművészetek iránti 
érdeklődés felkeltése és a képzőművészet 
jeles mestereinek és alkotásainak ismerte
tése céljából alakult Benczúr Gyula kép
zőművészeti kör március 18-án rendezte 
hatodik vetiteitképes előadását, mely alka
lommal a tájképfestésről Révész György 
szólott; Szinnyei Merse Pál és művészeté
ről Stux László tartott előadást. A kör élén 
Oppel Imre tanácselnök áll.

A fancsali evang. egyház nő- és leány- 
egyesülete február hó 26-án tartotta alakuló 
közgyűlését. A nőegylet elnöknőjévé Platthy

Mihályné, kormányfőtanácsos neje Alsó- 
kázsmárk, társelnöknőkké: vitéz Juhász 
László altábornagy neje Szala, gróf Vay 
Arthurné. földbirtokos neje Fancsal, alel- 
nöknőkké: Hegyi Zsigmondné, földbirtokos 
neje Léh és Tó'h József né, esperes-lelkész 
neje, titkárrá vitéz Platthy Mihály fancsali 
presbiter, kázsmárki földbirtokos, ügyveze
tővé Tóth József esperes-lelkész lett meg
választva. A választmány tagjaivá Szalay 
Antalné, B usó Józsefné, Peiszerle Pálné,

{anthó Istvánná, Lux Jolán állami tanítónő, 
keress Jánosné, H. Kurek Andrásné, Soós 

Jánosáé, Mikola Andrásné, Jancsó Istvánná, 
Bodnár Andrásné, Ámriskó Mihályné vá
lasztattak meg. G.űjtő tagok: Kovács Ilona, 
Szalipszkl Róza, Hornyák Ilona.

Az óbuda-ujlaki egyházközség által 
rendezett böjti előadások során, március 
17-án Till Margitka szavalt, Gáncs Aladár 
ev. lelkész előadást tartott Judásról. Már
cius 24 én ifj. Mohr Henrik szava’t, id. 
Viktor János nyug. igazgató Jánosról tartott 
előadást. Március 31-én Podmaniczky Pál 
tart előadást A két latorról.

Nőegyleti közgyűlés. A budai Mária 
Dorottya Evangélikus Jótékony Nőegyesület 
március 28-án, d. u. 5 órakor a várbeli 
evangélikus iskola termében közgyűlést tart.

Pécs. Nádosy Eleket; a pécsi egyház 
presbiterét a szigetvári kerület országgyű
lési képviselőjévé választotta. — A Diakó- 
nia leányosztály összejövetelén március
24-én Irányi Kamillné székesfehérvári lel
kész neje tartott előadást. Legutóbb Pones 
Margit bölcsészethallgató és Graef Tildy 
zenetanárnő tartottak előadásokat. — A 
Diakónia leányosztály összejövetelén már
cius 25-én tartandó böjti vallásos estélyén 
a templomban irásmagyarázatot Frank Ká
roly csikostőtíösi lelkész tart, előadást Irá
nyi Kamill székest hérvári lelkész, ugyan
csak ő prédikál a délelőtii istentiszteleten is.

A salgótarjáni Luther Szövetség ezi- 
dén is megrendezi a böjii estélyeit, amelyek 
közül az elsőn dr. Csengődy Lajos lelkész 
Jézus életét mutatta be vetített képekben. 
Közreműködtek még gyermek szavalatok, 
Kis Imre melodrámával, Hriadlovszky Te
réz énekszámmal, Sztrckay Diniéi szava
lattal. Az Erösvárunkal kezdődő és a Hi
szekeggyel végződő ünnepségen a termet 
zsúfolásig megtöltő közönség volt jelen.

Budapest. Az ev. vallástanárok a kö
zépiskolai fiú- és leánynővendékek részére 
hiterősitö előadásokat tartanak Mit ád az 
ev. egyház az ifjúságnak és Mit vár az 
egyház az ifjúságtól címen. Az előadók 
között szerepeinek: dr. Raffay Sándor 
püspök, dr. Mikler Károly, Gaudy László, 
Viczián Dezső, Szuchovszky Gyula, Rapos 
Viktor, Martony Elek, dr. Kovács Sándor 
egyet, tanár és Gaái József. — A pesti ev. 
esperesség lelkészi kara március 12-én 
értekezletet tartott, melynek előadója dr. 
Kovács Sándor tanár volt. Előadása a ma
gyar evangélikusig népmozgalmi hullám
zásáról szólt a XVI századtól napjainkig. 
— A kelenföldi Nőegyleí március 18 án 
böjti vallásos estélyt tartott. Előadtak: Ke
mény Lajos lelkész és Gregersen Lujza. 
Szavalt Borboly Ilonka. Énekszámaikkal 
közreműködtek még Szent-Ivány Juliska és 
Borbély Ilonka, kit zongorán Sárkány Sán
dor kísért.

A sárszent’őrincl ev. keresztyén if
júsági konferencia p ro g ra m ijá b ó l: 
március 30-án előadásokat tartanak dr. 
Scholtz Oszkár a K. I. E. alelnöke (Jézus 
nyomában 1), Fábián Imre lelkész (Az evan
gélikus ifjú és az inteligencia), Kapi Béla

(Az evangélikus ifjú és a test), németül 
Schöll Lajos főesperes. Március 31-én : 
Abaffy Gyula a K. I E. titkár (Az evangé
likus ifjú Is  a lélek), németül Németh 
Gyula lelkész; Vidovszky Kálmán a Luther 
Otthon igazgatója (Az evangélikus ifjú és 
a szociális kérdés), németül Anlretter Edu- 
árd a K. I. E irodavezetője (Mai ifjúság 
és modern világnézet), Németh Gyula lel
kész (Mit fesz az evangélikus egyház ifjú
ságáért). Ápri is 1-én: Korisánszkv Ottó 
németül Finnországról, Antretter Eduárd 
magyarul (Mai ifjúság és modern világné
zet); Rapi Béla püspök (Mit tesz az evan- 
gélikés ifjú egyházáért).

Fontos értesítés! A Sárszentlőrincen 
március hó 30-tói április hó 1 ig tartandó 
evangélikus keresztyén ifjúsági egyesületi 
konferenciára való jslenlbezés határidejét 
a konferencia rendezősége, hogy mennél 
többeknek lehetővé tegye az azon való 
részvételt, március hó 25 ig meghosszabbí
totta. Aki tehát eddig még rém küldötte be 
jelentkezését, azt legkésőbb március hó 
23 án adja postára, hegy 25-ig beérkezzék 
Abaffy Gyula ev. országos titkár címére 
(Budapest VII., Gyarmat u. 106) a jelent
kezési és részvételi 8 pengő dij egyidejű 
beküldésével. — A konferenciára érkezés 
március hó 28-án d. u. Nagydorog vasúti 
állomásra s visszaindulás ugyanonnan áp
rilis hó 2-áh délelőtt. — A fálárú vasúti 
jegy váltására jogosító igazolványt a sze
mélyenkénti 8 pengő beérkezése után azon
nal megküldi az országos titkár a jelent
kező címére.

E g y , a F e lv id é k r ő l m é g  a z  
1 9 1 8  ik  év végén  m e n e k ü lt  ev. 
le lk é s z , k i  m in d e d d ig  le lk é s z i  
á l lá s  n é lk ü l v a n , a  tó t  n y e lv e t  
te l je s e n  b ír ja , m eg fe le lő  se g é d -  
le lk é s z i  va g y  h ito k ta tó i  á l lá s t  
k e r e s .  M eg k eresések  és a já n la 
to k  ezen  c ím r e  k ü ld e n d ő k : 
M ocekovcsák  E r n ő  ev. h ito k ta tó  
P i tv a r o s  (C san ád  m .).

Március 15-ikét az egész országban 
nagy lelkesedéssel ünnepelték meg egyház- 
községeink. Szombathelyen a fiú- és leány
diákszövetség rendezett hazafias ünnepélyt 
a templomban. Schöck Gyula másodlelkész 
emeikedett, tartalmas beszédében a sza
badság eszméjét az örökkévalóság világí
tásába helyezte s ebből a nézőpontból vonta 
meg a mai idők követelményeit. Az ünnep
ségen közreműködtek: Glatz Lajos, Rácz 
Ernő, Szalay Anna középiskolai tanulók, 
László Béla városi tisztviselő, a Diákszö
vetség vegyeskara Scherer József hitoktató 
vezetésében s a protestáns kör vegyeskara, 
nemkülönben Asbóth Gvula és Takó István 
lelkészek. — Csikvándon az elemi és to
vábbképző népiskolai ifjúságnak bevoná
sával nagyszabású ünnepélyt rendeztek, 
amelyen az ünnepi beszédet Kristóf Kálmán 
tanító, lapunk munkatársa mondotta. — A 
nemescsői gyülekezet dalárdája nagy közön
ség jelenlétében ünnepelte március 15-éL 
A 15 pontból álló műsor központjában 
Gerencsér Zsigmond lelkész szép ünnepi 
baszéde állott. Badics Ádám tanító pedig 
Bem apóról tartott felolvasást. Az ünnep
ségen közreműködtek: Komjáthy Lajos, 
Németh Karolin, Komjáthy János, Hidegh 
István, Prácser Lidia, Perger István, Sztro- 
kay Gyuta, Kulcsár Ilona és a Dalárda. — 
A győri ev. egyházban 1848 március 15-ének 
első hivatalos évfordulóját impozáns kere-
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tak között ünnepelte meg a győri ág. h. ev.
egyházközség is. — Az ünnepségek sorát 
a győrszlgeti Prot. Kör március 11-én tar
tóit hazafias estje nyitotta meg, melyen 
Klauser János iparisk. igazgató lelkesítő 
beszédet mondott ügyes szavalatok kereté
ben, melyek közül Dobay Béla saját szer
zeményű versével tűnt ki. — 14-én a győr- 
nádorvdrosi Prot. Kör tartotta hazafias ün
nepélyét, melyen Túróczy Zoltán ev. lelkész 
tartott előadást „Van-e joga a mai nemze
déknek ünnepelni március 15-ikét“ címen. 
Szépen szavaltak Gordán Ilonka, Péter 
Imre, Kunosa Endre. Kellemes benyomást 
keltett Puxbaum Etuska és Kovács Margitka 
duett éneke. Megható volt Dorn Vilmos 
prológusa, amelyet 48 as honvédnek öltözve 
mondott el. — Március 15-én Va9 órakor 
ifjúsági istentiszteleten Szabó József hit
oktató-lelkész a világ-megeyőző hitről pré
dikált az összegyűlt elemi és középiskolai 
tanuló ifjúságnak. — ValO órakor volt a 
gyülekezet hivatalos istentisztelete, amelyen 
a hatóságok is képviseltették magukat. 
Túróczy Zoltán lelkész illés hazaszereteté
ről beszélt. — D. u. 3 órakor az ev. nép
iskola rendezett sikerült ünnepséget, melyen 
a magyar gyermek különleges hazaszere
tetéről tartott előadást Kuszák István tanító. 
Fodor Kálmán karnagy gyermek-kara haza
fias énekeket énekelt. Nagyon kedves volt 
9 első osztályos fiú verses irredenta jele
nete. — Ugyanekkor volt a szabadhegyi 
evang. iskola hazafias ünnepe, melyen ked
ves szavalatok és énekek keretében Havasi 
Dezső 8. lelkész beszélt. — D. u. 5 órakor 
az evangélikus templomban volt a Bel- 
missziói Egyesület hazafias estje. Fodor 
Kálmán kar négy és Helényi Gyula cselló
művész művészi zeneszámaik, Kuszák István 
tanító hatásos szavalata és az Iparos Dalkör 
remek énekszámai alkották dr. Bászel Ernő 
ünnepi beszédének keretét. Az erős evan
gélikus öntudattól fütött előadásnak hármas 
alapgondolata volt: mit köszönhet a magyar 
szabadság a protestantizmusnak, mit üzen 
a magyar szabadság a trianoni magyarnak, 
kiben reménykedhetik a trianoni magyar? 
Az ünnepély után offertórium volt az új 
magyar ifjúság, a levernék felruházására, 
mely 40 pengőt eredményezett. — Este Ve7 
órakor minden tekintetben méltó befejezése 
volt a március 15-iki ünnepségeknek a 
győri ev. Diákszövetség hazafias előadása. 
Jánossy Mihály a Diákszövetség elnöke és 
Weltler Jenő mondottak beszédet. Ügyes 
szavalatok és zeneszámok után az „Ósi 
rögök“ című színdarab előadásával zárult 
az ünnepély. Az offertórium a Diákszövet
ség céljaira 52 pengőt eredményezett. — 
Mencshelyen a márc 15-iki ünnepet nagy 
érdeklődés mellett buzgóságo3an tartották 
meg. Délelőtt az iskolások és a leventék 
ünnepeltek, majd a temp'omban folyt le 
az egész község részvétele mellett az isten- 
tisztelet. Este pedig a ku'.turházban nagy 
közönség hódolt a szabadság ünnepének. 
Ez alkalommal mutatkozott be első Ízben 
az énekkar precíz előadásaival, Németh 
Béla kántortanitó szakértő vezetése mellett. 
Fenyves E. ünnepi beszédet tartott, Moha
ros J. előadást olvasott fel, szavaltak Bocs- 
kay Sándor, Szabó Gyu'a és Egyed Lajos. 
Néhány válogatott énekes már karácsony 
és újév ünnepén is szép előadással emelte 
az istentisztelet áhítatát. Harmónium be
szerzésére a tél folyamán két népszínművet 
adott elő az ifjúság Németh B. kántortanitó 
betanítása mellett. E két előadás jövedel
méből 230 P jutott a harmónium-alapra. 
A harmóniám beszerzése még ez év folya

mán valóra váiik. Mindkét nembeli ifjúság 
Németh B. kántortanító vezetésével élénk 
szellemi és valláserkölcsi munkásságot fejt 
ki. — Szentgotthárdon az ünnepi istenitisz
teleten kivül, amelyen az egyházi vegyeskar 
is közreműködött, délután a Diákszövetség 
rendezett szép ünnepséget. Papp István ifj. 
elnök megnyitót mondott, Blazsevátz Valé
ria lelkes szavalata után Czipott Anna, 
Lang Ilona, Biczó Ferenc és Oswald Endre 
Csonka-Magyarország nem ország c. irre
denta darabol adták elő nagy hatással. — 
Kispécz-Kajáron március 15-én ünnepi is- 
tenuisztelet volt d. e. 10 órakor, amelyen 
a gyűl. tagjai, sőt más vallásuak is nagy 
számmal megjelentek, — istenitisztelet után 
a hősök koszorúkkal diszitett emléktáblája 
előtt az ifjúság áldozott a nagy nap emlé
kének. Tóth Lajos főoktató beszédet mon
dott, Tóth Kálmán, Szalay Miklós, Szekeres 
János leventék szavaltuk, a leventék ének
kara alkalmi énekeket adott elő. — Keme- 
nesmagasiban az ev. iskola növendékei a 
templomban lelkesen ünnepelték meg már
cius 15 ét. Az iskola tanulói közül többen 
hazafias költeményeket adtak elő, kétszó- 
lamu alkalmi énekeket énekeltek. Szabó 
István lelkész imát mondott, Szakái László 
ig. tanító pedig beszédet tartott. — A ne- 
mespátrói ev. egyházközség is megünnepelte 
marc. 15-ét az eddigieknél nagyobb keret
ben. A községi elöljáróság, leventék, tűz
oltók, iskolás gyermekek s az egyházközség 
nagyszámú tagjának részvételével templomi 
istenitisztelet tartatott Mesterházy Sándor 
esperes hazafias beszéde s megfelelő al
kalmi énekek mellett. Délután szép iskolai 
ünnepély volt, amelyen Héricz Jenő tanító 
előadása, a tannlók szavalata es éneklése 
kötötte le az iskolát zsúfolásig megtöltő 
közönség figyelmét. Este ugyancsak az 
iskolában két irredenta ifjúsági színdarabot 
adtak elő megfelelő érdeklődés s azokat 
betanító tanítónak fáradozását bizonyító 
elismerésre méltó sikerrel. (Folytatjuk.)

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Bejek Miklós máv. felügyelő 

és neje Mesterházy Erzsébet leányát Erzsi
két a múlt héten vezette oltárhoz a szom
bathelyi ev. templomban Huszti Ágoston 
posta stiszt, Tanuk voltak vőlegény "eszéről 
Schöck Gyula püspöki másodlelkész, meny
asszony részéről Szabó Imre szállodatulaj
donos. Az esketési szertartást Schöck Gyula 
püspöki másodlelkész végezte magas szár- 
nyalásu beszéd kíséretében.

Gyémántlakodalom Bensőséges, me
leg családi ünnep keretében ünnepelte meg 
február hó 23 án Győrött Smikli János 
nyugalmazott ménfői evang. tanító és neje 
szül. Andorka Lujza házasságkötésüknek 
hatvanadik évfordulóját. A jubiláló házas
pár közelből és távolból összesereglelt csa
ládtagok (gyermekek, unokák, dédunokák) 
kíséretében elment az evang. templomba 
az oltár elé, hol hatvan évvel ezelőtt kö
tötte meg holtigtartó frigyét. Pálmai Lajos 
esperes szép beszédet intézett hozzájuk és 
szivet megindító, fenkölt imádságban kérte 
tovvábi életükre Isten áldását. A ritka csa
ládi örömünnep alkalmával az öreg házas
párt igen sokan keresték fel jókivánataikkal. 
A jubiláló család élénk összeköttetésben 
áll ev egyházunkkal. A jubilálok gyermeke, 
Smikli Gyula dr. győri állomáafőnök h. 
és egyház-tanácsos; vejük Balogh István 
a fejér-komáromi ev. egyházmegye espe
rese, bokodi lelkész: unokájuk Kuszák 
István győri ev. tanító,

Ú J D ON S Á GOK.
Papp-Váry Elemérné emléke Az Or

szágos Szent Gellért Egyesület Papp-Váry 
Elemérné emlékünnepet rendezett. Kamen- 
szky Gyula alapító elnök emlékbeszéde 
után Kőszeginé Usz Irén Papp-Váry Ele
mérné „Ahol én születtem* cimü versét 
és a Nemzeti Hiszekegyet szavalta el, 
Ferdinandv Gyula tartott ünnepi beszédet, 
majd Réthelyi Ferenc főispán felesége 
mondott emlékbeszédet március idusa 
alkalmából.

Benczúr Gyula özvegyének halála.
Hosszas betegeskedés után elhunyt özv. 
Benczúr Gyuiáné, Boldizsár Piroska, a 
néhány évvel ezelőtt elköltözött nagy ma
gyar festőművész özvegye.

Hetvenkilenc éves vőlegény és het
venegy éves menyasszony kötött házas
ságot a miskolci szegényápoldaban. 
Szokatlan ünnepségben volt része a mis
kolci szegényápolda lakóinak. Az élet szo
morú hajótöröttjeinek házában egyszerre 
két esküvőt ültek Sok-sok esztendős 
együttélés után két töpörödött öreg pár 
esküdött egymásnak örök hűséget. Kerék
gyártó István 79 éves ápolt vezette az 
anyakönyvvezető elé71 éves menyasszonyát, 
Tőrök Juliannát, majd Nagy Mihály 65 éves 
napszámos Kau'ics Mária 50 éves nap
számosnőt.

Bársony István meghalt Ismét gyásza 
van a magyar irodalomnak. A „régi gárda“ 
egyik jelentős írói egyénisége, aki azonban 
a magánéletben is legkedveltebb tagjai 
közé tartozott az írótársadalomnak, Bár
sony István hosszas szenvedés után meg
hall. Hetvenhárom éves volt Bársony Ist
ván és ebből a msgas korból több mint 
fél évszázad az irodalom és újságírás 
odaadó, hű és hivatott szolgálatában telt cl.

Tűntető felvonulás egy kanonok 
ellen. Sopronban több 100 főnyi tömeg 
tüntető felvonulásban tiltakozott Huber 
lanos, soproni kanonok, volt nemzetgyűlési 
képviselő ellen nemrégiben irt újságcikke 
miatt, amelyért a királyi ügyészség nem- 
zetgyalázás, izgatás és az országgyűlés 
sérelmére elkövetett rágalmazás elmén el
járást indított a kanonok eilen.

Halbőség a Balatonban. Két halász
gőzös egy nap alatt három vagon halat 
fogott a Balatonban az első tavaszi halá
szaton.

Az uj tábori püspök kinevezése A 
pápa Révész István pretatus, Kecskemét 
plébánosát, trehennai püspökké nevezte ki 
és megbízta Magyarország hadseregének 
lelki gondozásával. •

Ibsen. Száz esztendeje, hogy Norvégia 
egyik kisvárosában megszületett az a gyer
mek, aki férfiúvá teljesedve és Isten ke
gyelméből való géniuszának ujjmutatásait 
követve arra hivatott el, hogy Shakespeare 
és M oiére után a harmadik legyen azok 
sorában, akik a vi ág színpadi irodalmára, 
a görög tragikusok óta, a legnagyobb ha
tással voltak.

A kémiai és baktoriológiai háború 
ellen. A népszövetségi egyesületek nem
zetközi szövetsége állást foglalt a kémiai 
és bakteriológiai háború betiltása mellett.

A kaliforniai árvízkatasztrófa. A gát
szakadási katasztrófának 285 halálos ál
dozata van. Nyolc hatóság önálló vizsgá
latot indított a katasztrófa okának meg
állapítására.

Sirkő — luxuscikk. Alexander Gray, 
az Aberdeen University tanára, az elismert 
pénzügyi szaktekintély egy vámeljárás ke-
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rétében a következőképen nyilatkozott: 
Minden oly tárgy, amelyet az ember életé
ben csak egyszer basznál, luxus-tárgy. A 
sírkőre mindenkinek csak egyszer van 
szüksége, tehát jogosan soroltutó a fény- 
üzési cikkek közé.

»Erzsébet K iiályné'-szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modem, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4 50-től 9 ig, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* dmfi 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők 
L, Andrássv u. 16. Budapest.

Az ászári (Kisbér mellett) evangélikus 
egyházközség kántortanítói állására pályá
zatot hirdet, javadalom: laká3 kernel, 
9249 D-öl szántóföld, 46.40 P készpénz, 
720 kg. búza, 675 kg. rozs, 676 kg zab, 
20 peirence szén«, 20 petrence szalma, 
tüzelő 4 öl dorongfa házhoz szállítva, föld
munka s malomfuvar, vagy ennek vá'tsága 
200 kg. rozs, 112 liter bor, vagy folyó ára, 
temetői széna és sarju, minden sátoros 
ünnep első napján persely, stóla 1.16 P. 
Pályázati határidő a megjelenéstől számí
tott 8 nap. Lelkész Bakonyszombathely.

Egy jó karban lévő harmonium eladó. 
Cim válaszbélyeg ellenében a kiadóban.

Fiatal okleveles tanítónő nevelőnői vagy 
házi tanítónői állást keres. Irodai szolgá
latra is vállalkozik. Legutóbb is egy vál
lalatnál volt tisztviselőnő, ahonnan munka
hiány miatt bocsátották el. Zongorázni is 
tud. Ajánlatokat a győri ev. ielkészi hivatal 
továbbit.

„Örömmei értesítem, hogy a vásárolt 
„N em esacé l“-kaszákkal valamennyien 
Igen meg vagyunk elégedve.“

Pusztavám. Tetzl András,
így vélekednek a gazdák a

„N E M  ES A C É L “ -kaszár ó l .
Ezen kasza jóságáért oly messzemenő 
jótállást vállalok, hogy háromszori ka
lapálás után ingyen kicserélem, ha nem 

volna kifogástalan az éle. 
Kapható kizárólag:

SALBER KÁROLY kereskedőnél
2-io SZENTGOTTHÁRDON.

19 éves polgárit végzett leány ajánl
kozik gyermekek mellé. Szereti a gyermeket, 
háztartásban is szívesen segít. Családias 
elbánást kér. Cim a kiadóhivatalban.

Középkorú intelligens hölgyet keresek 
három kis gyermekem mellé, aki egész 
háztartásom vezetését is készséggel vá- 
lallná. Németül is beszélőit előnyben. Cim 
váilaszbélyeg ellenében a kiadóban. 2—3

19 éves, 4 gimnáziumot és ipariskolát 
végzett leány ajánlkozik gyermekek mellé. 
Szereti a gyermeket, kézimunkázik, ház
tartásban is szívesen segít. Családias el
bánást kér. Cim a kiadóhivatalban.

Árvaleány hittestvérünk állást keres jó 
családnál gyermekek mellé. Szivesen segit 
a háztartásban, szépen kézimunkázik gép
íráshoz is ért. Idősebb házaspárhoz, vagy 
öreg hölgyhöz is szivesen elmegy. Állását 
azonnal elfoglalhatja. Ajánlatokat: Cziráki 
Ilona Budapest Dohány u. 67. III. 23. sz. 
alá kérünk. 2—3

Egyedül álló nyugdíjas özvegy tanitóné 
keres megfelelő ugyancsak özvegy magá
nos urinöt lakótársnak. — Cim válaszbé
lyeg ellenében a kiadóban. 2—3

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlem ények

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprikakiviteli üzletében 
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 13—81. — Sürgönyeim: Expaprfk».

Oabonaárakt Búza 31 80, rozs 29.—, 
árpa 27.—, köles — , zab 27.50, tengeri
24.75, koros 21.25 Pengő méter mázsánként.

felelős uerkesxtó es Bsáó: ozipott qéza
•ztntgotthárd, VatvArniftgyd.

SierkeutőUra: Németh  károly . 
Főmunkatirssk:

NAQY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 
TOnÓOZY ZOLTÁN.

Kédretokst nem adunk r isu a .:jĉ -=-s-üc= :—u.—1 , i ■■ i,i ■ ■ ...... —
Nyomatott Wetllsch Béla vlllamQzemü könyvnyom

dájában Szentgotth&rdon.
Eolelői nyomdavezető: Kiss Kálmán.

A „Harangszó“ kedves olvasóinak 
TJj könyvek! Olcsó könyvek! JTó könyvek! 
Kérje és azonnal kü ld i K IS  TIVADAR k ön yvk eresk ed ése PÁPA.

L é g y  h ű  m i n d h a l á l i g
Elbeszélés a világháború idejéből, vallásos és ha- a  n  
zafias, vonzóan írt, kedves mese3zövésü, magyaros /, RAjlyQ 
könyv Irta Fnrkasné Kenessev Gizella. — Ára r v O v

A keresztyén ember szabadságáról
Nagy reformátorunk alapvető müve, ma is időszerű J  r  n  n  
keresztyén erkölcstan veleje. — irta Luther Márton. 1 í ) l l  r  
Fordította dr. Masznyik E. — III. kiadás. — Ára

Franklin Benjamin egy igaz polgár élete gÄgäS SS  ’SSoS^feSTitgS; 4.50 P
Gályarab szabadító De Ruyter Mihály
Irta Antal Géza dr. püspök. 19 kéopel. Ára 1 P

Magyar protestáns gályarabok
Irta Payr Sándor. 24 képpel. 1 . 2 0  P

Bocskay István, a szabadságiiös békeszerzö fejedelem Irta5 6KS S i s - dor 56 fillé r
A presbiterek hivatása és kötelességei 35 fillér

I I i i h o r  I n l l r a  kötet. 33 képpel. 
L  U l l i e r  lö lK B  irta Szigethy Lajos.
A lutheránus magyarság múltjából. 3  P

Evangélikus öntudat
Irta Túróczy Zoltán. III. kiadás. 8 0  1.

Q v ííln t tn m n ra  Gyermeknevelés tudo- 
0ZU1UÁ JLUilJ 10 mánya 43 képpel. Irta
Zimmermann Ottó és Körösi Henrik. 5  P

Rendkívüli árleszállítás a Harangszó olvasóinak. —  Különleges húsvéti alkalmi vétel a
Gyurátz Imakönyve

Lelki vezér O Aíí
vászonkötésben csak "
Párnázott vászon 6.20 P 
Bőrkötés 11 P

Czeglédyné imakönyve lányoknak

Szoros kapu, keskeny út
Vászonkölésben csak..........................1.90 P
Párnázott v á sz o n .............................. 4.20 P
Párnázott bőrkötés . . . . .  850 P

Evang. énekeskönyv
Egyszerű félvászonkötés . . . 4.50 P
V ászonkötés.............................  5 60 P
Pára. vászon } 12— P
Párnázott bőr } arany' laPBZ,el 24 — P

Minden postahivatalnál kaphatók postatakarékpénztári üres befizetési lapok, melyeken a 25210 számú csekkszámlára a kivánt 
könyvek ára költségmentesen beküldhető: KIS TIVADAR könyv-, papír- és irószerkereskedéséhez PÁPA, Fő-ucca 21. szám.
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Alapította

K A P I  B É L A
1910-ben.

Laptulajdonos:
a Dunántúli Lntúer-Szöretság.
Az OrHZHirON Lutlier-Szöiet. 

eég hlratBloa lapja.

Kéziratok, előfizetés! dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhiratalának 

Szentgotth&rdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

J é z u s , n a g y  k ín ja id r a  k ö n n y e zv e  g o n d o lo k , 

É b r e s s z  e szen t n a p o k b a n  b en n em  b ű n b á n a to t.

H z e r k e s z tő - k U d ó h l r a ta l :

SZENTGOTTHÁRD.
Vas vármegye.

FlókkladóhlTatal: 
.Luther-Társaság“ könyv- 

kereskedése Budapest, 
VIII., Szentkirályi-u. 5l/a.

A „HARANGSZO“ 
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10°/o-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fill.

Barabbást-e vagy Jézust?
Máté ev. 2 7 .17—21. „Mikor 

azért egybegyűlekezének, monda 
nekik Pilátus: Melyiket akarjátok, 
hogy elbocsássam néktek : Barab
bást-e, vagy Jézust, akit Krisztus
nak hívnak . . .  Azok pedig mon
dának : Barabbást.“

Jézusunk szenvedés történetének 
egyik legsötétebb vonása, leg

megrázóbb és leglesújtóbb jelenete, 
amidőn a zajongó tömeg Barabbás 
mellé áll, és őt veszi védelmébe. 
Az a hálátlan, elvakúlt nép, amely
nek Jézus az evangéliom drága 
igéit hirdette, amelyet vigasztalt, 
gyógyított, amelynek sebeibe ön
tözte az Isten beszédének enyhítő 
olaját és borát — ez a nép előbbre 
helyezte, védelmébe vette inkább 
Barabbást, a tolvajt, a gyilkost, mint 
a világ Megváltóját I. . . .  Pedig 
mennyire világos, hogy ennek a 
népnek oda kellene magát vetni a 
főpapok és az írástudók közé, hogy 
megmentse jóltevő Mesterét; vagy 
legalább is segedelemért kellene 
kiáltani az égre, a mindenható 
Istenhez! . . .  De a nép mást k iált: 
„Bocsásd el Barabbást!“ . . .  Ez a 
Barabbás pedig gyilkos v o lt...

Ám, nehogy azt gondoljátok, 
hogy ez csak régi történet. Óh, 
nem ! Ez a kiáltás végigszáll ma 
is a világon. Hányszor halljuk nap
jainkban i s ! . . .  Amikor a meg
csalt, félrevezetett tömeg, inkább 
hallgat a harcra tüzelőkre, mint a 
békesség Fejedelmére, amikor az 
elvakultak pártja gyűlölettel k iá lt: 
„Félre, félre a vallással, a keresz- 
tyénséggel! “ . . .  mindannyiszor a 
régi választás esik meg, mindany- 
nyiszor újra felhangzik: „Barabbást! 
Barabbást!“ . . .  Vagy amikor gú
nyolódás, csúfolódás, és durva 
tréfa támad a legszentebb dolgok 
felett is, vagy ha gondolunk a sza

badgondolkodók tanításaira, akik 
csak anyagot ismernek s lélekről 
tudni sem akarnak; ha eszünkbe 
vesszük az istentagadók kárhoza- 
tos elveit, nem látjuk-e megismét
lődni a régi történetet, nem hall
juk-e ma is a borzalmas kiáltást 
Jézus ellen — s Barabbás mellett!...

De mindazoknak, akik Barabbás 
mellé állottak — akár a régi idők
ben, akár a mi napjainkban — 
két dolgot nem szabad elfeledni. 
Először azt, hogy az Úr — király 
és akármilyen örvénylő hullámok 
csapkodnak is, bármennyire dü
höng a zivatar — a magasságok 
Úra nagyobb mindezeknél! És

Valamikor a szégyen fája és a 
legrútabb megbélyegzés esz

köze volt. A kereszthalál azt jelen
tette, hogy az elítéltet kivetette 
magából a társadalom is, az állam 
is, az élet is. A bűnös nem tudott 
vagy nem akart beletörődni a 
fennálló rendbe, ezért nem volt 
oka az élethez. Aki tehát össze- 
roskadt a kereszt alatt vagy el
vérzett rajta, *z egy szégyenletes 
kudarccal fejezte be életét.

Jézust keresztre ítélte a saját 
népe. Ezzel adta tudomására a 
világnak, hogy reá nincs szüksége 
s kivetette magából, mert fel akarta 
forgatni a régi életet. Nagyon so
kan azt hitték akkor, hogy a gol- 
gothai kereszt Jézus végzetes ku
darcává lett.

De mi tudjuk, hogy Jézus ke
resztje a szeretet diadaloszlopa s 
a keresztyénség Jézus megváltói 
munkájának győzelmes történeti 
előretörése. És Jézus ezt már előre 
tudta. Ezért is nem vonta ki ma-

másodszor: Krisztus kősziklára épí
tette az ő egyházát és a pokol 
kapui sem vesznek azon diadalt!... 
Igen, a Krisztus egyházának hívei, 
ha még annyian kiáltanak is Ba
rabbás mellett, felemelik szavukat 
és szembe kiáltják:

„Jézust el nem bocsátom,
Mivel magát adta értem ;
Nagy hálával őt áldom,
Legyen övé teljes éltem.
Ő én világosságom,
Jézust el nem bocsátom.
Nem bocsátom el soha,
Mind a sírig néki élek;
Sorsom jó, vagy mostoha 
Benne hiszek és remélek 
Szívvel, szájjal kiáltom :
Jézust el nem bocsátom.“ ^ •

gát a kereszt szenvedései alól. 
Tudta, hogy a fájdalommal hor
dozott kereszt lesz az a csodálatos 
hajtóerő, mely az emberiséget 
előre viszi nagy jövendője: a örök 
élet felé. Tudta, hogy a kereszt 
togja összekötni a földet a meny
nyel, a bűnös embert a kegyelem 
Istenével.

S ma már sokan vannak, akik 
őszintén elmondhatják, hogy nem 
egyszer a kereszt szenvedései 
mutatták meg a jobb élet útját, — 
az Istenhez vezető útat.

*
Az emberek sokszor igen köny- 

nyen hajlandók apró kellemetlen
ségeiket és balsikereiket kereszt
nek nevezni; panaszolják, hogy 
életük „kálvária-járás“, sorsuk 
„tragikus“, mert senki sem akarja 
őket megérteni és törekvésüket 
méltányolni. Pedig ezeket a keresz
teket többnyire maguk ácsolják 
össze maguknak egy-egy ballépés
ből vagy meggondolatlanságból.

A kereszt.
Irta: Magassy Sándor.
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Az emberek sokszor önmaguknak 
a keresztjei.

És mi volt Jézus keresztje, az 
egyetlen, az igazi kereszt ? . . .

Önzetlenül szeretett s — meg
gyűlölték ; örökkévaló hajlékról 
gondoskodott övéi számára, — 
„övéi azonban nem fogadták be“ 
s néki még a fejét sem volt hová 
lehajtania; halottakat hívott életre, 
őt pedig halálra ítélték. S ezt a 
keresztet ő egész földi életén át 
hordozta.

Ez a kereszt!
A mi legnagyobbnak hitt élet

fájdalmunk is, amit méltatlanul 
szenvedünk, csak egy parányi 
darabkája Krisztus keresztjének. 

*
Akik Jézust kereszthalálra Ítél

ték, azért tették, mert nem akarták 
magukra venni az ő igáját, vona
kodtak tőle megtanulni, hogy ő 
szelíd és alázatos szívű s hogy az 
ő igája gyönyörűséges, terhe pedig 
könnyű. Ezért aztán e világ igájá
ba hajtották fejüket: embertelenek 
és gőgösek lettek.

Es aki ma sem akarja az ő 
igáját hordozni ? . . .

*
Az a sokaság, mely talán kí

váncsiságból, talán részvétből se
reglett Jézus golgothai keresztje 
alá, „látván azokat, amik történtek, 
mellét verve megtére.“ A kereszt 
megszűnt látványosság lenni és 
átalakult a megtérés útjává.

Vájjon miért megy ma a keresz-

Husvét reggelén.*
Személyek:

Eszter, gazdag írástudó leánya.
Mária, jeruzsálemi asszony.
Anna, barátnője.
Éva (legkisebb)
Márta
Lidia . .. .
Magdolna jeruzsálemi
Krisztina kisleányok.
Hágár
Dóra
Miria
Szolgáló leány.

Szin; régi oszlopcsarnokos szoba, kö
zépen asztal, 4 székkel, oldalt egy szék.

I. FELVONÁS.
/. Jelenet.

Szóig, leány (néhány összefűzött tekercs
ről olvas): Vala pedig az a ház már igen 
rossz állapotban, miért is . . .

Eszter (karosszékben ül, mind a két 
lába merev): Hagyd abba az olvasást,

* Simonyi Ilinek „Az első karácsonyfa* c. szín
darabjának első felvonása.

HARANQSZO.

tyénysóg milliónyi sokaság a nagy
pénteki kereszt felé ? . . .

*

A nagypénteki tragédiában a 
kereszt a jó és rossz élet-halál 
harca volt, amely mindaddig tartott, 
míg a gyűlölködők tömege meg 
nem látta a kereszten Jézust. Mikor 
megpillantották a kereszten függő 
Jézust, a gyűlölet, mintha önmagát 
merítette volna ki, lassanként meg
szűnt.

Majd, ha a Krisztus keresztje 
körül gyűlölködő milliók tömege 
nemcsak a keresztet nézi, hanem 
sokkal inkább az érte megfeszített 
Krisztust, — nem lesz többé sem 
testvér-harc, sem osztály-harc, sem 
vallási gyűlölködés.

A tállyai egyház KossutMnnepe.
Március 15-én a tállyai templomba 
zarándokoltak a zempléniek, ahol 

Kossuthot megkeresztelték.
Azon a napon, amikor világra

szóló ünnepség keretében leplezték 
le Newyorkban egyházunk nagy fiá
nak szobrát s az egész világ figyel
me Newyork felé fordult, hogy lélek
ben ott legyen a lángielkü magyar 
szabadsághős szobrának leleplezésén, 
Kossuth egyháza is ünnepre gyűlt 
össze. A tállyai egyház, melynek 
templomában Kossuthot megkeresz
telték, impozáns ünneppel szentelte 
meg március 15-ét és egész Zemp- 
lénvármegyét abban a templomban 
hozta össze, melyben a világ legna-

unom. Olyan üres úgyis, hogy semmi élve
zetet sem nyújt.

Szóig, leány: Parancsolod talán, hogy 
behívjam az énekeseket?

Eszter: Nem érdekel, inkább hagyj ma
gamra. Ha szükségem lesz Rád, majd 
csengetek.

Szóig, leány (meghajol): Amint paran
csolod. (El.)

2. Jelenet.
Eszter : Óh milyen nyomorult az én éle

tem. Hiába gazdag az apám, hiába hatalmas, 
az én bénaságomon, mely az egész életemre 
ehhez a székhez szegezett, nincs hatalma. 
Itt ülök, szolgák lesik pillantásaimat, be
teljesül ki sem mondott kívánságom, és én 
szívesen itt hagynám ezt a vagyont, dolgoz
nék verejtékes munkával, csak ott táncol
hatnék én is, csak egyszer is azon a réten, 
melyen boldog kacagással játszanak a ron
gyos ruhás jeruzsálemi kis gyermekek. 
Mennyire fáj, szörnyű tehetetlenségem. Még 
gyermek sem voltam 8 már öreg fáradt 
vándor vagyok az élet országutján. Szüleim 
igen szeretnek, elvisznek mindenfelé. Hajót 
vettek számomra, hogy azon bejárhassak 
messze vidékeket. De mit ér mindez, mikor 
örök gyötrelemként ott ég a lelkemben az 
elmúlás utáni vágy. Mikor tengeren jártam,
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gyobb nemzeti apostolát 126 évvel 
ezelőtt megkeresztelték.

E nevezetes alkalomból művészi 
műsort állított össze az egyház ve
zetősége. A műsor keretében Pazár 
István vizmfiigazgató, diósgyőri egy
házfelügyelő, Záhony János bank
igazgató, Pazár Béla szig. mérnök 
szerepeltek, Zemann Zoltán lelkész 
ünnepi beszédet tartott s a szerencsi 
cukorgyár dalárdája és zenekara ér
tékes számokkal gazdagították az 
ünnepélyt. — Az ünnepély után az 
ünneplő közönség a Lavotta emlék
oszlop elé vonult, hol Orosz tanító 
méltatta a nap emlékét. Az ifjúság 
pedig a Fekete Sas nagytermében 
gazdag program mű műsor keretéden 
áldozott Koíuth emlékének, mikor is 
az emlékbeszédet Zemann Zoltán lel
kész tartotta. Az ünnepségeket a 
Kaszinótermében 100 terítékes ban
kett követte, amelyen a felköszöntőt 
a Kosuth Lajos által adományozott 
serleggel Maillot Nándor báró or- 
szággyülési képviselő tartotta.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Jézus utolsó prédikációi.

Ismerd meg az embereket.
Apr. 2. Ki vagyok én ? Máté 22 . « —4a. 

Mikor Jézus az első prób&utra küldi ki 
tanítványait, semmitől sem óvja őket, csak 
az emberektől. (Máté 10. n )  Mikor az 
utolsó nyilvános beszédeit tartja, akkor is 
arra inti hallgatóit: ismerjétek meg az em
bereket! Mennyi fájdalom van ebben az 
intésben 1 Szomorú tapasztalatok vannak a 
háta mögött arró>, hogy mily megbízhatat
lanok az emberek s hogy mily tragédiák 
származnak abból, ha az ember nem ismeri

nem hatott meg a vidék csodás szépsége, 
mert egy vágy töltötte el egész valómat, 
hogy bárcsak sfilyedne el velem a hajó. 
Ha szolgáim felhurcoltak nehéz lihegéssel 
egy hegy tetejére, nem az kapott meg, hogy 
milyen pazar az alattam elterülő vidék, 
hanem, hogy milyen jó volna erről a magas 
szikláról, mélybe zuhanva, szétzúzott ko
ponyával elterülni a földön és nem volt 
annyi erőm, hogy felfudiam volna emelkedni. 
Miért is é'.ek én ? . . .  (Lehajtja fejét, kint 
halkan „lánc lánc eszterlánc* stb.) A gyer
mekek 1 Óh ha egyszer én is veletek lehet
nék! (Csönget.)

3. Jelenet.
Szóig, leány (szolga belép): Parancsolsz 

úrnőm ?
Eszter: Kik vannak a réten?
Szóig, leány: Kis lánykák, úrnőm 1 Je

ruzsálemi gyermekek
Eszter: Sokan ?
Szóig, leány: Nem, mintegy 8-an.
Eszter: Egyedül vannak?
Szóig, leány: Egy asszony van velük.
Eszter: Menj és hívd őket ide.
Szóig, leány (indul, az ajtóig megy és 

megáll. Kint az ének elhallgat.)
Eszter: Mi az, mi történt? Miért hall

gattak el oly hirtelen.
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K ö t ik  P é te r  és  fe le ség e .
12 gyermeknek adtak életet. A fiaik  
közül 5-en vettek részt a világhá
borúban s 3-an haltak hősi halált. 
Emléküket a szentgotthárdi evang. 
templom előcsarnokában a hősi halot
tak emlékére emelt márványtábla őrzi 
a többi 31 bajtárssal egyetemben. * 4 5

meg azokat, akikkel együtt él. Jézus itt 
mindenekelőtt önmaga felöl kérdezősködik. 
Nekünk is azzal kell legelőször tisztába 
jönni, hogy kicsoda vagyok én? Nehéz erre 
felelni, mert az ember magát nem ismeri 
tárgyilagosan, a barátaink csak hizelegni 
tudnak, az ellenségeink pedig csak a hátunk 
megett beszélnek. Krisztus az e fenségeitől 
s a bibliától kér feleletet erre a kérdésre. 
Én is itt találom meg az igazságot, azt, 
hogy én elveszett és elkárhozott bűnös 
vagyok.

Apr. 3. Kicsoda Krisztus ? Máté 22. 
41—46 Ez a döntő kérdés itt s a másik 
világon. Aki megismerte önmagát, de nem 
ismerte meg Krisztust, az kétségbe esik, 
mint Judás. Ki nekem a Krisztus? Ereklye

Szóig, leány: Atyádnak szolgája elker
geti őket.

Eszter: Menj, siess utánuk és kérd meg 
őket, ne haragudjanak, hanem jöjjenek hoz
zám. (Szolga el.)

4. Jelenet.
Eszter : Vájjon utoléri-e őket s ha utol

éri, eljönnek-e? Szegény jó apám eltiltja 
őket, mert azt hiszi, hogy bánt a zajongá
suk. Fáj neki, mikor hallja más gyermekek 
vidám nevetését, mert az én ajkamon nem 
fakad kacagás so h a! Nekem is fáj. hogy 
nem játszhatok velük, de mégis jó kedvük
nek meleg verőfénye ha rávetődik szomorú 
szívemre, elfelejtem éietem nyomorúságát.

5. Jelenet.
Szóig, leány (jön): Itt lesznek rögtön, 

én előre szaiadiam, hogy megjelentsem 
Neked.

Eszter (örömmel): Jönnek I
Szóig, leány: Először nem akartak jön

ni, de aztán, hogy elmondtam nekik szo
morúságodat, az az asszony, aki velük volt, 
azt mondta nekik: „El kell mennünk hozzá, 
meri a mi Mesterünk a szeretetet paran
csolta nekünk“.

Eszter: Ki az a Mester?
Szóig, leány: Nem tudom, úrnőm I

a régi időkből, disz az élet ünnepélyes 
eseményeihez, rendőre a fennálló társadalmi
rendnek, politikai jelszó, erkölcsi tanító
mester, avagy az én Megváltóm ? Tisztába 
kell vele jönnöm a nagy héten.

Apr. 4. Kik a hamis vezetők ? Máté 23.
1—7. Isteni világrend az, hogy legyenek 
vezetők és vezetettek. Ezt kívánja különben 
az emberi tudás mindjobban szétágazódó 
területe, is. A vezetők megválasztása igen 
nagy horderejű. Ha valakinek a zsebórája 
rosszul jár, csak egy embert ejt tévedésbe, 
de ha a toronyóra jár rosszu', egy egész 
város zavasodik meg. Jé/us két jellemvonást 
említ meg, mint a hamis vezetők ismertető 
jelét: képmutatók, nem fedik a cselekede
tek az elveket és hiúk, uralkodni akarnak 
és nem szolgálni. Milyenek az én irányí
tóim, akikre hallgatok s milyen vezetője 
vagvok én azoknak, akik rám hallgatnak?

Apr. 5. Kik az igazi vezetők ? Máté 
23.8—is. Az igazi vezetőnek két ismertető 
jele van. Az egyik az, hogy nem bántja őt 
a hiúság, nem szenved elmkórságban. Aki
nek a mellére odatűzte Isten a megváltottak 
Krisztus vérétől piros érdemrendjét, az 
megkapta ennek a világnak legnagyobb ki
tüntetését s azt nem érdekli e világ semmi 
cime, mert az mind kevesebb, mint amije 
neki már van. A másik az, hogy alázatos, 
tehát szolgálatban látja a legnagyobb mél
tóságot és nem az uralkodásban. Nézem 
Krisztust az utolsó vacsoránál, míg mossa 
a tanítványai lábait s ráismerek az igazi 
vezetőre, akire rábízhatom magamat.

Apr. 6. Kik a vallás hitelrontói? Máté 
23.13—28. Aki ismeri Krisztust, az tudja, 
hogy ezekben a jajokban több a végtelen 
fájdalom kiáltása, mint a fenyegetés szen
vedése. Megítélésükben nem szabad figyel
men kivü! hagyni, hogy Jézust a legborzal
masabb kínok között sem hallotta senki 
sem jajgatni. Ez lehet Jézus legnagyobb 
fájdalma, ha itt jajgat egyedül. Mi okozza 
Neki ezt a fájdalmat ? Az, hogy a vallásos 
emberek nem ismerik életük nevelő hatá
sának fontosságát a mások életére vonat
kozólag, nem veszik észre, hogy kétlaki 
életet élnek, más a tanításuk és más az 
életük, félreismerik a hitéletük eredményeit,

6. Jelenet.
Mária (jön, kézenfogva vezeti Évát és a 

gyermekek vele jönnek): Békesség Neked.
Eszter: Üdvözlégy!
Mária: Hivattál bennünket?
Eszter : Hivattalak, mert vágyódtam utá- 

natok.
Gyermekek: Utánunk?
Eszter: Utánatok. Hallottam víg játéko

tokat, felém hozta a szellő kacagástok 
kedves csilingelését. Megdobogott a szívem, 
látni szerettelek volna benneteket.

Mária: Mit parancsolsz, hogy csele
kedjünk ?

Eszter: Nem parancsolok, csak kérni 
szeretném, hogy üljetek le ide körém s 
beszélgessetek egy kicsit.

Márta: De hiszen atyád szolgái az 
imént elkergettek minket a rétről, pedig az 
nem is a tietek.

Eszter: Szüleimnek fáj az én nyomorék- 
8ágom. Nem szeretik hallani más egészsé
ges gyermekek vidám kacagását. Azért űz
tek el benneteket onnan. Azt hiszitek, bol
dog vagyok? Olyan szörnyű nagy csend 
van a mi hatalmas palotánkban, olyan 
hidegek a nagy termek. A halál fagyos 
némasága fekszik mindenen. Fájdalom szállt 
a szivemre, amint betáncolt az ablakon a

formulákba takarják be bűneiket s kicsinyes 
törvényeskedéssel 8 külsőieskedéssel akar
nak kibújni Isten nagy parancsainak telje
sítése alól. Ha én is rontom a vallás hitelét 
ily dolgokkal az emberek előtt, akkor na
gyobb fájdalmat okozok neki, mint nagy
pénteki kínzói.

Apr. 7. Kik az igazán vallásos emberek ? 
Máté 2 3 .2o —se. A prófétáknak az a sorsa, 
hogy az életükben senki sem hallgat rájok, 
megölik őket, haláluk után azonban sze
mélyi kultuszt csinálnak belőlük, szobrokat 
emelnek nekik, sírjaikat ékesítik, de az 
általuk képviselt eszméket nem követik 
akkor sem s újra megölnék őket, ha ezt 
követelnék. Ne mondja senki azt, hogy 6 
nem engedte volna megölni Jézust, mert 
ma is cs.-ík a sírját szeretik ékesíthetni az 
emberek, beszélni az ő nagy dolgairól, de 
engedelmeskedni neki, azt már nem. Krisz
tus szavainak korbácsával elkergeti ma 
azokat sírjától, kik nem követik öt. En
gem is ?

Apr. 8. Kicsoda az Isten ? Máté 23. 
37—3». Senkit sem ismernek annyira félre 
az emberek, mint az Istent. Jézus hozta le 
nekünk az igazi képét Istennek. 0  mutatta 
meg, mennyire szeret az Isten minket. Vi
gyáz reánk. Vigyázásának nagyságát az 
anya lelkületéhez hasonlítja: mint a ty.uk- 
anyó a csibéire. Szeretete hűséges. Újra 
és újra meg akar menteni minket. Szeretete 
nem tud belenyugodni a mentő munkájának 
eredménytelenségébe. Ezekben a szavakban 
is a szeretet tehetetlensége sir. Szeretete 
nem tud lemondani rólunk. Reménykedik 
még a halálos ellenség megtérésében is. 
Husvét napján hálával gondolok arra, hogy 
Isten a feltámadással megpecsételte, hitele
sítette ezt a boldogító önarcképet.

Tíróczy Zoltán.

Protestáns öntudat.
Erről az időszerű témáról tartott 

rendkívül figyelemreméltó előadást 
Budapesten Okolicsányi Qyula, egy
házmegyei felfigyelő a tisztviseló-

ti vidámságtok. Könny buggyant ki a sze
memből. Apám tudja ezt, azért küldte ki 
a szolgát, hogy titeket elkergessen. Bocsás
satok meg nekünk, maradjatok itt 8 enged
jétek meg, hogy hallgathassalak benneteket.

Magda: Hát olyan nagyon vágytál kö
zénk?

Lídia: Szegény, szegény testvér.
Eszter: Hát itt maradtok nálam?
Mind: Igen, igen!
Eszter: Jöjjetek hát közelebb hozzám, 

üljetek ide mellém és szeressetek egy ki
csit engem. (Miria, Lídia, Dóra leülnek. 
Szóig, leány, Máriának széket tói. Többiek 
körül állják őket )

Éva: Szívesen. Megengeded, hogy ide 
üljek a lábaidhoz?

Eszter: Örömmel.
Éva: Énfpedig azt gondoltam, hogy Te 

egy gonosz hercegnő vagy, aki megvesz- 
szőzteti a szegényeket és most látom csak, 
hogv milyen kedves, jó szived van.

Eszter: Te pedig egy igen aranyos kis 
szelíd galamb vagy! Hogy hívnak?

Éva: Évának. De galambnak is szoktak 
hívni. Hát téged hogy hívnak?

Eszter: Eszternek.
Dóra: Milyen kedves neved van.
Eszter: Mit szoktatok csinálni?

(Folytatjuk.)
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telepi er. templomban tartott vallásos 
estélyen.

Ékesszólóan fejtegette a lelkiis
mereti szabadságot; a másvallásuak 
iránti tflrelmességet, de hozzá tette: 
»hogy amily mértékben gyakoroljuk 
mi a tflrelmességet, ép oly szigorú 
erkölcsi súllyal megköveteljük saját 
lelkiismeretűnk függetlenségét, meg
kívánjuk és követeljük más felekezet- 
beli testvérünktől is, hogy ők is 
tiszteletben tartsák a mi vallásos 
meggyőződésünket.* Különösen meg
szívlelendők a reverzális adásról 
mondott szavai: »Az önérzetes és 
erős meggyőződésű protestáns lelkűiét 
hitétől és vallásától nem fog soha
sem megválni. Anyagi jólétért, ké- 
nyelmesébb helyzetért, jobb és ke
csegtetőbb sorsért, vagy elhelyezke
désért nem fogja azt sohasem meg
tagadni, nem fog egy pillanatra sem 
annyira elgyengülni, hogy reverzálist 
adjon a születendő gyermekek elal- 
kuvására, ezek jogos hitük alkuba 
bocsátására nézve. A reverzális 
adása egyenes merénylet az egyéni 
szabadság, a lelkiismeret ellen Az 
a romlatlan lelkű ártatlan leány, ki 
az ö tapasztalatlanságában a rever- 
sális jelentőséget, annak következ
ményeit mérlegelni, megítélni nem is 
tudja; sokszor a kényszerűség kér
lelhetetlen nyomása alatt állítja ki 
az elkötelező szerződést, a reversá- 
list, de a legtöbbször nem is tudja, 
mit cselekszik. Csak később jul el 
annak öntudatára, mekkora erőszakot 
vett, mekkora öngyilkosságot követett 
el saját lelkiismeretén. Késő bánat 
ez a legtöbbször, s amilyen gyötrő 
érzést vált ki a reversális adása a 
magábaszállás idejében, éppen olyan 
gyötrődést vált ki azok lelkületéből 
is, akik a vegyes házasságok révén 
hitüktől megválnak. Ismerek számos 
ilyen szánalomra méltó vergődést 
magából a gyakorlati életből, mikor 
az ide jutott lélek megküzdötte, meg
szenvedte a lelki fájdalmak minden 
kálváriáját mindaddig, míg megtisz
tult lélekkel tért be régi, eddig el
hagyott templomába és megigazultan 
épült fel lelke az evangélium igaz
ságain. — Édes protestáns test
vérem, ha nálad gyengén áll a prot. 
öntudat, ha azt kezded érezni magad
ban, hogy az evangéliumban való 
hitedben meggyöngültél, tekints az 
egyháztörténet tündöklő példáira, 
nézzed magát a nagy reformátort, 
milyen sziklaszilárdan áll meg a 
világ leghatalmasabbjaival szemben, 
életet, halált, a legfenyegetőbb ve
szélyt megvetve, a biblia igazságaira

Jöjjetek én' hozzám . . .
üöj jelek én hozzám —
—  kiknek fáj az élei,

ftik az élettel már -  semmi! se reméltek. 
Reményetek fáját -  dús hajtásba hajtom:

—  ez az én jóságom.

fejjetek  én ^ezzárn —
kik a kereszt alatt már-már roskadoztok, 

Limára simítom a reges utalok,
^ogy ide találna, hegy ide oezessen:

—  ez a szeretetem.

fejjetek  én hozzám —
kik boldogok nagytek,

Meg ne szűnjön érte -  buzgó imádságtek. 
Imádságes színben — mint a nyílé ágon!

—  ez az én áldásom.
Stollné, Hudy Ilona.

támaszkodva állja meg helyét; val
lást tett hitéért, Isten látta az ó lel
két és másként nem tehetett.«. . .  
Időszerű volt Okolicsányi Gyula fel
olvasása, különösen most, a mai kor
ban, amikor történelmi múltú csa
ládok leányai feledkeznek meg egy
házuk iránti kötelességeikről. Nem 
hagyhatjuk szó nélkül — irja buda
pesti laptársunk — hogy a Tiszt- 
viselőtelepi evangélikus templomunk
ban a hallgatóság valóban megvaló
sítja azt, amit egyházi összejövetele
inknek elérniök kell, hogy ott ül a 
hallgatók közt a régi, nagymultú 
vagyonos nemes és a gyár munkás 
egymás mellett. Nyugalmazott minisz
ter, koronafőügyész, egyetemi tanár, 
vezértörzsorvos mellett ott ültek a 
gépgyári és északi főműhelyi mun
kások. művezetők, nejeik és gyerme
keik. Ahol az intelligencia jó példát 
mutat, ott a munkásság is büszkén 
vallja protestáns hitét.

KO R K É P E K .
K arco la tok , a  hétrő l.

„ A törvényhozás az egész nemzet ér
zésének adott kifejezést—irja budapesti 
laptársunk — mikor március 15-ikét 
nemzeti ünneppé nyilvánította. Ez évben 
először ünnepeltük meg, mint hivata
los ünnepet. Az erről szóló beszámo
lókban azonban k é t  do log  tű n t  
fe l . Az első az, hogy ez a hivatalos 
ünnep tulajdonképen csak félhivata
los ünnep volt. Nem volt tanítás az 
iskolákban és nem voltak irodai órák 
a közhivatalokban, de üzemek, gyá
rak, üzletek mind nyitva s aki nem

állami vagy városi hivatalnok, vagy 
nem iskolába járó, annak számára 
ez az ünnep hétköznap maradt. Nem 
jó l  volt ez így s reméljük, hogy va
lóban az egész nemzetre kiterjedő 
nemzeti ünneppé fogják tenni a jövő  
évre megfelelő rendeletek által, me
lyeknek mindenki szívesen engedel
meskednék. — A másik, ami feltű
nést keltett, az volt, hogy ámbár a 
miniszteri rendeletek szerint minden 
hivatalnoknak saját felekezete isten- 
tiszteletén kellett részt venni, azt ol
vastuk, hogy a kormányzó és a mi
niszterek a rám. kath. istentiszteleten 
jelentek meg. Miért? Hiszen isme
rünk közöttük protestánsokat! Vagy 
a Regnum Marianum kidomboritá- 
sáért ? Vagy azért, mert a róm. kath. 
templomok eddig nem tartottak márc. 
15-én istentiszteletet, c sa k  s z e g é n y ,  
m e g v e te tt  p r o te s tá n s o k , hát en
nek az örömére jelentek meg a kath. 
templomban ahelyett, hogy saját fe
lekezetűk templomába mentek volna ? 
De a vármegye és város képviselőit, 
hivatalnokait is miért nem láttuk 
templomainkban ? Miért csak a kath. 
templomokban képviselték hivatalai
kat ? Igen helyénvaló lenne, ha jö vő  
é v r e  n em csa k  fe lh ív á s o k a t  i n 
té zn é n e k  a p r o te s tá n s  te m p lo 
m o k h o z  is te n tis z te le te k  t a r t á 
s á é r t ,  h an em  j ó  p é ld a a d á s  
o k á b ó l m ég is  je le n n é n e k  o tt.*  
Szomorú megállapítások e z e k ! ...  
Nem lesz nálunk már soha máskép ?

Templomépítési mozgalom 
Kaposvárott.

A kaposvári ev. egyház folyó évi márc. 
hó 18-án tartotta számadó közgyűlését. 
Takáts Bála ev. lelkész beterjesztette je
lentését, melyből kitűnt, hogy az egyház- 
község bevétele az elmúlt 1927. évben 
9.222 51 pengőt, a kiadások ugyanannyit 
tettek ki, a templom építési alap összege 
pedig 24 676 pergőt. A gyülekezet tagjai 
az elmúlt évben egyházukért 9115 pengő 
áldozatot hoztak. Majd ismertette a sta
tisztikai adatokat, melvek a következők: 
33 születés, egyházi áldásban részesült 6 
tiszta ev. pár és 10 vegyes pár, reverzálist 
adott 6. az Úr asztalához járultak 741 en. 
Ev. egyházunkhoz hűtlen lett 6, ev. egy
házunkba áhért 6. A hitoktatást lelkész 
végzi heti 22 órában E<után ismertette 
részletesen a templomépítési mozgalom 
mozzanatait. Somogyvármegye th. bizott
sága és Kaposvár r.-t város közösen cca 
510 négyszögöl területet adományoztak az 
egyháznak templomépités céljaira, azon
kívül Kaposvár város az egyháznak köl
csönadott épületet tulajdonába bocsájtolta 
és megengedte, hogy azt a templomepltés 
céljaira értékesítse, amely épület cca 28.000 
pengő értéket képvisel. Ezen áldozatkész
ségért nagy elismerés illeti Tallián Andor,
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Somogy vár megye alispánját és dr. Vetek 
György Kaposvár r t. város polgármesterét, 
akiknek nagy érdemeik vannak a (elek és 
az épület adományozásánál. A templom
építési alap ebben az évben 3400 pengő
vel gyarapodott, úgy hogy a mai napon 
cca 28.000 pengő áll az egyház rendel
kezésére, amelyhez ha hozzávesszük a 
várostól adományozott épület 28 000 pen
gős értékét, úgy 56 000 pengő áll rendel
kezésére templomépftés céllaira az egyház
nak. Ennek alapján a közgyűlés egyhangúlag 
elhatározta, hogy Sandy Gyula müegyet. 
tanárt bízza meg a templom terveinek és 
részleges tervrajzainak készítésével, ugyan
csak öt kéri fel az épités ellenőrzésére is. 
A meglévő 56 000 pergőn felül még kb. 
12.000 pengőt remél az egyház ez évben 
gyűjtés útján, pótadíbó! és kamatokból 
összehozni s az ezen felül hiányzó össze
get építési kölcsönnel óhajtja póto'ni.

E GYRÖL- MÁS RÓL,
A  m in d e n n a p i  életből.

Házassági tanácsadóhivatalt 
szerveznek az elöljáróságokra. 
Csordás Elemér dr. bpesti tisztiorvos, 
er. presbiter előterjesztést nyújtott be 
a tanácsnak, amelyben kérte, hogy 
a kerületi anyakönyvvezetók utján 
figyelmeztesse vagy hívja fel a házas
ságra lépő feleket a házasság előtti 
orvosi vizsgálatra. Tervbevette a tiszti
főorvos a kerületi házassági tanács
adó hivatal szervezését, ahol a há
zasuló feleket mindenféle tanáccsal 
és orvosi kezeléssel ellátnák. Addig is 
azonban, mfg a tanácsadóhivatalt 
felállítják, a kerületi anyakönyvveze- 
tőségek figyelmeztető nyomtatványokat 
fognak átnyújtani azoknak, akik há
zasságuk hirdetése céljából megjelen
nek. Ezekben a figyelmeztető nyom
tatványokban felhívják a házasuló 
felek figyelmét a titkos betegségek 
gyógykezelésének halogatásával járó 
veszedelmekre. A tanács a tisztifőorvos 
előterjesztését magáévá tette és a 
figyelmeztető nyomtatványok kiszol
gáltatását elrendelte.

Leventezászló-aYatás Bükön,
A csepregi járás leventezászlóját, me

lyet Fiandorffer Ignác orsrággyülési kép
viselő neje ajándékozott s melyet a múlt 
év okt. havában a járási levente-verseny 
alkalmával szentelték fel a róm kath. val- 
lásu leventék számára, mikor ugyanis az 
ev. lekenték egyházuk mellőzése miatt a 
zászlószentelésröl és a versenyről elmarad
lak. — Bükön, a hősi szobor előtt, meg
felelő fénnyel és ünnepjéggel, Farkas Ele
mér esperes az evang. "leventék egyháza 
részéről is felavatta. A leventeegyeeülefek 
vezetősége mindent elkövetett, hogy egyhá
zunknak a sérelem miatt teljes elégtételt 
szolgáltasson s a zászló felavatása épen 
olyan fényes keretek közölt történjék meg, 
mint az a róm. kath egyház részéről meg
történt s hogy már a felavatás napja is

ftz ember Isten fia.
Ha nem találsz már segítséget,
És elveszettnek hiszed majd magad: 
Kiben nem volt idáig hited —
Az Isten nevét sóhajtja ajakad I

Elérkezett már utólsó órádl?
Hová, merre, mi lesz veled ?
Eszedbe jut ma|d —  kit megtagadtál — 
Irgalmas Atyád, Istened I

Megtérve majd bűnbánó lélekkel.
Hogy hit nélkül üres volt életed ;
Hogy amiért érdemes volt élni,
Azt ott a túlvilágon megleled I

Hogy e földön túl egy Jobb élet van, 
Mély, erős hittel hiszed már! [ban: 
Boldog bízással nyugodva meg sorsod- 
-  „Minden megtérő! az o r karjaiba zár I" 

talmácsi Oláh Dezső.

kiemelkedő legyen, márc. 15-ére tűzték 
azt ki. Örömmel ismerjük el a levente 
egyesületek veze'őségének, úgy Balogh Dé
nes főszolgabírónak, mint vitéz Liszkay 
Győző várm. testnevelési vezető, alezre
desnek, kiváltképen pedig vitéz Bánó Kál
mán kerületi parancsnok tábornoknak, és 
Gévzy Wolf Lajoä alispánnak kik Fian
dorffer Ignác orsz. gyűl. képviselővel együtt 
az avatáson is megjelentek s Így az ava
tás fényéből mi sem hiányozhatott, ismé
teljük, örömmel ismerjük el fennkölt gon
dolkozásukat, kik, a levente egyesületet 
mentessé igyekeznek tenni minden zavaró 
körülménytől, hogy az minél inrenzivebben 
szolgálhassa magasztos hivatását: az ép 
testben ép lélek művelését.

Megjelentek a zászlóavatáson a már 
említett előkelőségeken kívül, a helybeli 
elöljáróság. Rozsos Ferenc plébános, a 
község e ölte ö lakói; a helybeli leventék 
továbbá a szakonyi és alszopori leventék 
diszszakaszai. Itt emli'jük meg, hogy a 
zászlóavatás alkalmával lett átadva Kiss 
Gáza szakonyi, Dániel Endre zsirai kör
jegyzőknek és Kisfaludy Károly büki ev. 
tanítónak a levente egyesületek érdekében 
kifejtett eredményes működésükért az alis
pán kitüntető elismerése melyért a kitün
tetettek nevében Kisfaludy Károly mondott 
frappáns köszönetét.

H E T I  KRÓNIKA.
A felsőház részleteiben is elfogadta a 

valorizációs javaslatot. — A képviselőház 
ülésén Görgey István, képviselő fölvetette 
az autonom vámtarifa revíziójának a szük
ségességét. — A kormányzó ünnepi be
széddel nyitotta meg a tenyészállatvásárt. 
Felette kívánatos — mondotta — hogy a 
tenyészállatvásár a mezőgazdasági termelés 
minden ágát felölelő országos mezőgazda- 
sági kiállítássá váljék. — A borsődi Derék- 
egyházán hatezeréves őskuitura nyomaira 
bukkantak.

Az osztrák császárhü néppárt gyűlését 
megzavarták.

A románok a beregböszörményi határban 
agyonlőttek két magyar állampolgárt. így 
festették be újból magyar vérrel a románok 
a trianoni határt — Marosvásárhelyen egy 
görög bath, körmenet alkalmával össze

ütközésre került a sor a papok és a csen
dőrök közt. — A szenátusban Turcu sze
nátor éles támadást intézett a katholikusok 
és a katho:icizmus ellen.

A Pravda c. szerb lap legutóbb rend
kívül elismerő cikket ho olt Magyarország
ról. — Szabadkán feltartóztattak 22 vasúti 
kocsi robbanó anyagot. A koeßik Olasz
országból érkeztek és Romániának szóltak.

Görögország és Románia döntő bíró
sági egyezményt kötöttek.

Genfben a leszerelési értekezleten el
vetették Németország javaslatát.

Az angol akóház leszavazta a 7 órás 
munkanapot. — A tengerészet ujfajti nehéz 
bombákkal kísérletezik.

Spanyolország ismét belép a Nép- 
szövetségbe.

Rómában Rolhermere lord a magyar 
nők hazaszeretetét dicsérte.

A ném et birodalmi vasutak több ma
gasrangú tisztviselőjét megvesztegetéssel 
vádolják. — Erzberger gyilkosai és a 
kommunisták amnestiát kapnak.

A francia miniszterelnök feszült érdek
lődéssel várt bordeauxi beszéde nagy on ked
vező benyomást gyakorolt Párisban. Egyet
len bántó hang, egyetlen sértő szó nincs 
beszédében, sem politikai ellenfelei, sem 
Németország ellen.

A szovjetkorm&ny megfizetett tanuk 
vallomásai és hamis okmányok alapján 
tartóztatta le a német mérnököket.

Clevelandban néhány kommunista tün
tetni próbált a magyar zarándokok ellen, 
de a rendőrök és a clevelandi magyarok 
nyomban elhallgattatták őket. — Washing
tonban a szenátusban és kamarában az 
egész ház felállva ünnepelte a magyar 
parlament küldöttségét. — Pittsburg pol
gármestere báró Perényit és Sipőcz polgár- 
mestert a város polgáraivá avatta. — Az 
amerikai bevándorlási quota továbbra is 
érvényben marad.

HA R A N G S Z O .

V ir á g v a s á r n a p .
Ep. PhiL 2.5-11.

Aki engem követni akar, vegye fe l az én 
keresztemet és úgy kövessen engem, mondja 
jézus. Krisztus követői csak úgy lehetünk, 
ha az ö keresztjét megértjük és hordozzuk. 
Erre int a virágvasárnap epistolája.

Előfizetési felhívás 
és kérelem.

A z u j  é v n e g y e d  a lk a lm á b ó l  
t is z te le t te l  k é r jü k  — a k ik n e k  
e lő f ize té sü k  le já r t  — p o s ta fo r 
d u ltá v a l, a z  e lő f ize té s  s z iv e s  
m e g ú jí tá s á t .  A  n a g y s z á m ú  h á t
r a lé k o so k a t p e d ig  k é r jü k , h o g y  
s z á m o lv á n  le lk iis m e r e tü k k e l  
több é v i h á tr a lé k a ik a t  r e n d e z 
zék . L e lk iism e re tle n sé g ü n k k e l, 
p o n ta tla n s á g u n k a t  n e  te g y ü n k  
tö n k re  k é s za k a r v a  e g y h á z i  i n 
té zm é n y e k e t, ezek  k ö z ö tt  e lső  
h e lye n  a z  e v a n g é lik u s  s a jtó t, 
a m e ly r e  n a p ja in k b a n  o ly  n a g y  
szü k ség  v a n  s  m e ly  m in d e n  
á ld o za to t m e g é rd e m e l.



110

A győri egyházmegye lelkész! érte 
kezlete. Március 20-án tarioita a győri 
egyházmegye tavaszi lelkész i értekezletét 
Győrött. Az értekezlet előtt úrvacsorához 
járult a lelkészi kar, melyet Túróczy Zoltán 
osztott, aki lelkészi szolgálatunk belső 
indítékairól tartott önvizsgálat igehirdetést. 
Az értekezleten Németh Károly esperes a 
szentségek szociális jelentőségéről tartott 
mélyen megalapozott előadást. Hörényi 
Lajos győrszerrerei lelkész aktuális gya
korlati gondolatok elmen tartott tartós esz- 
macserére indító elősdást. Elhatározta az 
értekezlet, hogy a Nagy István—Kiss Samu 
féle konfirmációi tankönyvet második kia
dásban is megjelenteti s június 7 én Győrött 
egyházmegyei presbiteri értekezletet fog 
rendezni.

ÚJ gyülekezeti felügyelő. A szentgott
hárdi gyülekezet az üresedésben levő fel
ügyelői állásra Sokoray Elek szentgotthárdi 
főjegyzőt választotta meg, kinek ünnepélyes 
beiktatása, nemkülönben a presbitérium 
eskütétele legközelebb fog megtörténni ün
nepi istentisztelet keretében.

A zalaistvándi evangélikus ifjúság feb
ruár 19-én a Tanítók Országos Szövetsége 
házának javára előadást tartott, melyen az 
Ifj. Énekkar hazafias énekekkel szerepelt, 
Krajczár Károly és Tóth János tárogató- 
kísérettel énekelt. Kiss Lajos tanító, Hor
váth Nelli és Tibola Sándrr szavaltak. Az 
iskolás gyermekek és az Ifjúsági egyesület 
tagjai előadták a H diárvák című álomképet. 
Mindegyik szereplő kellő készültségről tett 
bizonyságot s biztosította az est sikerét, 
mely 60 pengőt juttatott a Tanítók Országos 
Szövetségének házára.

A budapesti Mária Dorottya Evangé
likus Jótékony Nöegylet a várbeli elemi 
iskola termében március 25-én műsoros 
családi estélyt rendezett. 1. Dr. Prőhle 
Vilmos egyetemi tanár előadást tartott az 
új Törökországról. 2 Szánthó Jenő hegedű
művész Mikus-Csák István zongoraművész 
zongorakisérete mellett hegedült 3. Szarvasy 
Olga középiskolai tanárnő szavait. 4. Scholz 
Erikné énekművésznő Tarnay-dalokat adott 
elő, zongorán kísérte Scholz Erik zongora
művész.

Hősi em lék'ábla-avatás Vanyoián. 
Márc 15-én a nemzeti ünneppel kapcso
latban avatta fel Takács Elek esperes köny- 
nyeket fakasztó beszéddel a vanyolai ev. 
gyülekezet 19 hősi halottjának a templom 
belső falában elhelyezett emléktábláját. A 
lepel lehullása után koszorút helyezett el 
Simon Istvánné, Ihász Lajos a hozzátarto
zók, Varga Sándomé a nőegylet nevében. 
— Helyi lelkész ismertette a hősök rövid 
életrajzi adatait, majd a leventék énekkara 
a magyar „Hiszekegy'-et adta elő s Kovács 
Ilus és Molnár Róza alkalmi költeményt 
szavaltak. Az ünnepély a nemzeti imádság 
eléneklé8éve! ért véget.

Szentgotthárd. A Nő- és Leányegylet 
li. böjti összejövetelén Héring János vesz
prémi lelkész tartott rendkivül lebilincselő, 
mélyen szántó előadást „A mai léleknélküli 
emberről. “Közremüködte^Ernst Irma hatá
sos szavalatával, P»pp Zoltán hegedűmű
vész gyönyörű hegedűszólójával, az énekkar 
Ravasz Endre tanár vezetésében szép kar
énekével. Az oltári szolgálatot ezúttal So- 
koray Miklós lelkész végezte.

Nyíregyházán a ÍV—VI. oszt. fiú- és 
ieánynővendékek ifjúsági Vörös kereszt 
egyesülete sikerült kézimunka kiállítást 
rendezett. Ami szépet kiállítottak, készítet
tek, azt két kiváló, gyermekeket szerető 
nevelőnek, Horváth Anna kézimunkatanitó-
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nőnek és Neumann Jenő tanítónak kö
szönhetik.

Hangverseny. A Budapesti Evang. Fő
gimnázium Dal- és Zeneegyesülete március 
hó 29-én, az intézet dísztermében, saját 
felszerelésének kiegészítésére renekivül ní
vós hangversenyt rendezett. — A zenekart 
Oppel Imre tanár vezényelte.

Ászáron böjt IV. vasárnapján vallásos 
estély volt. Ez ünnepélyen Ihász Dénes, 
Kovács Giza szavalt, Imre Rózsi és az 
iskolás gyermekek énekeltek, a lelkész pe
dig .Krisztus keresztfája alatt“ címen tartott 
előadást.

A Szentlélek konferenciája. A Bethá- 
nia-Egylet 25 éves fennállása alkalmából 
szokott tavaszi konferenciáinál nagyobb 
szabású konferenciát készít elő, melynek 
főtárgya a S/.enílélek. Az egyes előadások 
cím e: A Szentlélek Krisztus bbonyságte- 
vője, A szél fű. Az új teremtés, Örökéletre 
buzgó kútfő, Élővizek folyamai, A Lélek 
elleni bűn, A Lélek és a gyülekezet, A Lé
lek záloga, A Lélek csodája. Az egyes 
előadásokat Czeglédy Sándor. Nyáry Pál, 
D. br. Podmaniczky Pál, Dr. Victor János, 
Nagy István, Vargha Tamás, Sallay István, 
Benkö István stb. tartják. A jubileumi emlék- 
ünne pélyen, mely egyszersmind a konferencia 
megnyitó gyűlése, dr. Szabó Aladár fog a 
Bethánia múlljáról és jövőjéről nagy elő
adást tartani, az ápr. 12—15-ig tartandó 
konferencia színhelye szintén az új bpest- 
józsefvárosi templom lesz. A résztvevők 
féláru vasúti kedvezményben részesülnek, 
ingyen közös szállást, vagy mérsékelt áru 
szállodai szállást kaphatnak. Jelentkezések 
legkésőbb április 6-ig az egyesület titkári - 
hivatalába (Budapest, VHL, Gyulai Pál- 
utca 9 )  küldendők.

Tét. A böjti időszakban vallásos estélyt 
tartott, melyen a helyi lelkész Péter a hű
ség apostola cimen tartott előadást. Sza
valtak : Bőnye Jolán, Csengéi Margit és 
Csele Irénke. A Leányegylet énekkarral, 
Szabó István tanító szólóénekkel szerepelt.

Nemescsó. A tél folyamán tartott isme
retterjesztő előadások keretében 2 ízben is 
volt műsoros estély szavalatokkal s a da
lárda énekszámaival, egyik alkalommal 
Arany Jánosról, a másik alkalommal pedig 
Győry Vilmosról tartatott felolvasás.
I  A németzsidányi kis gyülekezetben 

márc. 4-én volt igen szépen sikerült vallá
sos estély, melyen az ifjúság s,az iskolás 
gyermekek énekeltek, szavaltak, Éder Ilonka 
tanítónő pedig felolvasásokat tartott. Ugyan
csak szépen sikerült ünnepet rendezett az 
ifjúság márc. 15-én is. A vallásos estély 
műsora német volt, a márc. 15-iki azonban 
teljesen magyar.

A kispéc-kajóri ev. egyesült gyülekezet 
böjt III. vasárnapján böjti vallásos ünnepélyt 
tartott, melyen Síkos Kálmán lelkész oltári 
imát mondott és előadást tartott. Gócza 
Lidia, Markó Szidónia, Cseszregi Imre és 
Rácz Károly szavsltak, az énekkar Németh 
Gyula kántortacitó vezetésével énekelt. Of- 
fertórium a gyámintézet javára szolgált.

Diakónusok ajánlkozása. Az ausztriai 
bibliaiskolában (hasonló magyar intézmény 
hiánya miatt) évek óta készül a diakónust 
szolgálatra három magyar fiatalember. 1929 
okíóber 1-én szeretnének szolgálatba állni. 
Vasárnapi-iskolai munkában, ifjúsági egye
sületben, szegénygondozás és beteglátoga
tás, valamint lelkészi hivatalban való segitő 
szolgálatra állíthatók be. Igényük teljes 
ellátás és némi kevés készpénz. Ez utóbbi 
tekintetben is igényeik szerények. Meg
keresések Tőltéssy Zoltán református leír

készhez intézendök Budapest IX., Üllői- ut 
29 II. emelet.

Jugoszlávia. A bácsi ev. esperesség 
március 15 én Noviszádon rendkívüli köz
gyűlést tarfott. — Mai Frigyes, a ciliii 
egyesült protestáns egyház lelkésze hosszú 
évtizedek munkája után elhalt. — Az es'éki 
egyház meleg ünneplésben részesítette Wal
ter Antal lelkészét 20 éves jubileuma alkal
mából. — Morgenthaler Fersncné, Mcrgen- 
thaler Ferenc zsabalji lelkész neje várat
lanul elhuayt.

Áta. A Pécstől mintegy 20 kro.-nyire 
fekvő Áta községben több evang. család 
lakik, amelyeknek tagjai már 15—20 évvel 
ezelőtt szektás prédikátorok hatása alatt 
ev. anyaszentegyházunktól eüdegenkcdfeV. 
A megnemtántorítoltak belátják, hogy végül 
is nyíltan állást kell foglalniofc ev. egyházuk 
mellett. Felkérésükre Baldauf Gusztáv lel
kész f. hó 18 án kiszállt hozzájuk, hogy 
újból megszervezze köztük az ev. fiók
egyházat.

Nélkülözhetetlen minden ifjúsági mun
kás számára ar. Ébresztő, heti részletes 
munkaprogrammjával. Vidéki ifjúsági mun
kával foglalkozó lelkészek és tanítók tanú
bizonysága szerint. Programmja felölel is
meretterjesztő dolgokat, a Jézus életét kö
vető praktikus bibliamagyarázatokat illuszt
ráló történetekkel, keresztyén szellemű 
szórakoztató játékokkal. Előfizetése 2 P. 
Budapest IX, Üllői-ut 29 II. Keresztyén 
Ifjúsági Egyesületek Nemzeti Szövetsége.

Vetítőgépet ajánlunk ifjúsági egyesü
leti és általában gyülekezeti munka számára 
A gép kizáróan álló filmképek bemutatására 
alkalmas. Filmekkel ellátjuk a géptulajdo
nosokat. A rendkivül ügyes vetítőgép ára 
117 pengő. Tartaléklámpa ára 7.30 pengő. 
Megrendelésnél közölni kell, hogy 110, vagy 
220 voltos áram van-e helyben. A pénz 
előre küldendő. Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek Szövetsége, Budapest IX, Üllői ut 
29. (Filmkölcsönzés sorozatonként 5 napra 
1 pengő, kísérőszöveg 60 fillér.)

Csehszlovákia. Dr. Halmi Béla, a so- 
morjai ev. szabad egyház lelkésze, akinek 
meggyőződéséért sokat kellett szenvednie, 
súlyos beteg. — Zoch Sámuel örökébe 
Fajnor Dusán csácsói lelkészt, nyitrai fő
esperest ültette a gyülekezetek egyhangú 
bizalma a püspöki székbe. — Honti espe
resnek Bobál Samu alesperest választották 
meg. Egyházmegyei felügyelő Leholsky 
Gusztáv lett. — Bekebányán meghalt 69 
éves korában Sekán Samu egyházmegyei 
másodfelügyelő. — Jánoska György dr. 
püspök pásztorlevelet intézett az összes 
lelkészekhez, melyben arra figyelmezteti 
őket, hogy a lelkipásztori lélekmentö mun
kát teljes odaadással végezzék. Különösen 
az ifjúság nevelésére hívja fel a figyelmet. 
— Mayer Almin, a szepesbálai egyház fel
ügyelője 65 éves korában elhalt.

Március 15-ét lelkes ünnepség kereté
ben ünnepelték meg Körmenden a szabad
ság emlékére rendezett ünnepélyek ax 
evangélikus elemi iskola ünnepélyével kez
dődtek március 14-én délelőtt 11 órakor. 
Délután 6 órakor az Egvházi Énekkar és 
Ifjúsági Egyesület tartotta ünnepélyét a 
gyülekezeti ház nagytermében. Felolvasást 
tartott dr. Zimmermann Artur, kir. köz
jegyző. A műsort 80 terítékes társas va
csora követte a Balaton szállóban, hol az 
ünnepi felkö3zöntőt Sárkány Ferenc mondta 
8 felköszöntőt mondott még Zongor Béla 
esperes. E napon tartatott egyúttal az ev. 
Tanftónap, amidőn a műsor végeztével és 
a társasvacsorán az Ev. Tanítók Balatoni
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Üdülőházára (Révfülöp) önkéntes adakozás
ból 75 P jött össze, az az összeg külön
böző forrásokból 100 P re egészítették ki. 
— Csanádalbertiben március 15-én reggel 
a tanulóifjúság, a leventék, a községi elöl
járóság és presbitérium teljes s a lakosság 
tömeges je'enlétében 9 órakor ünnepi 
istentisztelet tartatott. 10 órakor a község
háza nagytermében az ünnepély pergett 
le gazdag műsor keretében. Az ünnepi 
beszédet Kovács Pál tanító tartotta. Az 
énekeket Hnustyán István tanító, a szín
játékokat és szavalatokat Huszár jános 
tanító tanította be igen ügyesen és rendez
ték lelkesedéssel. — Somlóvecsén: A gyer
mekek szavalatai és pompásan betanított 
énekszámai, nemkülönban a tanítónő, ra
jongó hazafisággal telített alkalmi beszéde, 
a jelenlévő nagyszámú közönséget vallás 
külömbség nélkül magával ragadta. — 
A bakonyszombathelyi ev. iskolás gyerme
kek márc. 15 én, Szekér Jolán betanításá
val, Esik eső karikára. . .  és a Végek 
sóhaja c. irredenta színjátékot adták elő 
kedvesen, hatásosan. Az első színdarabot 
Molnár Gyuszika, a másodikat Magyar 
Pisti szavalata nyitotta meg. Az előadás.- 
ból tisztán maradt 53 P a gyermekek 
könyvtárát fogja gyarapítani. — Megünne
pelte a zalaistvdndi evangélikus ifjúság a 
március 15-iki nemzeti ünnepet is, amikor 
Nagy István lelkész ünnepi beszéde, Kiss 
Lajos tanító, Krajczár Irén, Péter Ernő, 
Mohács Juci, Krajczár és Horváth Emilia 
szavalata, az Ifjúsági énekkar s a leányok 
énekkara tette élvezetessé és változatossá 
a műsort. Az ünnepi előadás jövedelme 
az evangélikus tanítók üdülőháza alapját 
gyarapítja. — Gyékényesen szép hazafias 
ünnepséget tartott az énekkar az iskolás 
gyermekek közreműködésével. Az ünnepi 
baszédet Miszel Ferenc tanító tartotta. — 
A hegyháthodászi leányegyházközségben 
délelőtt ünnepelt a levente-egylet. Beszédet 
mondott: Illés László igazgató-tanító és 
László Ede körjegyző. Délután ünnepeitek 
az iskolás gyermekek. Az ünnepi beszédet 
itt is Illés László igazgató-tanitó mondotta. 
Volt 11 szavalat és 7 énekszám. Mindkét 
ünnepélyen megtellett az iskola érdeklődő 
közönséggel. — Zalagalsa közönsége a 
Levente-Egyesület bevonásával fényesen és 
hazafiasán üanepelte meg március 15-iUét. 
Délelőtt 10 órakor az evang. templomban 
Síkos Gyula lelkész tartott istentiszteletet, 
hol a Levente-Egyesület és a községi elöl
járóság képviselte magát. Sikos Gyula 
lelkész, ünnepi beszédében méltatta a nap 
jelentőségét imában foglalva kérte az Isten 
áldását hazánkra. Délután 2 órakor Cipf 
Gyula r. kath. kántortanitó tartott hazafias 
előadást, hazafias szavalatokkal és ének
számokkal. A műsor 16 pontból állott. 
Előadást Bakos Péter veszprémpinkóci 
tanító tartott. Este 6 órakor az ev. iskolá
ban Sikos Gyula lelkész és Szabó Antal 
tanitó tartottak hazafias előadást hazafias 
szavalatokkal és énekszámokkal.

CSALÁDI  É RTESÍ TŐ.
Eljegyzés. Badáczy Ibolyát Kertáról 

eljegyezte Somogyi János, a .Harangszó“ 
munkatársa Bakonybánkról. — Decker

Josefát Szentgotthárdról eljegyezte Mayr 
óz8ef Kobersdorfról.

Esküvő. Dr. Pfeiffer Miklós, az Orsz. 
Munkásbiztosító Intézet h. igazgató fő
orvosa, előadó tanár a debreceni egyete
men, f. hó 31-én déli 12 órakor tartja 
esküvőjét Pálmai Erzsébettel Pálmai Lajos

győri lelkész, tb. esperesnek és nejének 
Buthy Paulának leányával a győri evang. 
templomban.

Halálozás. Rimár Jenő, mint férj., Jenő, 
Irma és Ibolya, mint gyermekei Köszeghy 
Károlyné szül. Molnár Jolán, Molnár Ilona, 
Molnár Károly, Molnár István, Molnár 
Irma és dr. Molnár Gyula, mint testvérek, 
úgy a maguk, mint az egész rokonság 
nevében fájdalomtól mélyen lesújtva jelen
tik, hogy a forrón szerepelt hitves, édes
anya, testvér és rokon Rimár Jenöné sz. 
Molnár Vilma ny. polg. isk. tanárnő életé
nek 36-ik, boldog házasságának 7-ik évé
ben rövid szenvedés után váratlanul folyó 
évi március hó 25-én reggel 8 órakor az 
Úrban elhunyt. Elköltözött szerettünk földi 
maradványait a Kerepesi temető halottas
házából az ág. hitv. ev. egyház szertartása 
szerint márc. 28-án, kísértük ny ugvó helyére. 
Budapest, 1928. március 26

ú j d o n s á g o k .
Kossuth Lajos halálának évfordulója. 

Az Egységespárt testületileg tisztelgett 
Kossuth Lajos sírjánál halálozási évfordu
lója alkalmával. Az ünnepi beszédet Jánossy 
Gábor országgyűlési képviselő mondotta.

Százhúszezer pengő államsegély 
katholikus fiulnternátusra. Vass József 
népjóléti miniszter 120.000 pengő állam
segélyt utalt ki a Szombathelyen építendő 
katholikus fiuinlernátus céljaira.

Chován Kálmán temetése. Nagy rész
véttel temették el Chován Kálmán nyugal
mazott zeneakadémiai tanárt a farkasréti 
temetőben. Varsányi Mátyás budai ev. lel
kész végezte a temetési szertaitást és meg
ható beszéddel búcsúztatta Chován Kál
mánt.

Huszonkét év ó a lakásába bezár
kózva él egy különc parasztnábob.
Kreiner Ferenc paias/tmiiliomos Lasét 
községben huszonkét évvel ezelőtt bezár
kózott lakásába és azóta senkivel nem 
érintkezett, csupán egy néma cselédleánnyal 
szolgáltatta ki magát A napokban az a 
hir terjedt el a faluban, hogy Kreiner meg
halt, mire kárába hatósági bizotság szált 
ki. A kölöncöt életben találták a hatósági 
személyek, de kérdéseikre semmiféle vá
laszt nem adott.

Orvosok bűnpőre a párisi törvény
szék előtt. A büntetőtörvényszék egyik 
tárgyalási terme szokatlan képet nyújtod. 
Hatvanöt vádlott, köztük tizennégy orvos 
és négy sebész került a bíróság elé. Az 
orvosok kokain- és morfiumrecepteket 
adtak egyes ügynököknek, akik a kábító
szereket nagy haszonnal továbbadták.

Leégett egy történelm i nevezetességű 
holland fűrésztelep. Saandanban kigyul
ladt egy gyár, amelynek tüze átterjedt a 
szomszédságon álló történelmi nevezetes
ségű De Grootvorts fűrésztelepre, amely
ben 1697-ben Nagy Péter orosz cár mint 
ács do'gozott.

Hamisított pápai házassági felmen
tések. A párisi rendőrség letartóztatott 
egy embert, aki hamisított pápai házassági 
felmentéseket árusított. A hamisított ok
mányok alapján már többen újabb házas
ságot kötöttek.

Halálra m art a  macska egy csecse
mőt. Borzalmas szerencsétlenség történt 
a tolnamegyei Dunaszentgyörgy községben. 
Kanász István földmives feleségének gyer
meke született. A csecsemőt az anya mellé 
helyezték, de a távozó háziak nem vették 
észre, hogy a macska bent maradt a szo

bában. A macska felugrott az ágyra és 
leharapta a csecsemő orrát, összemarta 
az arcát. Kanász Istvánná késön vette észre 
a szerencsétlenséget, a csecsemőt már nem 
lehetett megmenteni.

Hevesvármegye törvényes intézke
déseket sürget az elnéptelenedés meg
akadályozására. Hevesvarmegye közigaz
gatási bizottsága felirattal fordult a kor
mányhoz a népapadás megakasztásának 
érdekében. A bizottság kéri, hogy ország
szerte gyűjtsék össze a tanköteles gyerme
kek számának feltűnő apadására vonatkozó 
adatokat, mert a bizottságnak az a véle
ménye, hogy itt egy általános nemzet-pusz
tító veszedelemmel állunk szemben és en
nek a veszedelemnek meggátlása vagy 
legalább is csökkentése, csak országos 
törvényekkel és megfelelő rendelkezésekkel 
eszközölhető.

Angliában törvénnyel állandósíto t
ták húsvét ünnepét. Az alsóházban tör
vényjavaslatot nyújtottak be, amely húsvét 
ünnepét meghatározott időpontra helyezi. 
A törvényjavaslat érteimében húsvét a 
jövőben az április második szombatját 
követő vasárnapra esnék. A törvényjavas
latot egyhangúlag elfogadták.

Spanyolországban betiltották a nyil
vános orvoskongresszusokat. A spanyol 
kormány rer.deletet bocsátott ki, amelyben 
megtiltja, hogy a jövőben az orvoskong- 
resstusokat'nyilvánosan rendezzék. A ren
delet indoklása szerint egyes orvosok vé- 
tetettek a házasság szentsége és a női 
méltóság ellen. A kormány nem tűrheti, 
hogy propagandát folytassanak az egyke- 
rendszer mellett, amely sérti a keresztény 
erkölcsöt és a társadalom ethikai alapjait.

A jeruzs&lemi protestáns külm issziói 
konferencia. A Nemzetközi Missziós Ta
nács március 24-éu kezdte meg dr. Mott
J. R elnöklete alatt ülésezését Jeruzsálem
ben a német szanatórium épületében, az 
Olajfák hegyén. A konferencia, amelyen 
közel kétezer kiküldött vett részt a világ 
minden tájáról, április hó 8-ig tart.

.E rzsébet Klrályné*-szálló Budapest, 
IV.. Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4 50-től 9 ig, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

Hetczeg Ferenc .Az Uj Idők“ dmü 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Az Én Újságon: a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők
I.. Andrássy u. 16. Budapest.

.Örömmel értesítem, hogy a vásárolt 
.N e m e sa c é I‘-kaszákkal valamennyien 
igen meg vagyunk elégedve.“

Pusztavám. Tetzl András,
így vélekednek a gazdák a

„N EM ES A C É L “ - k a s z á r ó l .
Ezen kasza jóságáért oly messzemenő 
jótállást vállalok, hogy háromszori ka
lapálás után ingyen kicserélem, ha nem 

volna kifogástalan az éle. 
Kapható kizárólag:

SALBER KÁROLY kereskedőnél
2-io SZENTGOTTHÁRDON.
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A HARANGSZÖ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar- 

*4 Sára a következő adományok folytak be j 
Ádám Manci Kkörös, Pető Imre Celldömölk, 
Móritz Gyula Boba, özv. Lázár Jánosné 
Sárkeresz'ur, Pintér Jözscfne Szeged, So
mogyi Gábor Cel'dömöik, Kováts Mihály 
Győr, ifj. Bagics János Odffyasszoyfa, Péter 
Lajos Zmeggyes 32—32 f, Hagemann Márton 
Rákoskeresztúr 1.50 P, Micherleh Józstfné 
Rákoskeresztúr 2 P, Cziniel József GySmrő
1.60 P, Réti Vilmos Szeged 20 f, Gaal 
Sándor Alsómesteri 1 72 K, Szabó Sándor 
Alsómesteri 1 P, Buga György Tárnokréti 
1 P, Buga Józssfné Tárnokréti 50 f, Tár
nokréti offert. 4 94 P, Karbiner Péler Sze
ged 320 P, Holzhammer István Győr 5 20 
P, Takács Lajos Beled 3.20 P, Horváth 
Gergely Páka 50 f, özv. Liucsek Jónásné 
Pécel 1.60 P, özv. Creiter Györgyné Kis- 
baráthegy 1 P, Vasa József Töltéstava 2 P, 
Dorner Mária Töltéstava 1 P, Szabó Miklós 
Körmend 1 20 P, Straru. istvánné Söjtör 1 
P, Schermann Berta Kőszeg 4.40 P, Takó 
Sámuelné Csempeszkopács 40 f, Hofíer 
Ferenc Székesfehérvár 1.20 P, Várallyay 
János Sopron 20 f, Schneemann András 
Szepetnek, Molnár István Rjánosfa 22—22 f, 
Macher Elek Gvőr 1.20 P, Rozsnyai Sán
dor Kiskőrös 52 f, Forgó Sándorné Dom
bóvár 20 f, Németh Márton Győr 4 P, őzv. 
Baranyai Józsefné Lovászpatona 2 P, 
Szentiványi Lajos Lovászpatona 1 P, Tompa 
Lajos Beled 26 f, Búzás Erzsébet Alberti- 
Irsa 1 P, Király Erzsébet Sárvár 3 20 P, 
Weiszmandi Henrikné Gvőr 1.72 P, Köve
cses J Győr 80 f, Nagy K. Zirc 2 20 P, özv. 
Ráfh Arnoldné Budapest 1.20 P, Mészáros

Ella Pápa 50 f, Bóka Károlyné Sopron 12 
f, Biró Pálné Szombathely 2 P, Ev. Nőegy
let Kaposvár 8 P, Egyed Tini Nemeshany
1 P, Ev. Nőegylet Nagysimonyi 5 P, özv. 
Pénzes Lászlóné Lőcs 40 f, Róth Margit 
Körmend 80 f, László Károly Janosháza
2 60 P, Bőczy Antalné Tapolca 20 f, Szanyi 
Ferencné B-tompiháza 1 P. Seregély Jó
zsef Székesfehérvár 1.20 P, Horváth József 
Beled 20 f, Kiss Istvánné Magyarbólv 1.20 
P, özv Schwarcz Károlyné Miskolc, Szabó 
József Celldömölk, özv. Csonka Józsefné 
Pestszentlőrinc, Kiss Gyuláné Zomba. Nagy 
János Székesfehérvár 32—32 f, Németh 
István Celldömölk, vitéz Nagy Lajos Szom
bathely, Sikter Gvörgy Rákospalota 22—22 
f, Mórolz Gyula Szombathely, Kovács Sán
dor Sobor, Mayer Károly Sopron, özv. Nagy 
Jánosné Bpest, Macher Pát, Inotai János 
Győr, Horváth Ilona Budapest, Szakács 
József Bpest 72—72 f, Macher Sándor Győr 
Hajnalfi Gitta Kispest, Grósz Lajosné Sár
vár, Németh István Nova, Híitter Károlyné 
Kispest, Siftár Zoltán Bpest, Zlmolyi Jó
zsef Moson, Hollós Ida Bpest, őzv. Roller 
Imréné Pécs 60—60 f.

Hálás köszönet. Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

Fsteiőe uerkeszto ee Kiadó: ozipott OftZA 
•zantgetthtrd, Va.vArmcgya-

S«rk*iitőt&ra: nÉmbtk károly.
Fű munkatársak :

MAOY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kt*ir*tük»J nem adunk Ylaaza.

Nyomatott Wellisch Béla vlUamüzemü könyvnyom
dájában Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : Kiss Kálmán.

Oabonadrakt Búza 33 80. rozs 31 10» 
árpa 30.—, köles 27.75, zab 30.75, tengeri 
26 75, korpa 22.75 Pengő métermázsánkén*.

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyermekruh&t, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

Vitális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.) 

Szom bathely,
KŐBzegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
kézelő tisztítás.

„Dunántúli Szakácskönyv“ legújabb bő
vített kiadása 6 80 P elöleges beküldése 
ellenében bérmentve kapható szerzőnél: 
özv. Nagy F e r e n c n é  Sárvár, Vasmegye. 
Utánvételes küldemény 50 fill.-rel drágább.

A „Harangszó“ kedves olvasóinak 
IJj könyveli! Olcsó könyvek! Jó könyvek! 
Kérje és azonnal kü ld i K IS  TIVA D AR  k ön yvk eresk ed ése  PÁPA.

L é g y  h ü  m i n d h a l á l i g
Elbeszélés a világháború idejéből, vallásos és ha- q n 
zafia8, vonzóan írt, kedves mesesrövésü, magyaros /  j)AJlyQ 
könyv Irta Farkasáé Kenessev Gizella. — Ár a r v O

A keresztyén ember szabadságáról
Nagy reformátorunk alapvető müve, ma is időszerű j  r a n  
keresztyén erkölcstan veleje. — Irta Luther Márton. 1 Jul r  
Fordította dr. Masznyik E. — III. kiadás. — Ára

Franklin Benjamin egy igaz polgár élete E S S F íS S S S l 4.50;P
Gályarab szabadító De Ruyter Mihály
Irta Antal Géza dr. püspök. 19 képpel. Ára 1 P

Magyar protestáns gályarabok
Irta Payr Sándor. 24 képpel. 1 . 2 0  P

Bocskay István, a szabadságból békeszerzö fejedelem Irta5 6KkIppeis - dor 56 fillé r 
A presbiterek hivatása és kötelességei ‘S J f í X S 1 35 fillér

Luther lelke !rtakös S Ä k2S: Evangélikus öntudat
A lutheránus magyarság múltjából. 3  P Irta Túróczy Zoltán. III. kiadás. 8 0  1.

Q yfijílt VnmrtfO Gyermeknevelés tudo- 
űílllUfi. LUllj I ti mánya 43 képpel. Irta
Zimmermann Ottó és Körösi Henrik. 5 P

Rendkívüli árleszállítás a
Gyurátz Imakönyve

L e l k i  v e z é r  O  A f l
vászonkötésben csak " " « " rW  
Párnázott vászon 6 20 P 
Bőrkötés 11 P

Harangszó olvasóinak. —  Különlej
Czeglédyné imakönyve lányoknak

Szoros kapu, keskeny út
Vászonkölésben csak....................1.90 P
Párnázott v á sz o n ........................ 4.20 P
Párnázott b ő r k ö té s ....................  850 P

es húsvéti alkalmi vétel a 

Evang. énekeskönyv
Egyszerű félvászonkötés . . . 4.50 P
V ászonkötés..............................  5 60 P
Párn. vászon \ 12.— P 
Párnázott bőr í arany* laP8z,el 24 — P

Minden postahivatalnál kaphatók postatakarékpénztári üres befizetési lapok, melyeken a 25210 számú csekkszámlára a kívánt 
könyvek ára költségmentesen beküldhető: KIS TIVADAR könyv-, papír- és irószerkereskedéséhez PÁ PA , Fő-ucca 21. szám.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a Dnnántüll Lntber-Szövetseo.
Az Orozásos I.uther-Szöret- 

ség hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

IIARANCSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
HeoJelenlk minden vasárnap.

M a K r is z tu s  g y ő ze d e lm e s  le tt, 

S íro n , h a lá lo n  e rő t ve tt.

Szerkesztő-kiadóhivatal:
SZENTOOTTHÁRD. 

Vas vármegye.

Flókkladőhlvatal:
.Luther-Társaság' könyv

kereskedése Budapest, 
VH!., Szentkirályi-u. 51/a.

A „HARANGSZO“ 
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10°/o-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 80 fill.

Feltámadott!. . .
I. Korinth. 1. 1 5 .2 0 . „De 

Krisztus feltámadott halottai
ból és azoknak akik elalud
tak lön első zsengéje.“

Húsvéti napsugár ragyog arcunk
ba, húsvéti öröm szállja be 

szívünket. Ez a húsvéti fény a 
sziklasír sötét üregéből tört elő 
messze régen, és azóta meg nem 
homályosulva ragyog sőt tündö
kölni fog a világ végéig.

Jézus él! Halottaiból feltáma
dott ! . . .  É l i . . .  nemcsak hatalmas 
cselekedeteiben, nemcsak új világot 
teremtő művében, nemcsak aláza
tos híveinek forró szívében s érte 
lángoló lelkében, de él személy 
szerint örök dicsőségben úgy mint 
senki más és eljön hozzánk ismét 
az égnek felhőiben. A mi Urunk, 
Mesterünk é l! . . .  Vájjon mi követ
kezik ebből? A husvét szent iga
zának mi jelentősége van a hívők 
életére és halálára n é zv e ? .... 
Felel az ige királyi szava: „Krisz
tus feltámadott halottaiból és azok
nak akik elaludtak lön első zsen
géje“ . . .  Tehát azok, akik az Ur
ban halnak meg, nem vesznek el 
a temető emésztő földjében, sőt 
semmi sem bizonyosabb, mint az, 
hogy örökélet dicsősége nyílik 
meg előttük. Ez a hit tudja csak 
letörölni barázdás arcunk lepergő 
könnyeit: aki az Urnái van, áldott 
helyen van, jó helyen van! . . .  És 
ha gondolunk elfogyó életünk 
végső órájára, az elmúlás keserű 
gondolatát nem könnyíti-e meg a 
husvét győzelmes szava: „Jézus 
é l! — én is ve le ! Hol van óh 
halál hatalmad?“. . .

Bizony a húsvéti hit nélkül ke
gyetlen, sötét éjszaka borulna re
ánk az élet i szomorú, fájdalmas 
óráin; amikor a temetőt járjuk,

amikor a halál széles rendet vág 
közöttünk, vagy éppen a mi vál
tunkra teszi kezét — milyen nagy 
támasz az örökéletbe néző h it! 
Lássátok ezért boldog örömnap 
derült ránk; remegő szívünk ag
gódó félelem helyett hozsánnázó 
örömmel telik meg. A kegyelem 
napja bevilágítja a sírok éjszakáját, 
örök titkok világát tárja fel. Szí
vünkre, lelkünkre, életünkre, ha
lálunkra mennyei fény hull, áldott 
húsvéti ragyogás! Ne féljetek!

Győzelmes Urunk, királyok Ki

rálya ! Jöjj, diadalmaskodj, velünk 
is — rajtunk is !

„Ma Krisztus győzödelmes lett,
Síron, halálon erőt vett,
Dicsőséggel feltámadott.
Jer, néki hálát adjatok.

Mint bajvívó hős síkra szállt,
És ím legyőzte a halált.
Minden hatalmát élvévé,
A diadal már Jézusé.

Oh mi hatalmas Megtartónk,
Légy nékünk is szabadítónk.
Te adj nekünk olyan szívet,
Amely hozzád buzgón siet.“

Amen. *

Husvét.
Irta: Duszik Lajos.

Ü gy jön hozzánk ez az áldott, 
hatalmas varázsú ünnep, mint 

a gazdag, ragyogó napsugár a 
szegény, börtönében, bilincsében 
sorvadó rabhoz: fejére szikrázó 
glóriát körit, halovány-bús orcáját 
megcsókolgatja s bágyadt szemébe 
tüzet hint; beszél neki a kék ég 
tengérén tovaúszó felleghajókról, 
keringve szálló fecskék hazajötté
ről és lombosodé erdőkről.

Oh, hogy beszél ez az ünnep! 
Lelkem úgy, olyan édes gyönyör
ködéssel nézi szépségét, mint a 
rab az Ég tündérleányát, a nap
sugarat. Beszél bűbájos, balzsamos 
szavakat, melyek szent szédületbe 
ejtik szívemet, s boldog, áldott 
mámorban elfeledi lelkem a földet, 
az anyagot, a port, a sorvadást, a 
vénülést, a halált, mert lefejlik 
rólam a por bilincse s ott száll 
lelkem fent, fent, az örökkévaló
ság sugárzó tengere felett. Hallok 
hallelujás himnuszt, melynél bát
rabb, forróbb nem csendült emberi 
ajakon: „Halál, hol a te hatalmad ? 
Pokol! Hol a te diadalmad 1“ . . .  
Mintha az ember, az a porrá málló

por, oda állana a sírhalmokra s 
az enyészet komor angyalának, a 
mindent kinevetni látszó csontváz
királynak rémalakját virággal dob
ná meg, bele néz bátran a sír 
sötétségébe és kiáltja: „Mit állsz 
tátongó mélység lábaimnál? Ne 
hidd, hogy éjed engem elriaszt. 
Csak az hull beléd, a mi földi 
por szülötte. Én glóriával átal- 
lépem azt“. (Madách).

Mintha titokzatos delejes áram 
futná be idegeinket, megteljesedik 
a szív valami máskor nem érzett 
melegséggel, életkedvvel s erőtel
jesebben pezsdül a vér az erekben, 
csillogóbb a szemünk, derültebb a 
homlokunk, mert mint Madonna 
feje fölött a csillag, ráhull fénye, 
ragyogása a feltámadás eszméjének.

Csoda-varázsú, áldva-áldott ke
gyelmi ajándéka ez az eszme az 
élő Istennek. Abból az üres sír
ból, melybe a Jézust gyászoló 
asszonyok tilalom ellenére elvitték 
drága illatos keneteiket, abból az 
angyalbeszédtől hangos jeruzsálemi 
sírból lépett ki egy világmeghó- 
doltató gondolat: a feltámadás.
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Jézust eltemették, a kereszten ha
lálra gyötört testét eltakaríthatták 
az arimathiai József sírboltjába, 
de az a sír lett bölcsője a mi 
hitünknek, mely meggyőzi a világot, 
az lett születési helye a feltámadás 
eszméjével az idők végezetéig hó
dító evangéliumnak: abból lépett 
ki a halált meggyőző Krisztus.

Feltámadás. . .  Százszor elfordul 
tőle a szív, százszor megtagadja 
a kétségeskedő, spekuláló elme, 
százszor lemosolyoghatja, de mikor 
egy drága lény koporsójára ráhul
lanak azok a fekete temetői rögök, 
melyek mintha a szívünkre zuhan
nának, oh akkor mint a porból 
kivergődő pillangó, bágyadtan, 
megtörtén száll a lélek fel, fel a 
feltámadás magasztos, gyógyító, 
rejtelmes eszméjéhez.

Oh legyen áldott az Isten ezért 
a gyógyító,,, vigasztaló eszméért, 
melyet az Ő szent Fiában adott 
nekünk. „Hála legyen az Istennek, 
aki diadalmat adott nekünk a Jézus 
Krisztusban 1“. . .

A feltámadás Isten ígérete. Ő nem 
a holtak, hanem az élők Istene. 
A test elmegyen, mert ez a sorsa; 
hiszen lehull a levél — elhervad a 
virág, lefut a hulló csillag, de ami 
bennem több volt, mint ideg, szem, 
sejt és vér, az megmarad; mert 
mindezek csak eszközei voltak, 
mint a művész kezében a véső, 
vonó és ecset: ha eltörik is a 
lant, ha szétszakad is a húr, a 
művész is elpusztúl ? . . .  Ha szét
esik a fészek, á madár is szerte-

Husvét reggelén.* 2

Magda: Körbe játszunk, fogócskáink, 
mesélünk.

Eszter: Meséljetek hát valami szép 
mesét.

Krisztina: Kérd meg Mária Nénit! ö  
igen szép meséket tud.

Hágát: Igen, mesélj Mária néni.
Mir j a : Valami igen szépet.
Mária: Miről meséljek ? A hosszú sza

kálla erdei manóról, a k i . . .
Magda: Ne ilyeneket mesélj nekünk.
Mária: Hanem ?
Éva: Hanem mesél) nekünk arról a 

kedves bácsiról, aki olyan szépen játszott 
egyszer mi ve'ünk.

Magda: Arról, akinek olyan szép fehér 
ruhája volt.

Mirja: Akinek olyan fényes arca volt.
Éva: Aki engem az ölébe vett.
Hágár: Emlékszel rá, milyen szép volt 

körülötte minden, hogy susogtak, bólon- 
gattak a fák.

Lidia: Hogy körül repdesték a madarak, 
milyen szépen énekeltek.

* Simonyi Ilinek »Az első karácsonyfa* c. szín
darabjának első felvonása.

hull vele?
Nem, ah nem, sohal A művész 

nem eszközével pusztul: azzal csak 
kifejezte — magát. A lelkem is 
megjelentette magát itt, e porvilág
ban, porteste által, de ha a por 
visszahull a porba, honnan vétetett, 
a lelkem, ez a csodás, költöző 
madár, nem hull vele, hanem 
száll — haza!

A feltámadás azonban nemcsak 
létünk rejtelmes alaptörvénye, ha
nem erkölcsi parancs is. Egy élet 
van s ez az Istenben való élet. 
Benne-élés az Istenben, mint a- 
bolygó benne él a nap bolygó- 
rendszerében, ha kiszakad belőle, 
elpusztúl, széthull, meghal. A lélek 
is. Ha kiszakad Isten életközösségé
ből, a halál hideg és sötét kebe
lére hull, mint futó csillag a ten
gerbe. De ha Benne él, ha bele
tartozik az Isten naprendszerébe, 
ha tartja őt az a szent erő, melyet 
hitnek nevez nyelvünk, ez az erő 
belefonja, beleiktatja az Isten ideg
zetébe, az Isten életébe úgy, hogy 
kiáltja: sem magasság, sem mély
ség, sem semmi más teremtmény 
nem szakaszthat el az Istennek 
szerelmétől, mely vagyon a mi 
Urunk Jézus Krisztusban“. (Róm. 
8 .3 9 .)

Ez az élet, az örök élet. Bűnös 
lelkek kapcsolódjatok az Isten élet- 
közösségébe, ez a — feltámadás.

Ha holnap estig tartana csak 
az életed ? Vesleyt, a híres ameri
kai prédikátort megkérdezték, hogy

Márta: Mesélj nekünk róla, aki annyira 
szeretett minket.

Magda: Arról, aki megsimogatta a fe
jünket.

Éva: Aki megcsókolta a szememet és 
rögtön meggyógyultam.

Lídia: A názárethi Jézusról mesélj ne
künk.

Krisztina: Hol van most ő, merre jár ?
Mária (szomorúan): 0  . . .  hogy hol 

van?
Krisztina: Igen, mondj el mindent Róla 1
Mária: Ma nem tudok Róla mesélni. 

Igen szomorú az én lelkem.
Dóra: Miért vagy olyan szomorú:
Mária: Valami eszembe Jutott s úgy 

elszorult az én szívem.
Márta: Mondd el nekünk mi bánt. Tu

dod, hogy mi mennyire szerelünk Téged. 
Biztosan megkönnyebbül a szíved.

Éva: Tudod mit, Márta néni? Én el
megyek a Jézuskához és megkérem, gyó
gyítsa meg a Te szemorú szívedet.

Mária (szomorúan rázza fejét.)
Déra: Azt hiszed, talán nem hallgat 

meg bennünket?
Krisztina: Ezt nem várluk Tőled. Hiszen 

te magad mondtad el, milyen csudálatos 
dolgokat cselekedett.

Magda: Te mondtad, hogy nem ment

mikép töltené el utolsó óráit, ha 
tudná hogy holnap este meg kell 
halnia? A válasza ez volt: Ép 
úgy mint azt már elhatároztam: 
Ma este Glocesterben prédikálnék 
s reggel 5 órakor újból hirdetném 
az Isten igéjét. Azután elmennék 
a szomszéd gyülekezetbe, hogy ott 
végezzem az istentiszteletet. Az 
estet az egyik barátomnál tölteném 
s ott házi áhítatot végeznénk és 
úgy 1 0  órakor a szobámba vonul
nék vissza, hol lelkemet a mennyei 
Atya oltalmába ajánlanám s azután 
lepihennék, hogy az örökkévaló 
házában felébredjek.. .  Hát te test
vérem, mit csinálnál, ha tudnád, 
hogy holnap estig vannak az óráid 
megszámolva ?

Kossuth keresztyénsége.
Kossuth Lajos newyorki szobrá

nak leleplezése alkalmával Robet L. 
Owen szenátor is beszédet mondott. 
Rerdkívül értékes, mélyen szántó 
beszédében, Kossuth Lajosnak ma
gyarhoni evang. keresztyén egy
házunk eme legnagyobb fiának igazi 
keresztyénségét dicsőítette, kinek szíve 
valóban látta Krisztus szépségét és 
bölcseségét.

— Kossuth Lajos nemcsak nagy 
magyar, nagy európai és nagy em
ber volt — mondotta többek között 
Owen szenátor — de ő képviselte a 
keresztyén állampolitika lehető leg
magasabb eszményeit egy oly világ
ban, melyben nagyon sokan viselték 
Krisztus palástját, de nagyon kevesen

el segfség nélkül a rája szorulók mellett.
Lidia: Nézz Évárai Ha őt megtudla 

gyógyítani, megvigasztal Téged is.
Márta: Nem kedves gyermekeim, ti nem 

fogjátok megtalálni 0 1 1 
Mind: Miért?
Mirja: Talán olyan messze utazott, hogy 

mi oda nem, mehetünk utána ?
Mária: Ügy van, Ő igen messze ment, 

nem érhetitek utol.

fszter: Kiről beszéltek ? 
va: Arról a jó bácsiról, aki engemet 
meggy ógyitott.

Észter: Ki volt az?
Mirja: Te nem ismerted ? Hiszen min

denki csak Ö Róla beszél.
Hágár: Te nem láttad, amikor erre 

járt?
Éva: Látod, ha eljöttél volna Hozzá, 

meggyógyított volna téged is.
Lidla: Milyen jó voit hozzánk. Milyen 

kedve*, szép volt minden, amerre elment.
Krisztina: Földerült minden körülötte. 

Háladal zengett utánna.
Eszter: Ki volt 0 ?  Pap?
Márta: Nem, ö  sokkal több volt 1 
Eszter: Próféta?
Márta: Nemcsak prófétáit ö , hanem 

gyógyí'ott is.
Eszter: Csodatevő orvos?
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F a r k a s  E lem ér  
büki lelkész, a soproni alsó egyház
megye esperese. A közelmúltban ün
nepelte 40 éves lelkészi jubileumát.

törekedtek igazán valóra váltani a 
Megváltó tanait. Kossuth Lajos 
Krisztus elveit hirdette a kormány
zatban, a* egyszerű örök igazságot: 
szeresd felebarátodat, mint tenmaga- 
dat volt alapja mindig szózatainak. 
Mindenütt, ahol Kossuth szózata el- 
hangzott, a köznép boldogsággal 
hallgatta és senkinek nem volt más 
válasza, mint a dicséret, csodálat és 
elragadtatás. Amerikában bámulatos 
fogadtatásban részesftették mindenütt, 
ahol megfordult. Beszédeit kinyom
tatták, beköttették és szétosztották. 
Ma is feltalálhatók minden könyv
tárban. A jó  mag, amit Kossuth el
vetett, gyönyörűen hozzájárult ahhoz

Mária: Nem, több volt ö  ezeknél, Mes
siás voltl

Eszter: Beszél] Róla, látni akarom.
Mária: Már nem leheti
Eszter: Azt hiszed nincs elég kincse 

az apámnak, hogy ide hivassa?
Mária: Nincs, n incs!
Eszter: Azt hiszed nem jönne el ?
Mária: Nem, mert már nem é l !
Eszter (csalódottan): Meghalt ?
Hágár (megdöbbenve): Meghalt ?
Márta: Eltemették ? Letették a hideg 

földbe s 0  nem jön elő soha?
Magda: Az nem lehet! (Mird) Az nem 

lehe t1
Mária: Kedves Gyermekeim! Nem szí

vesen mondom el nektek azokat a ször
nyűségeket, melyek lettek a napokban. 
Nem a ti ártatlan telketeknek való ez.

Márta: Mondd el nekünk Mária uéni I 
Te tudod mennyire szerettük Öt, nekünk 
tudnunk kell, mi történt vele.

Krisztina: Mondd meg, hol a sirja, 
hogy minden nap friss virágot vihessünk 
reája.

Mária: Látom, hogy nem tudom elhall
gatni előttetek, tehát elmondom. (Hevesen.) 
Meghalt Jézus korunk legszégyenletesebb, 
legszörnyübb halálával a keresztfán. Meg
ölték, mert a világosság volt. Megölték,

a nagy aratáshoz, amely felé lassan, 
de nagy vonalakban halad a világ. 
Az Isten atyaságának és az Ember 
testvériségének a doktrínája együtt 
fejlődött és most a föld állandó 
uralkodó erejévé válik. Az emberek 
megpróbálkoztak a karddal és lánd
zsával és kísérletük sikertelen maradt. 
Emberek megpróbálkoztak az ágyú
val, a géppuskával, a mérges gázok
kal és ezeknek a próbálkozásoknak 
ostobasága nyilvánvalóvá vált. Végre 
beszélnek az emberek a »békéről a 
földön« és »jóakaratról az emberek 
iránt« és népek szövetségéről, ame
lyet igazságra és közös szolgálatra 
építenek. A régi doktrínáknak az a 
mérge, amely a személyes és önző 
hatalom elérésére tört a kormányzat
ban s amely elfelejti és semmibe 
veszi, sőt megsérti a szegényeket, 
az alacsony sorban levőket és véd
teleneket, lassan megadja magát az 
igazságnak és napróLnapra teljesebbé 
válik az igazság hajnalának az ígé
rete. amely valóban és teljesen meg 
fogja világítani a világot. Mindenki 
dicsőíti Kossuthot, idejének prófétáját. 
Az igazság és szabadság apostolát, 
a nagyszerű szónokot és hazaüt. Az 
államférfit, akinek a szíve valóban 
látta Krisztus szépségét és bölcseségét. 
Kossuth Lajost, a nagy magyart, aki 
szerette az emberiséget.

Amit könnyen elfeledhetünk.
Egy aranysárga szinti kanárit cso
dáltak meg egyszer az emberek, 
mikor a madár gazdája megjegyezte: 
Igen szép madár, csak a hangját

mert szeretete! prédikált. Megölték, mert 
a hatalmukat féltették tőle. S Ö meghalt, 
hogy vérével engesztelje meg az .Istent. 
Odaadta magát ami bűneinkért. Ö, aki 
soha bűnt nem tett.

Eszter: De hát ki volt Ö, mi volt a 
neve ?

Mária: A názáretbeli Jézus volt.
Eszter: Názáretbeli Jézus volt? De 

hiszen azt mondta az apám, hogy az igen 
gonosz ember voK.

Márta: Nem, ö  a szeretet volt! Min
deneket jóvátevő isteni szeretet I Jóság, 
tökéletesség.

Eszter (közönyösen): Mikor halt meg ?
Mária (felugrik): Ne gyötörj kérdéseid

del. Ne kivándd, hogy haláláról beszéljek. 
Nagvon fájdalmas lesz az neked.

Ezzter: Miért? Mit akarsz ezzel mon
dani ?

Mária: Megölték Jézust 1 Keresztfára 
feszítették és a te apád is . . .

Eszter (közbevág izgatottan): Azt akarod 
mondani talán, hogy az én apám is gyil
kosa volna?

Mária: Igen, azt akarom mondani. Ő 
is egy volt azok közül, kik vérét szomju- 
hozták.

Eszter: Szörnyű vád ez asszony! . . .  
Hogy az én apám is ? . . .  Nem lehet 1 Ha

veszítette el. Azelőtt gyönyörűen 
énekelt, de az volt a szokásom, 
hogy a kalitkát az ablakhoz tettem 
s jöttek a verebek s azoktól elta
nulta a csiripelést, az éneklést 
pedig elfelejtette. Nem tud csak 
csiripelni, csiripelni. . .  Hány ke
resztyén énekelte az Isten dicső
ségét, aztán elfeledte azt és csak 
csiripelni tud a földi dolgokról, 
E világ ítélete szerint sok rajtuk 
a csodálni való. De hiú fény, kül
sőség az egész! Milyen boldog az, 
aki megőrizte lelkében azt a dal
lamot, mely Istent dicsőit, mely a 
szíveknek legszebb muzsikája.

Evangélikus lelkész ültette el az 
első akácfát Magyarországon,
Tavasszal akácfavirágba borul a 

magyar falu, az akácfavirágról szól 
sok magyar népdal, az akác a magyar 
Alföld legmagyarabb fája, a nép sok 
helyen nem is hívja máskép, csak 
úgy, hogy magyarfa — ki gondolná 
hát, hogy mindössze alig 140 évvel 
ezelőtt ültették el Magyarországon az 
első akácfát. Pensylvániából ered, a 
XV. század elején hozták át Euró
pába a párisi királyig füvészkertbe, 
onnan terjedt el azután és nálunk 
talált második hazájára. A tudósok 
szerint nem is igazi akác, csak pse- 
udoacacia, vagyis álakác, nekünk 
azonban ő az igazi. Az ő lombja 
ad árnyékot a magyar síkságon, az 
ő fehér virága díszíti a magyar tájat, 
az ó mézét gyűjtik kaptárba a ma.

az én apám elítélte Öt, akkor bűnös volt 
Mária (kedvesen): Eszter! Hallgass 

rám! Nézd meg a kis Évát melletted. 
Nézdd meg az ö ragyogó, mosolygó sze
meit. Nézdd meg, milyen fenséges isteni 
csoda ragyog abból feléd. Látod az a 
gyermek még nem régen is világtalan volt. 
Úgy született. Nem látta az ég csodálatos 
kékségét, a napsugár aranyos csillogását. 
Nem látta az édesanyja szeretettől meleg 
édes arcát. Nem látott semmit. Szörnyű 
sötétséget látott, mély sürü feketeséget. 
Kérdezd meg mi történt vele.

fszter: Beszélj Éva. 
va: Egyszer az édesanyám nagy öröm
mel mesélte, hogy egy emberről hallott, 

aki igen sok beteget meggyógyított. Fel
öltöztetett, hogy elvisz hozzá, azt mondta: 
Én tudom, hogyha megkérem gyógyítsa 
meg a te szemedet, meg fog gyógyítani. 
Hogyan szaladtunk, hogy előbb ott legyünk 
nála. Mikor oda értünk már igen sokan 
voltak ott. Nem akartak hozzá engedni 
bennünket, hogy ne zavarjuk Öt. De mikor 
Ö meglátott bennünket, azt mondta: .En
gedjétek hozzám a kisgyermekeket és ne 
tiltsátok el tőlem, mert övék a mennyek 
országa.

Magdolna: Aztán énodavezettemhozzá...
(Folytatjuk.)
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gyár méhek, nem érdektelen tehát, 
hogy es a fa, amely oly rohamosan 
változtatta meg a magyar Alföld 
képét, miképpen került hazánkba.

A XVIII. század végén Tessedik 
Sámuel eurtípaihirü evang. lelkész 
volt Szarvason és ó volt az, akinek 
köszönhető az akácfa behozatala és 
elterjesztése. A szarvasi annaleszek 
szerint 140 évvel ezelőtt Tessedik 
Sámuel a gróf Mitrovszky-kastélyban 
együtt ebédelt egy napon a kastély 
urával és nagy lelkesedéssel beszélt 
arról, hogy milyen hasznos és jóféle 
fa az a csemete, amelyet egy kül
földi barátja küldött neki. Ebéd után 
kimentek a kertbe s a gróffal együtt 
el is ültették ezt a csemetét: ez volt 
az első akácfa Magyarországon. A 
legérdekesebb, hogy ebben a kertben 
építették fel később a szarvasi köz
ségházát és fgy az első magyar 
akácfa a szarvasi községháza udva
rára került. A községháza udvarán 
ma is ott áll a vén fa kiszáradt, 
pusztuld törzse.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Jézus utolsó prédikációi.

Becsüljétek meg a templomot.
Ápr. 9. A hitetlenek. János 12.37 -  88. 

Jézus fájdalmai nem értek véget nagypén
teken. A feltámzdott Jézusnak is megvannak 
a maga fájdalmai. Még pedig nemcsak azok 
szereznek neki fájdalmat, akik nem törőd
nek vele, hanem azok is, akik látogatják 
az ö házát. Ezekre a fájdalmakra mutat rá 
János ev. 12. fejezetének a végén, amely 
folytatása a Máténál megörökített utolsó 
prédikációknak. Ez a két vers nem tartal
mazza ugyan Jézus szavait, de tartalmazza 
Jézus panaszát azokra a templomlátoga
tókra, akik nem adnak hitelt az Igének. 
„Aki nem hisz az Istennek, hazuggá tette 
öt.“ Most, mikor oly tömegek tolongnak a 
temptomban, ne felejtsük el, hogy utálja 
az Úr a hitetlenek ünnepét. Van e öröme 
az Úrnak az én husvétomban ?

Ápr. 10. A megkeményedett szivüek. Já
nos 12.39—4). Vannak az Ige hallgatói kö
zött olyanok is, akik semmire sem reagál
nak. Olyanok, mint a holttest. Megvannak 
merevedve. Ez az állapot már Isten bünte
tése rajtuk, aki nem engedi sokáig meg 
nem becsülni az Igét, de ők maguk hívták 
ki maguk ellen Istennek ezt a büntetését. 
Mennyi fájdalmat jelent egy-egy ilyen em
ber Jézus számára, aki azt akarja, hogy 
minden ember üdvözü'jön s az igazság 
ismeretére eljusson I Mit teszek én az em
beri szívek megkeményedésének megaka
dályozására ?

Ápr. 11. A gyávák. János 12. 42—43. 
Vannak a templomban oly emberek is, akik 
szeretnének igazán keresztyének lenni, de 
nem szeretnének annak látszani. Gyáva 
poltron alakok, akik nem mernek éliást 
foglalni a meggyőződésük mellett s mihelyt 
valami kis hátrányt jelentene számukra a 
Jézus mellett való állásfoglalás, rögtön 
vi8Szakozót fújnak. Szégyenük Krisztust, 
aki Isten fia léiére nem szégyelt bennünket. 
Mennyire fájhat ez Jézusnak, aki szent

Magyar husvétvárás.
Sötét magyar éjszakában 
fényjeleket látok.
Temetőcsend magyar éjre 
piros hajnalt várok.
Puszta magyar tájak felől 
élet dala zendül.
Angyali dal. Szűzi, tiszta 
cseng, bong az egekbül.
Virághímes magyar mezők 
illatpárázásban 
szent terhűktől roskadoznak 
nagy tavaszvárásban.
Bús magyarok könnyes, hosszú 
nagypénteki gyászra 
készüljetek, serkenjetek 
a feltámadásra!

IH Á SZ SÁNDOR.

hősiességgel szállott síkra mindig az igaz
ság mellett? Mi fontosabb nekem, Isten 
dicsérete-e, vagy az embereké?

Ápr. 12 A tudatlanok. János 1 2 .44- 40. 
Isten igéje Isten igéje és nem ember szava. 
Aki a templomba azért megy el, hogy gyö
nyörű beszédet hallgasson 8 szép elő
adásban gyönyörködjék, az egyrészt nagy 
tudatlanságáról tesz bizonyságot, másrészt 
azonban nagy fájdalmat okoz Jézusnak. 
Függetleníteni tudom-e én az Igét az ige
hirdető személyétől? Papot megyek-e hall
gatni, vagv Igét?

Ápr. 13. A felületesek. Jáno3 12 .47— 50 
Sokan vannak a templomban, ekik nem 
érzik az igehallgatás felelősségét Pedig az 
Isten számon tartja, hogy mikor mit hall
gattunk s mind egytől-egyig számon is kéri 
tőlünk. Jézus itt is kifejezi, hogy mily ne
hezére esik neki a büntetés, ellehet tehát 
gondolni, mily fájdalmat érez minden felü
letes igehallgatáskor, mikor látja, mint kell 
beirria egy tehertételt, egy be nem fogadott 
igét az élet könyvébe a mi lapunkra 1 Ér- 
zem-e én mindenkor a templombanlétel 
felelősségét ?

Ápr. 14. Az adakozók. Lukács 21. t—4. 
Jézus a nagykeddi igehirdetés után megáll 
a persely mellett s figyeli. . .  nem azt, 
hogy ki mennyit tesz a perselybe, hanem 
az», hogy kinek mennyi marad a zsebében. 
Fájdalommal kell megállapítania, hogy az 
emberek tömege csak ajándékot ad, de nem 
hoz áldozatot, csak a fölöslegéből nyújt 
valami morzsát, de nem mond le semmiről. 
Mennyi fájdalom lehet ez Neki, aki semmit 
sem tartott meg magának, hanem mindenét 
odaadta értünk, az egész életét 1 Mit beszél 
rólam a persely?

Ápr. 15. A templomból távozók. Máté 
24.1—3. Mennek ki az emberek a temp
lomból a hatalmas nagykeddi igehirdetés 
után. Ahelyett, hogy lehaj‘ott fővel csend
ben mennének, gondolkozva a hallottak 
felett, vagy lelki beszélgetéssel töltenék 
meg a társalgást, nézegetnek jcbbra-balra 
s mi minden másról beszélgetnek, csak az 
egy szükséges dologról nem 1 Ha pedig az 
igehirdetésről beszélgetnek, gondosan elke- 
rti’ik annak személyi vonatkozásait saját 
magútra vonatkozólag s c:ak az értelmi 
kérdéseket tárgyalják. Nem okoz-e fájdal
mat Jézusnak az én templomból való távo
zásom ? Túróc/.y Zoltán.

Luther-Társaság Győrött.
Március 25-én a győri gyülekezet 

vendége volt a Luther-Társaság fő
titkára, dr. Kovács Sándor. A dél
előtti istentiszteleten Máté 2 6 .3 6 -4 6 . 
alapján megragadőan mutatott rá az 
imádságnak önmagunkat legyőző s 
Isten akarata előtt feltétlen meghaj
lásra késztető erejére. Délután a 
Luther-Társaság javára előadást tar
tott »Isten képe és hasonlatossága a 
történelemben, hogy minden népnek, 
nemzetnek Istentől nyert hivatása 
van, amelyet okvetlenül be kell töl
tenie. Egyetlen nép sem mulhatik el, 
míg Istentől nyert történeti hivatását 
be nem töltötte. Izráel mindaddig 
nem semmisülhetett meg, amig Jézust, 
a világ megváltóját meg nem szülte. 
Izráelnek ez volt a hivatása s amint 
ezt betöltötte megsemmisült. A ma
gyar népnek is megvan a maga 
Istentől nyert hivatása s ezért nem 
pusztulhat el, amint a múltban is 
talpra állott a tatár dulás és Mohács 
után. A kísérő műsort Fodor Kálmán 
karnagy művészi orgonajátéke, az 
egyházi énekkar precízen előadott 
énekszámai, valamint Szabó József 
hitoktató-lelkész könnyeket fakasztó 
szavalata színezték.

A sashalmi fiókegyház első 
közgyűlése.

A cinkotai anyaegyhizhoz tartozó, ta
valy megalakult sashalmi Lókegyház már
cius 25-én tartotta meg első számadó 
közgyűlését Blatniczky Pál főét peres és 
Obetkó Kálmán felügyelő elnöklésável. A 
közgyűlésen megjelent igiói Szontagh Antal 
dr. min. tanácsos, egyházmegyei felügyelő 
is, PorubBzky György dr. fővárosi ügyvéd 
és i. Szontagh Gáspár egyházmegyei jegyző 
kiséretében. Bla'niczky főesperes megható 
imája ulán, a rákosvidéki evangélikus tár
sadalom előkelősége és a nagyszámú hivek 
feszült figyelme közepette Obeíkó felügyelő 
mondotta el a gondosan kidolgozott, len
dületes megnyitóját, melynek löriéneti ré
szében kiemelte, hogy a község e’sö telepese 
1895-ben Schuster Vilmos volt, egyúttal a 
község első iparosa, kereskedője, az egyház 
és község legelső elöljárója. Az egyházi 
élet e szórványon, ahol a lakosságnak csak 
lG°/o-a evangélikus, igen nehezen indult meg 
olyannyira, hogy csak tavaly alakulhatott 
meg 340 adóköteles egyháztaggal a fiók
egyház. Igen melegen emlékezett meg Blat
niczky lelkész! és Tóth Szőllös Mihály 
vallástanári működéséről; az ő fáradhatat
lan buzgőságuknak köszönhető, hogy a 
pestkörnyéki heterogén közönséget meg
szervezi és egységbe tömöríteni sikeiülf. 
Gyönyörűen működik a Luther-Szövetség 
tudós Staindl Mátyás nyug. főiskolai tanár 
avatott vezetésével és a Nőegylet is. Végül 
szives szavakkal köszöntötte az egyházme
gye népszei ű illusztris vezérét, nemzetsé
gének méltó ivadékát, igiói Szontagh dr.-t,
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aki a közönség zúgó éljenzése közfitt emel
kedett szólásra. Lelkes szavakban fejezte 
ki elragadtatását az egyháztanács odaadó 
munkája és a hívek egyházszerelete felett, 
majd Sashalom történed múltjából merített 
példákkal mutatott rá, hogy a magyar min
den csapást kihevert, ha melléktekintet 
nélkül összefogott a Haza érdekében. ,Arra 
kérem Önöket, — mondotta — hogy min
denki, aki a hazafias és egyházi munkába 
belekapcsolódik, tekintse magát közmunkás
nak. Ne legyen itt vezer és tiszt, hanem 
inkább igyekezzenek mindnyájan egymásnak 
segédkezet nyújtva, felülmúlni egymást a 
közérdekért folyó munkában." A Közgyűlés 
meleg szeretettel ünnepelte az illusztris 
vezért.

Nagyon emelte a közgyu é3 ünnepi han
gulatát a Tomcsányi Nándor állami tanitó 
vezetése alatt álló, szépen fejlődő énekkar 
böjti éneke is.

A közgyűlés után a sashalmi és rákos- 
szentmihályi hölgyek tea« s'élyén látták ven
dégül iglói Szontagh dr.-t és kíséretét.

Keressétek az örökkévaló ja
vakat. Kivándorlók hajótörést szen
vedtek és egy szigetre jutottak. 
Ott kellett maradniok. De amíg 
tartott élelmi készletük és volt ga
bonájuk, amit elvethettek volna, 
nem sokat gondoltak a jövó'vel. 
Közben felfedeztek a szigeten egy 
aranybányát s ott kezdtek dolgozni. 
Az arany napról-napra több lett. 
De elmúlt a tavasz és nem vetet
tek, tehát a nyáron nem is arat
hattak. Az élelmiszerük mindig ke
vesebb lett s akkor vették észre, 
hogy milyen hiábavaló az arany. 
Eljött a tél is s akkor gyökereket 
kellett keresniük, hogy legyen táp
lálékuk, a földet is akarták mű
velni. De már késő volt. . .  Ilyen 
a dőre ember, aki megfeledkezik 
az örökkévaló javakról és csak a 
földiekre tekint. . .

K O R K É P E K .
K a rc o la to k  a  h étrő l.

Évtizedekkel ezelőtt töite'nt, hogy 
egy Big Clarke nevű mészároslegény 
vándorolt ki Londonból Ausztráliába, 
ahol sokkal nagyobb szerencsével űzte 
a mesterségét, mint szülőhazájában. 
Csakhamar telekspekulációkba bocsát
kozott, még pedig oly szerencsével, 
hogy óriás vagyonra tett szert. Azon
ban a fia, Rupert, aki bárói rangra 
is emelkedett, sokkal jobban értett a 
pénz elveréséhez, mint a megtartásá
hoz, nem is szólva annak szaporítá
sáról. Olyan életmódot folytatott, hogy 
egyszer csak arra virradt, hogy — 
tönkrement. Nem volt már csak  e g y  
m il l ió  fo n t s te r l in g je ,  vagyis 
mintegy 3 5 0  m i l l i á r d  k o ro n á ja . 
Úgy találta, hogy ez régebbi vagyo
nához képest oly nyomorúságos ösz-

szeg, amiből nem tud a szokott úri 
módon megélni. Tehát fogta magát 
s Monte Carlóban, ahol épen mulatott, 
fejbelötte magát. Milliárdjai hétéves 
fiára maradtak. Az talán, ha megnő, 
nem találja ezt az örökséget kevésnek. 

*
Hogy valakinek a szerencsétlensége 

igazán a szerencséje lehet, azt ékesen 
bizonyltja most egy Egyiptomban el
hunyt milliárdos története. Walesben 
s ze g é n y  b á n y á sz -k u n y h ó b a n  lá 
to tt  n a p v ilá g o t Henry Follard, 
akinek már tízéves korában le kellett 
szállania a fö ld  gyomrába, hogy szü
leinek a kenyérkeresetben segítsen. 
Tizennégy éves korában elgázolta a 

fiú t a vonat, amikor is súlyos sérü
léseket szenvedett s a bal kezét tőből 
le is kellett vágni. Ez az eset volt 
életében a forduló pont, még pedig 
jobbra. Volt tanítójának, aki az elemi 
tudományokba vezette be, megesett 
rajta a szive és magihoz vette, tovább 
taníttatta, mivel pedig testi munkára 
alkalmatlanná vált, hát egy fémgyár 
irodájában helyezte el pirtfogoltját. 
Ott aztán fo k r ó l- fo k r a  e m e lk e 
d e t t  a  fé lk e zü  i f jü ;  nemsokára 
könyvelője, majd vezérigazgatója lett 
a vállalatnak, amelyet rendkívüli virág
zásra emelt. Ritka szorgalommal, üz
leti érzékkel dolgozott; több más, ha
talmas vállalatot is alapított s m ik o r  
m o s t  m eg h a lt:  r e n g e te g  v a g y o n t  
h a g y o tt  h á tra .

íme, az emberi társadalomnak k é t  
je lle g ze te s  ty p u s a  napjainkban.

Feltámadás!
A passió a sir ölére szállt.
Rajt végzetünk a kő, a néma zár, 
Min nyúlt erőnkkel nem mozdíthatunk, 
Mert csüggeteg husvétosok vagyunk, 
Akikre most is bú és gond talál.

S  itt újra, újra lelket tép vadul 
A régi bú, a jajba tört remény: — 
Hát nincs, ki végre átkos végzetünk 
Helyébe adna jobb jövőt nekünk 
Feltámadás ujjongó ünnepén!?...

De v a n ! ------------
------- Nekünk szól husvét angyala:
Elég immár a könny! Ne sírjatok! 
Nem láthat az feltámadást soha,
K i gyászol csak és nem mozdul tova, 
Amíg fölötte fényes nap ragyog! —
De menjetek, amerre jár a Jó 
S a Munka hív a harcra hős hadat, 
Hol kél fohász még buzgó ajkakon, 
Mint egykor a föltámadás-napon: — 
A szebb Jövendő ott,.. .  csak ott fakad!

M AGASSY SÁNDOR.

F elp éc .
A felpéci gyülekezet egyike a legvirág

zóbb gyülekezeteinknek, amelyről a két éve 
tartott püspöki egyházlátogatás jegyző
könyve Í3 úgy emlékszik meg, hogy abban 
nagyon szép egyházi élet folyik; a hívekben 
él az egyházszeretet, a hitbuzgóeág és az 
áldozatkészség.

Az Úr eme Sionjában az egyházi élet 
az emlfelt egyházlátogalás óta úgy tarta
lomban, mint megnyiiváru'ásban is folyton 
gazdagszik. Különösen szép eredményeket 
mutat fel a gyülekezet élete a belmisszió 
terén. E téren is kiválik a gyülekezeti nő
egylet, amzly a leányegvlettel karöllve min
den évben karácsonyi szeretetünncpélyt 
rendez az iskolás gyermekek részére, to
vábbá minden vasárnap délután vallásos 
estély jellegű ünnepélyen összegyűjti a hí
veket, ahol azok szép szavalatokban, egy- 
házias jellegű felolvasásokban és zeneszá
mokban gyönyörködhetnek. Ennek a benső
séges belmissziói munkásak meg is látszik 
az eredménye a hívek lelki életében, az 
Úr házának látogatásában és az áldozat- 
készségben.

Legutóbb különösen nagy öröm érte e 
gyülekezetei kiváló tanítójának, Magyar 
István kántortanitónak igazgatói címmel 
történt kitüntetésében. Az ő személyében 
egyházunk tanítói karának valóban arra 
érdemes tagját érte a kitüntetés. Magyar 
István, aki papi családból származik, közel 
húsz éve áll már az egyház szolgálatában. 
Kiváló képességeivel, munkakedvével és 
erejével a legteljesebb mértékben kiérde
melte azt a s: eretetet és hálát, amely kö
rülveszi öt a gyülekezetében, továbbá azt 
a tiszteletet és elismerést, amely a kitün
tetésben megnyilvánult.

A gyülekezet március hó 25-én tartott 
díszközgyűlésén ünnepelte szeretett tanító
ját. Az ünnepélyen Qyőrffy Béla lelkész 
elismerő szavakban méltányolta a tanitó 
eddigi munkásságát és őszinte örömmel 
állapítja meg, hogy az örömben osztozik 
az egész gyülekezet, amelynek minden egyes 
tagja érzi, hogy a tanitó kitüntetése a gyü
lekezet kitüntetése is egyúttal. Lelkész ez
után átadta a tanítónak a kinevező püspöki 
leiratot egy diszkütéses teljes bibliával 
együtt, amit a gyülekezet ajándékaképen 
nyújtott át az ünnepeltnek. Magyar István 
meghatott szavakban köszönte meg a meg
nyilvánuló szeretetet s Ígéri, hogy a jövő
ben is buzgó munkása leend egyházunknak.

Az Isten áldása legyen az ilyen virágzó 
gyülekezeteken és adjon minél több lelkes 
munkást az ilyen gyülekezeteknek.

EGYROL- MAS RÖL.

A m in d e n n a p i  életből.
Süketek is hallanak rádión. 

Egy zágrábi, siketnétna gyermekeket 
nevelő intézetben tették ezt a meg
lepő felfedezést. Egy nagy lámpás 
készüléket fejhallgatókkal látták el 
és kiosztották a növendékek közt. 
120 gyermek közül négy semmit sem 
hallott, a többiek azonban meghallot
ták a fejhallgatókból előretörő han
gokat. Érdekes, hogy több növendék 
semmit sem észlelt, amikor a fejhall
gatót fülére tették, de rögtön >meg
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érezték« [a hangokat, mihelyt a ha
lántékuk felé tolták a kagylókat. Szü
letésüktől fogra süket gyermekek ily- 
módon először életükben jutottak 
tudtára a hang varázsának; elkép
zelhetni a kicsinyek határtalan meg
lepetését, bámulatát és örömét, az 
el3Ó hang, első melódia hallatára. 
Épen klasszikus operát közvetítettek 
és a szegény gyermekek szinte föl
döntúli gyönyörűséggel élvezték az 
általuk sohasem sejtett dallamokat; 
sok néma kisfiú és kislány karja 
ritmikus mozgásával és artikulátlan 
hangokkal adott kifejezést boldogsá
gának, Olyan jelenet volt az, ami 
megkOnnyeztette a jelenlévő tanító
kat és felügyelőket. . .

HETI  KRÖNI KA.
A miniszterelnök és Nagy Emi! az 

optánspör körül kettőjük között támadt 
félreértést tisztázták. — A külügyi bizott
ság legmelegebb elismerését fejezte ki gróf 
Apponyinak, a külügyminiszternek és Tán- 
c s tábornoknak. — A képviselőház a 
k' tségvetést általánosságban elfogadta. A 
pénzügyminiszter nagy beszédet mondott, 
amelyen felelt az elhangzott kifogásokra. 
Ígérte a házadó leszállítását, az adminiszt
ráció egyszerűsítését. — A ház április 17-én 
torija legközelebbi ülését. — Az új föld- 
mi .elésügyi államtitkár báró Prónay György 
leli, belügyi államtitkárnak Darányi Kát- 
má i képviselőt nevezték ki.

A szerb parlament elnapolta üléseit.
Az albán kormány Jugoszláviával szem

ben elrendelte a határzárlatot.
Ausztria és Csehország között meg

szűnt a vízumkényszer
A román szenátus elfogadta a kultusz

törvényjavaslatot.
Németország máju8 20-án választ.
A svejzi államszövetség volt elnöke Ador 

Gusztáv 83 éves korában Genfben elhunyt.
Franciaországban meghalt Jean de 

Bonnefon, a magyarbarát francia iró.
Az olasz fascisték lapja a Populó de 

Itália vezércikket irt az állam és egyház 
viszonyáról, amelyben foglalkozik a pápá
nak március 25 én mondott beszédével a 
fascismust illetőleg. Anélkül, hogy tekintélyt 
akarnánk sérteni — Írja a lap — meg kell 
állapítanunk, hogy a pápa annyira emberi 
beszédességről tett tanúságot, hogy azt 
Isten nem sugalhatta. A pápa beszéde 
igazolta, hogy az állam és egyház közti 
ellentétek áihidalhatatlanob. Az egyház 
világi hatalmának megalapítása lehetetlen. 
— Mussolini kijelentette Rothermere lord 
előtt, hogy lehetséges és szükséges is volna, 
hogy Magyarországnak néprajzilag meg
felelő határokat adjanak.

A lengyel parlament első ü'ése bot
ránnyal és kivezetéssel kezdődött.

Az angol sajtó sorozatos cikkekben 
mutat rá a korrupt romániai állapotokra.

Szmirna környékén nagy földrengés 
pusztított. A halálos áldozatok száma 16.

Amerikában Franck Wills elnökjelölt 
váratlanul elhunyt.

A japán kormány különböző kinai ki
kötökbe 24 hadihajót küldött.

Tibetben, melynek egyik részében nő
uralom van a férfiak fellázadtak a nők ellen.

H A R A N G S Z O .

H u a vét.
Ep. 1. Kor. 5 .6 -8  

Az Úr feltámadott I Ez volt az a húsvéti 
üdvözlet, amely ama első husvétkor, mint
egy üde tavaszi szellő járta át az emberek 
lelkét és boldogsággal, örömmel löUőtte el 
mindenki szivét. Hogyan lesz a husvét szá
munkra is ilyen örömünnep ?\Erre adja meg a 
feleidet epistolánk. Ha megünnepeljük azt 
őszinte bűnbánatta l: nem  a régi ko
vásznak. sem a gonoszságnak kovászá
val, hanem a tisztességnek és az igaz
ságnak kov/szta an kenyerével.

J e le n  sx á m u n h lio * csek k la 
p o t  m e llé k e ltü n k , h o g y  a k ik n e k  
n e g y e d é v i e lő fize té sü k  le já r t  s  
a k ik  liá trá lé k b a n  v a n n a k , f iz e 
té s i  k ö te le ze ttsé g ü k n e k  eleget 
teh essen ek .

I sm é te lte n  k é r jü k  a  n a g y 
s z á m ú  h á trá lé k o so k a t, k ik  n em  ■ 
c sa k  a  fo ly ó  é v re , d e  közelebb
r ő l  a z  1 9 2 7 . é v re  i s  liá trá lé k b a n  
v a n n a k , e lő fize tés i k ö te le ze ttsé 
g ü k n e k  sü rg ő se n , a z  eva n g é li
k u s  em b er ö n é rze té v e l, a n y a -  
sze n te g y h á zu n k  i r á n t  ta r to zó  
k észség es  lé le k k e l r e leg e t te n n i  
sz ív e sk ed je n e k . É r ts ü k  m e g : 
k ü n n  levő h á tr á lé k o k k a l  se m  
n y o m d a s z á m lá t  le ie g ye n líte n i, 
se m  a  sa jtó t  f e n n ta r ta n i  n e m  
leh et. _____

L a p u n k  e lő fize tő in e k , m u n 
k a tá r s a in k n a k  é s  m in d e n  j ó 
a k a ró  tá m o g a tó já n a k  Is te n tő l  
m eg á ld o tt  b o ld o g  h ú sv é ti ü n 
n e p e k e t k ív á n u n k .

D Dr. Prőhle Károly íheológiai fakul
tásunk dékánja Pécsett előadást tartott 
A vallás, mint az ember lényének igazsága 
címen. Előadásában arra a kérdésre adott 
feleletet: micsoda az ember. Az ember 
igazi lényét — mondotta többek között a 
kiváló tudós — a keresztyénség határozza 
meg az Istentől való függés tudatában. Az 
embernek feltétele Isten. Az ember lényének 
törvénye, igazsága: a vallás,

A győri ág. h. evang. elemi iskola 
ünnepélye Az evangélikus tanítóság jóléti 
intézményeinek támogatására szépen sike
rült előadást rendezett a győri ev. elemi 
iskola, melyen a legkisebbtől a legnagyobb 
tanulóig mind a hat osztály képviselve volt 
néhány taggal. Különösen megragadta a 
közönség figyelmét egy első osztályos ta
nuló: Paveszka Ida „A kis iskolás“ c. mo
nológja. Felnőtteknek is dicséretére váló 
előadási készséget tanúsított Nagyon ked
ves volt Patöcz Miklós és Angszter Vilma
II. o. tanulók , Nagyapóka és nagyanyóka“ 
c. párbeszédes jelenete. Vele rövid, de 
hatásos propagandát tartottak a gyermek- 
szeretet mellett Megható irredenta énekes 
tornával gyönyörködtették az V. és VI. osz
tályos leányok a közönséget. Kétfelvonásos 
„Nem, nem soha“ című irredenta színda
rabbal zárult a gazdag műsoru estély. Az 
előadásnak oly nagy sikere volt, hogy még

hárotnszor meg kellett ismételni. A többi 
győri elemi iskolák is megtekintették egy 
alkalommal. A győri evang. tanítói kar 
büszke lehet eredményeire.

A salgótarjáni Luther-Szövetség a böjt 
folyamán öt böjti estélyén a termet állan
dóan zsúfolásig megtöltő hallgatóság előtt 
előadásokat tartottak: a lelkész, S.’trokay 
Dániai hitoktató, dr. Pataky Ernő és dr. 
Papp D ízsö. Énekszámokkal közreműköd
tek az Evangéliumi Leányegylet énekkara 
Zorkóczy Erzsiké vezetésével, Z droh Nelly, 
Medzihradizky Málta, Zelenka Panny, Hri- 
zd'ovszky Teréz; melodrámákkal Tuba 
Ilonka, Dianiska Mariska, Kiss Imre; sza
valatokkal Sitrokay Dániel, Váradi Ica, 
Cssrba Ilonka, Gilbács icuka, Turck Valika 
és Berta, Vencsel Ágoston, Krupánszky 
József, Fridrich Anna és számos eycrmík- 
szavatat hangzott el. Minden előadáson a 
közoktatásügyi minisztériumtól kapott dia- 
pozitívek révén vetitetíképes előadások is 
voltak, amelyeket a lelkész adott elő. Az 
Erős várunkkal kezdődő és a Hiszekeggyel 
végződő estélyeken a zenei részt Kovács 
Gáza orgonista kántor látta el.

A Nőegylet és Evangéliumi Leányegylet 
virágvasárnapján a délelőtti istentisztelet 
keretében ünnepélyes úrvacsorához járuiást 
rendezett, amelyen a tagok legnagyobb ré
sze résztvett.

Visnya Ernő, felsőházi tag, kormány- 
főtanácsos és családja nagypéntek ünnepére 
a pécsi templom oltárát és szószékét érté
kes ezÜ3t himzésü fekete térítőkkel látta el. 
Futász János és családja pedig a husvét 
szent ünnepeire értékes szőnyeget helyeztek 
az oltár elé.

Nyíregyházán az evangélikus leány - 
egylet virágvasárnap vallásos estélyt tartott. 
Közreműködtek: Szita Joly, Gsduly Henrik 
püspök, az Ev. Énekkar és Krieger Mihály 
lelkész.

Baldauf Gusztáv március 24-én a pécsi 
Zrínyi nevelőintézetben hitbuzgalmi előadást 
tartott „A protestanlizmus igazi szelleme* 
cimen.

Csanádalbzrti egyházközség 1927. 
évi jelentésének főbb adatai: A múlt év 
folyamán született 36 gyermek, koufirmál- 
tatott 28, eskettetett 20 pár tiszta, Úrva
csorát vett 266 személy, eltemettetett 27; 
elemi iskolába járt 140, g. ismétlőbe 107 
tanuló. A község területéről eltávozott 15, 
letelepedett 14 lélek. Lélekszám jelenleg 
1326. Évi pénzbevétele 9308 P, kiadása 
8062 P volt; az egyház adóssága 4000 
pengő, amely összeg az iskolafentartási 
terkek miatt állott elő. Önkéntes adomá
nyozásokból begyült 691 P ; múlt évben 
csak toronyórájának ütö3zerkezetét és mel
léképületeit javította; tervbevette orgoná
jának és templomának alapos renoválását. 
A lelkész és 3 tanítójának buzgalmából és 
fáradozásával a múlt évben 4 hazafias ün
nepély, 4 műkedvelő és 12 ismeretterjesztő 
előadást tartott. Ifjúsági és nőegylet, dal
kar és zenekar is alakulóban van.

ÚJ lelkész. Polster Gyula, hidasi s. 
lelkészt, ki lapu ok szolgálatában is hű 
munkásnak bizonyult, a veperdi gyülekezet 
egyhangúlag lelkészévé választotta. A lel
kész és a gyülekezet frigykötésére Isten 
gazdag áldását kérjük.

Vadosfán’ .böjt 5. vasárnapján a sop
roni ev. theol. ifjúság 16 hallgatója Dr. 
Deák János egyet, tanár vezetésével lélek
emelő vallásos ünnepélyt tartottak, egyrészt 
a hitélet emelése, másrészt az építendő 
theol. otthon javára Deák professzor gyö
nyörű szép előadását, a theol. énekka

r
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érekei, az ifjúság szavalatai és irás- 
magyarázata egészítették ki. Az Otthon 
javára befolyt cffert. 52 P. 80 fill. volt.

Szentgotthárd. F. évi közgj ülését már
cius 25 én tartotta a lelkész s Berke Elek 
főgondnok elnökléséve'. Az elnöl i előter
jesztések során a közgyűlés szeretettel üd
vözölte Tarányi Ferenc főispánt, vasi fő- 
ispánságának 5 éves jubileuma alkalmából. 
Meleg köszönetét nyilvánította mindazok
nak, akik a belmisszió szolgálatában a 
hitélet mélyítésén, az evangéliumi öntudat 
erősítésén hathatósan közreműködtek. Pénz
tári forgalma a missziói egyháznak az 1927. 
év folyamán 3336 P 45 f. volt.

Mezőtúr. A bőj*i időszakban mir den 
pénteken este bűnbánati isten'Í3zteletet tar
tott az egy ház közt ég, a híveknek igen szép 
számú részvétele mellett. Böjt 4 ik vasár
napján pedig vallásos estélyt rerdezett a 
helyi »Luther-Szövetség* a zfúfoláiig meg
telt templomban. Mely alkalommal Wikkert 
Lajos lelkész tartott előadást „A szeretet 
tragédiája* címmel, amit a hallgatóság nagy 
érdeklődéssel hallgatott végig. — Ravasz 
Gizella »Jézus imája*; Zuberecz Z ' us i ka  
pedig ,Judáb* című költeményt szavalta el 
nagy ügyességgel és mély átérzéssel. Az 
Iparos Dalkör a tőlük megszokott alapos
sággal 2 éneket adott elő A megnyitó imát 
Kosnár Lajos kánfortanifó mondotta. A jól 
sikerült estélyt a lelkész imája és közének 
zárta be. Az offerlórium 54 pengőt jövedel
mezett az egyház céljaira.

Magyar kereszturott böjt 3. vasárnap
ján volt vallásos est, amelyen szép sikerrel 
szavaltak: Szabó Lenke, Takács Ilonka, 
Káldi Jenő és Németh Jer.ő. Fodor tanító 
vezetésével a férfikar »Szerelmes Jé r us . . ., 
Á’dlak Jézus.. énekeket adta elő. Be
szédet a lelkész tartott.

Mihályiban böjt 4. vasárnapján volt 
vallásos estély, amelyen az iskolás gyer
mekek versrrondásán kívül szépen szavr 1- 
tak Borbély Sándor és Z irai Lidia. A fér
fikar Nánik tanító vezetésével Szerelmes

Jézus vájjon mit vétettél ? éneket adta elő. 
iíőadást a lelkész tartott.*

Sárvárait március hó 12-én vallásos 
estélyt tartottak. Szavallak: Ágoston Ilona, 
Dékán Irén. Felolvasást „Akik Krisztus ke
resztje alatt állam k* címmel Varga József 
lelkész tartott. Hege düszólót játszott Török
I. Lajos kórházi gondnok. A felolvasás előtt 
a leányegylet énekkara gyönyörű éneket 
énekelt.

A csornai protestáns fiókgyülekezet vi
rágvasárnapján dr. Deák János egyet, tanár 
és a soproni evang. egyet, énekkar rész
vételével istentiszteletet tartót*. Nagypén
teken Ittzés Mihály győri evang. s. 'elkész 
husvétvasármpján Nagy Sándor győri val
lástanár reform, istentiszteletet tartott.

Ncmescsón március 25 én vallásos est 
tartatott, amelyen volt közének, ima, kar
ének-számok Badics Ádánr tanitó vezeté
sével ; a helybeli lelkész előadást tartott, 
Amaeics Bözsi és Schrott Jenő szavaltuk. 
Az offertórium a Dunáutúli Luther-Szövet
ség javára 6 P 80 f-t eredményezett.

C S AL ÁDI  É R T E S Í T Ő .
Esküvő. Ifi. Nagy Sándor ajkai evang. 

tanitó folyó évi április 10-én tartja eslti- 
vöjét Reidinger Bözsikével Dombóvárott.

Kereszlelés. Nagy Árpád ‘gérczei ev. 
tanítót és nejét március 24-én a jó Isién 
egy kedves kis leánygyermekkel áldotta 
meg, ki a szent kereszfségben a Mártha, 
Judit, Lenke nevet kapta.

Halálozás. Alulírottak a legmélyebb 
fájdalommal, de Isten akaratában való meg
nyugvással tudatjuk, hogy a legö? falá'do- 
zóbb édesanya, nagyanya és dédanya, özv. 
Matyák Jár.osné sz. Gamhotz Rozália volt 
sobori evangélikus tanító özvegye, áldásos 
életérek 76 ik, özvegységének 44 ik évében 
március 9-én hosszas szenvedés után \isz- 
szaadla drága Leikét tercmtöjének. Teme
tése 11-én volt a székeEfí hérvári evangéli
kus temetőben. Á’dott volt életének minden 
perce, legyen áldott siri nyugalma I Emlékét 
soha el nem múló szeretettel őrizzük. — 
Gyermekei: özv. Gaál Imréné sz. Matyák 
Karolin, dr. Matyák Elemér és nc|e Rábel 
Aranka; unokái: ö;v. Kovács Pálné sz. 
Gaál Karo in, Gaál Elemér és neje, Gaál 
Erzsiké; dédunokák: Gaál Klárika és Gaál 
Elike; sőgernője: öyv. Gamhotz Miklósné 
sz. Li hr Berta; unokaöccse:': dr. Gamhotz 
Zoltán, dr. Gamhotz Endre; unokahuga: 
Szekér Jánosné sz. Károlyi Ilona

Ú J D O N S Á G O K .
Gróf Dessewffy Aurél meghalt. Gróf 

Dessiwffy Aurél országbíró, a főrendiház 
volt elnöke, 83 éves korában meghal*. 
Halálával a magyar politikai és gazdasági 
élet egyik legérdemesebb alakja távozott 
az élők sorából.

A Protestáns Irodalmi Társaság fel
olvasó ülése. A Magyar Prot. Irodalmi 
Társaság felolvasó ülést tartolt. Rsvasz 
Lász’ó püspök, egyházi elnök mondott 
megnyitót erről a témái ól: „Van-e protes
tantizmus ?“ Pröh'e Vilmos egyetemi tanár 
„Régi históriák* cimen olvasott fel vissza
emlékezéseket. Szilád? Zoltán egyetemi 
magántanár az élet; dó 'ermészet útjairól 
beszélt. Ravasz László elnök meleg sza
vakkal köszöntötte Lampérih Gézát irói 
működésének 30 éves jubileuma alkalmá
ból. Az ünnepelt felolvasta »Harminc év,* 
„Virágnyilá8* és „Akarat* cimü ujatb 
» öltén; ényei*.

Brrsodmegye kétszáznegyven buda
pesti gyerm eket nyaraltat. Azzal a nya- 
raltatási akcióval kapcsolatosan, amelyet a 
kormányzó feesége országszerte megindí
tott, Borsod vármegye bejelentette, hogy 
240 budapesti gyermeket haj'andó nyári 
üdülésre a vármegye községeiben elhelyezni.

A Solti tüzkatasztófa ö cdík halottja. 
A colli tüzkatasztréfa egyik súlyos sebe
sültje, Fogolyén Katalin 32 éves hivatal
noknő, aki a Solti Takarékpénztár könyve
lője volt, sérüléseibe belehalt. Fogolyén 
Katalin a solti katasztrófának ö ödik ha
lottja.

Országos ref. nagygyűlés Budapesten.
A második országos rif. nagygyűlést jún.
2—3 án fogja megrendezni Budapesten az 
Iparcs; rnokban. A nagygyűlés tárgya : Egy
házi és nemzeti újjászületésünk.

Tiz év után tért vissza a szibériai 
hadifogságból. Trimbcrgbe néhány nap
pal ezelőtt Szibériából visszatért egy volt 
hadifogoly, akit már régen ho’ttá nyilvá
nították. Felet é^e nyolc évvel ezelőtt újra 
férjhezment.

Éhínség Bulgáriában. Bulgária nyu
gati részein éhínség tört ki. A lakosságnak 
sem élelmiszere, sem takarmánya nincs és 
a parasztok nevetséges áron vesztegetik 
el háziállataikat. Az élelmiszerek ára több 
mint száz százalékkal drágult.

Bestiális asszony. Chamberyben a 
csei’dőrség az egyik hadiözvegynél 5 gyer
mek csontvázára akadt rá, akik a legutóbbi 
8 eszter dón beül születtek.

A törökök vezetéknevet is kapnak. 
A törökök gyorsan átvették a többi t urópai 
népek szokásait, de még mindig maradt 
egy egy ősi, ázsiai hagyomány uk. Például 
ismeretes, hogy a törököknek voltakép nincs 
is valódi vezetéknevük. Törvény rendeli el, 
hogy minden török válasszon magának ve
zetéknevet, mely lehetőleg azt a nevet je
lölje meg, ahonnan származik, vagy csa
ládja történetére, őseinek foglalkozására 
vonatkozzék. Legelső fia Törökországnak. 
Kemal Musztafa pasa, szintén választani 
tartozik valamely nevet, mert noha két neve 
is van, vezetékneve azorban eddig még 
nincsen.

Tömeges husm érgezés a  koprnh igai 
aggok mer házában. Az aggok menedek- 
házának kilenc lakója husmérgezésben 
Kopenhágában meghalt és mintegy százan 
megbetegedtek.

Huszonegy férfi ugrott be egy gő
zösről a tengerbe egy nő után. A bá
torság ritka ecete jutott nyilvánosságra, 
amikor a „California* amerikai vonalgőzös 
megérkezett Bermudé szigetéről New- 
yorkba. Egy hölgy, Rossz.er L. Z. atlantai 
bíró felesége, a tenget be esett. A baleset 
láttára tuizonegy feifiutas, köztük a ka
pitány is, azonnal a tengerbe vetette ma
gát és sietett a fu’dokió hölgv segítségére.

Nyo’cezeréves leletek. Madioen jávai 
tartományban ásatások közben oly leletekre 
akadtak, amelyek a tudósok szerint hatezer 
évről Krisztus e'őtt származnak. A tudósok 
szerint ezek a leletek nagyon meg fogják 
könrylteni a jávai nép eredetének meg
állapítását.

A legizgalm asabb szavazás. St. Pe
tersburg foridai városban népszavazást 
rerdeitek el atban a kérdésben, látszanak e 
vasárnap a mozik, vagy nem. 13003 sza
vazatot adtak le. Hallatlan szám. Eddig a 
legfontosabb ügyben, amikor egy városi 
kölcsönről volt szó, csak 900 szavazatot 
adtak le. E uttal 7337 szavazat volt a va
sárnapi mozi mellett és 5666 szavazat a 
vasárnapi mozi ellen. A helyi lapok külön
kiadásokban hirdették a mozi kiadását. 
Ugyan volna e nálunk a vasárnapi mozi
nak annyi ellenke; ője ?

Egy vallási tébolyba rse tt nő éhen- 
halt. Egy C'ark nevű huszonkilenc éves 
angol nő vallási tébolyba esett és utánozni 
akarta a pusztában bo'yongó Krisztust. El
határozta, hogy negyven rapon át böjtölni 
fog. Három heti böjtöiés után a leány de- 
liriumos állapo ban kire hant az utcára és 
prédikálni kezdett, de néhány perc múlva 
összeesett és meghalt.

„Erzsébet K irályné'-szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
450-től 9 lg, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

Szibéria. Zi'ahy Lajos rendkívüli nagy
sikerű 8v irdarabját közli az „Uj Idők* 
He rezeg Ferenc képes hetilapjának vasár
napi száma, amelyet egyébként gyönyörű 
képek díszítenek: Sidló Ferenc „Magyar 
Madonná* ja, Munkácsy Mihály és Borsos 
József festményei, azonkívül az aktuális 
képek egész sora, Farkas Imre az első 
görlőkről irt, Suránji Miklós novellát kö
zöl, Nagytornyai György külön véleményt 
ad le a divatról, O. Henry és Terescsényi 
György egy-egy elbeszélése gyarapítja a 
számot, amelybe Mühlbeck Károly és 
Pólya Tibor rajzolt mulatságos képeket és 
aire'yet rerdkhül változatos Rejtvény rovat, 
s a Szépségápolás, Kertészet, Gasztrono- 
nomia, Tánc, Illik nem illik, Ut a szépség-
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hez címli rovatok egészítik ki, az Uj Idő
ket, amelynek előfizetési ára negyedévre 
6.40 P. Mutatványszámot kívánatra díjta
lanul küld a kiadóhivatal, Budapest VI. 
Andrássy-ut 16.

Magyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők 
I., Andrássy u. 16. Budapest.

A HARANOSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be i 
Varga Ferer.c Csorna 5 40 P, özv. Németh 
Mártonná Lébény 10 P, Kováta Kálmán, 
Erdős Pál Ltbény 80— 80 f, özv. Győry 
Pálné Lébény 160 P, özv. Tó h Györgyné, 
Kováts Kálmán Lébény 40— 40 f, Év. gyü
lekezet Farád (offert.) 15 P, Höbe Lajosné 
Vönöck 20 f, Év. gyülekezet Vanyola 5 P, 
Szepper Katica Mecseksiabolcs 1.60 P, 
Bojsza Ferenc Tárnokréti r  P, Kiss Mihály 
Alsóság 20 f, E r .  Nőegylet Kőszegdoroszló 
2 P, Grábenhofer Ferenc Lackenbach 2.40 
P, Kastner Satru Sopron, Fü öp Lajos 
Réde, Csákó Pál Farmos, Takács János 
Szombathely, Csöngető József Árpás, Bulh 
János Túra 6 0 -  60 f, Kováts Sándor Szent- 
Ivánfa, dr. Kapp Viktor Zotnba, Lukáts 
Árpádcé Körmend 72—72 f, özv. Skrabák 
Gézáné Veszprém 32 f, özv. Rothfuchs Já- 
nosné Tokaj, Rödler Ágostonná Budapest 
22—22 f. Baumgart János Dombóvár 2.20 
P. Keres László Ujdombóvár 20 f. Weitzel 
Miklós Ujdombóvár 30 f.

Hálás köszönet. Purt Károly
* kiadóhivatal vezetője.

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlem ények

legelőnyösebben beszerezhetők
K A R B IN E R  P É T E R

paprikakivitel] üzletében
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: IS—21. — Sürgönyeim: Expaprlka.

Vsíelői uerkesitó es Kiadó: ozipott Géza 
• xentgetthárd, Va.vármegye.

SierkeutóU n : NÉMETH KAROLY. 
Főmunkatársmk:

NAQY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 
TŰRÓOZY ZOLTÁN.

Kéxkrstokai nem adunk vise*».

Nyomatott Welllsch Béla villamüzemü könyvnyom
dájában SzentgotUiárdon.

Felelős nyomdavezető : Kiss Kálmán.

„Örömmel értesítem, hogy a vásárolt 
„ N e m e s a c é 1 “-kaszákkal valamennyien 
igen meg vagyupk elégedve.“

Pusztavám. Tetzl András
így vélekednek a gazdák a

„NEM ES ACÉL“-kaszár ól.
Ézen kasza jóságáért oly messzemenő 
jótállást vállalok, hogy háromszori ka
lapálás után ingyen kicserélem, ha nem 

volna kifogástalan az éle. 
Kapható kizárólag:

S ALBER KÁROLY kereskedőnél
3 - 1 0  SZENTGOTTHÁRDON.

Adakozzunk a Harangszó te rjesztésére.

Gabonaárak! Búza 3380, rozs 31.10, 
árpa 30.—, köles 27.75, zab 30.75, tengeri 
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R  nagy ígéret.
János ev. 20.29.: „Boldo

gok, akik nem látnak és mégis 
hisznek.“

A  kételkedő Tamás számára va
lami szelíd szemrehányást tar

talmaz a feltámadott Krisztus fenti 
kijelentése, míg azoknak, akik nem 
látják ugyan a Mestert, de mégis 
szeretik, akik hisznek benne, noha 
testszerint sohsem találkoztak vele 
— azoknak egy nagy, szent Ígéret 
a Jézus beszéde: „Boldogok, akik 
nem látnak és mégis hisznek!“ . . .  
Mi rajtunk is be fog ez teljesedni, 
kimondhatatlan örömmel örvende
zünk majd a mi „hitünknek végén“ 
s elnyerjük lelkünk üdvösségét. 
Ezt a nagy Ígéretet reménytelen 
lemondással ne ejtsük a porba! . . .

Nem látni — és mégis hinni! 
A szülői szívnek milyen bátorító 
vigasztalást adhat ez az ige! Hi
szen gyermekeink nevelését min
dig ilyen reménység alatt végez
zük. Nem látjuk, csak hisszük, 
hogy nevelői-munkánk nem érték
telen fáradozás, hanem gyümölcsöt 
termő szent magvetés! . . .  A föld
míves ember sem látja egyszerre 
verejtékes munkája gyümölcsét, 
de hittel vár, türelemmel gondol 
arra, hogy imádságát meghallgatja 
az Ur, az ajándékok Istene! . . . .  
Nem látnak — de hisznek! . . .

Hozzánk lelkipásztorokhoz ugyan
ez a biztatás beszél élethivatásunk 
munkája közepette! Néha mi is 
olyan elhagyatottnak, egyedül álló
nak érezzük magunkat, mint egy
kor Illés próféta, aki szomorúan 
hajtogatta árvaságát, de amint 
felemelte szemeit, csodálkozva látta, 
hogy ezerek állanak még hűséggel, 
kitartással az Úr mellett. Hány 
lelkipásztor érzi keserűen ma is, 
hogy fáradozása hiábavaló, legne

mesebb törekvései kudarcot valla
nak, ereje haszontalanul szétfor- 
gácsolódik hívei között — panasz
kodunk, mint egykor Illés próféta. . .  
Az apostol pedig felel a mi két
ségeinkre, szomorú lemondásunkra: 
Ha nem látjátok is mindjárt az 
eredményt, tudjátok meg és higy- 
jétek, hogy a ti munkátok nem 
hiábavaló az Urban! . . .

Ezzel a reményseggel köszönt
sük egymást húsvéti fáradozásunk 
után, mégegyszer is kiáltva: Az 
Úr feltámadott! Bizonnyal feltá
madott !

Ne félj, csak higyj!
„Jézusom! Feltámadásod 
Életem s nyereségem;
Te élsz és uralkodásod 
Munkálja üdvösségem;
Élsz, hogy vígasztalásom légy, 
Minden jóra serénnyé tégy 
S mennybe Istenhez vezess I

Oh add, amíg tart életem,
Hitemet megtarthassam,
És minden cselekedetem 
Igéd szerint folytassam.
Istenhez végig hű legyek 
Mindent tetszésedre tegyek 
S mint megváltottad éljek.“

Amen. *

M inden szír hisz benne s tagadja 
majd minden száj; óhajtja min

denki s annyian rettegnek tőle. Ho
gyan keletkezhetnek a feltámadást 
illetőleg egymásnak ilyen ellentmondó 
vélemények egy és ugyanazon ember 
lelkivilágában ! ? Est megtudni fontos, 
mert ennek megismerésében rejlik a 
vallásos élet megbékültségének lehe
tősége.

Minden szív hi3i a feltámadásban. 
Ez oly igazság, melyet tagadni nem 
lehet. Ez a hit egy velünk született 
sajátság, akár az értelmi képessége
ink, ckár a kezünk s lábnak, mely 
ha hiányzik belőlünk, nyomorékká 
lettünk s képtelen minden értékes 
cselekedetre. Ez a hit lelkűnkön olyan, 
mint testünkön az anyajegy, bárhogy 
is el akarod onnan tüntetni, ott lesz, 
akár a flastrom, akár a festék alatt 
s ha az ügyes műtétnek késével nyúlsz 
hozzá, hogy ily utón tégy eleget a 
szenvedi hiúságodnak, a helye akkor 
is ott lesz s e hely még hangosabban 
hirdeti a világnak, hogy neked anya
jegyed van. Ilyen a feltámadásra vo
natkozó hitünk is. Mások előtt takar

gatod, erőszakkal ki akarod tépni 
lelkedből s amikor elveszett e világon 
már számodra minden, ebbe helyezed 
reménységeidet s a gonosztevővel azt 
mondod: «Uram emlékezzél meg ró 
lam, mikor eljOsss a te országodban«.

S mégis majd minden száj tagadja 
a feltámadást. Érdekes szeszélye ez 
az ember lelkiéletének. Hisz, de hité
nek tárgyát mások előtt tagadja. Mi
ért? Mert úgy kívánja a szokás, a 
társadalom előítélete, úgy kívánja a 
hitvány félelem attól, hogy lebecsülnek 
mások, ha nyilatkozni merek a fel
támadást illető hitemről. így tehát a 
száj nagyképüsködve tagadja azt, 
aminek igazáról a szív, az egész 
ember megvan győződve. Hogy is 
szokott az embereknél ez a nagyké
pűsködés jelentkezni ? Rendesen e 
kitételben: Még nem láttam egy meg
holtat sem, ki még egyszer visszatért 
volna. Miárt nem tesz Isten ma ily 
csodát? Kedves olvasó, itt kezdődik 
e világ nagy szellemeinek bölcsesége, 
de itt is ér véget, nincs tovább. Ennyi
ből áll az egész. Ehhez szeretnék egy 
szót szólni. Mondjuk helyén van e

F e l t á m a d á s .
Irta : Dr. Schlitt Gyula.
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kérdés: Miért nem tesz Isten ma ilyen 
csodát, hogy bizonyságtevóül vissza- 
küldjön egy halottat? Kérdezzük, ml 
lenne akkor? Például neked van egy 
kedves halottad, egy édes gyermeked, 
kit kOnnyek között a sírba helyeztél 
s az valóban visszatér hozzád, meg
szólít, átölel, megcsókol s te érzed 
keblében dobogni a szívet, te azután 
rohansz rokonaidhoz, ismerőseidhez 
s viszed a tálvilági OrOmhírt, hogy 
fiad él, hogy él mindenki, aki itt el
szenvedte a halált s miránk várnak. 
Mit gondolsz, milyen arcot fognak 
vágni rokonaid ezen hírre? Ne kívánd, 
hogy megmondjam. Te azonban nem 
nyugszol ebbe bele. Te bizonyos vagy 
meghalt had áj életéről s azt akarod, 
hogy mások is bizonyosak legyenek 
s Örvendjenek veled együtt, hisz ez 
a számukra is Örvendetes, vígaszteljes 
jelenség, tehát elhozott, visszatért élő 
hadat hadd lássák, hadd hallják sza
vát. Piád meglátására egyik-másik 
talán hitelt ad, de a legtöbb még 
akkor is nagyképüskOdik s valami 
ügyes szemfényvesztést lát a dolog
ban, elfordul tőle s mosolyog. De 
próbáld hadat olyanoknak előállítani, 
mint feitámadottat, kik soha nem lát
ták. A szánalomnak, a gúnynak lennél 
tárgyává s ha nem vigyázol s tovább 
terjeszted örömödet, hidd el, lefognak 
s mint közveszélyes őrültet lecsuknak. 
Tegyük fel, hogy a világon élő Összes 
emberek ismerték gyermekedet s való
ban meg is győződnek az eset igazá
ról. e tényt pedig feljegyeznék egy 
könyvbe, hogy az utókor számára 
tanúságul legyen ez eset, mit gon
dolsz, mi lenne akkor ezzel a szent 
igazsággal. A megbotránkozás kOvévé

Husvét reggelén.* ,
Többen: Mi is ott voltunk.
Lidia: LeUlt közénk és megsimogatta 

az arcunkat.
Dóra: Senki nem nézett ránk annyi 

szerettei, mint ö .
Éva: Engem ölébe vett, megérintette a 

homlokomat és megcsókolta a szememet, 
s  akkor csoda történt. Megnyílt az én sze
men és egy jóságos arcú bácsit láttam 
magam előtt Egy asszony szaladt hoznánk. 
Térdre esett, ruhája szegélyét csókolta és 
boldogan kiabálta: „Lát a lányom*. A 
hangjáról ismertem meg. Az anyám volt.

Mind: így volt.
Eszter: Milyen boldog lehetsz Évái
Mária: Nézd ezeket a gyermekeket, 

kicsinyek és együgyüek. De az ő kis szivük 
is megnyílt Jézus nagy szerelme előtt. S 
Ő feléjük nyújtotta áldó kezét, hogy oltal
mazza, védje és Istenhez emelje őket. 
Lehetetlen, hogy ne hallottad volna, mi

* Simonyi Ilinek .Az első karácsonyfa* c. « In
ti arabjának első felvonása.

Kapi püspök a Harangszó szerkesztőjéhez és olvasóihoz.
Kapi Béla, dunántúli püspöktől március 29-iki kelettel Amerikából a 

következő megtisztelő, szeretetteljes sorokat kaptuk:
Szeretettel köszöntőm a Harangszó szerkesztőjét és olvasóit 

amerikai utómról s boldogan gondolok arra, hogy sok evangélikus 
magyar testvéremmel együtt imádkozhattam és együtt kereshettem az 
Istent. Szeretettel

K a p i  B é la .

lenne s nem hinne benne senki. Lásd 
mily ostobaság, ez az észszerűnek 
látszó óhaj: egy visszatérő halottat 
látni, mikor mindez már egyszer meg
történt a Jézus feltámadásával. A 
feltámadt Jézust látták, megfogták, 
beszéltek vele, az utókor számára 
feljegyezték egy könyvbe s te mégis 
azt kívánod, hogy te szeretnéd látni. 
Ha ez meg is történne, az e hitetlen 
világ népein nem segítene semmit. 
Krisztus feltámadt Oly emberek lát
ták ót, kik vannak annyira szavahi
hetők, mint bármilyen történetíró, 
mint bármilyen krónikás, ki az utókor 
számára feljegyezte, hogy 1526-ban 
Mohács mellett csatát vesztettünk a 
tOrOkkel szemben. Nem gondolod? 
Avagy azt hiszed, hogy azok az egy
szerű emberek, az apostolok, ha nem 
látták volna a feltámadt Jézust a 
maguk nagy csalatkozásukban, el
mennek világgá s odadobják még 
életüket is hazugságért ? Ne hidd! a 
golgothai nehéz órák alatt nagyon is 
megrémült tanítványok a husvét regge
lén történtek nélkül csendesen vissza
mentek volna falujokba s nem szóltak 
volna már semmit senkinek a Jézusról.

De mást látunk. A feltámadt Krisz
tus láttára lesznek igazán apostolok-

történt a kanaáni mennyegzőn, a tiz bél- 
poklossal, Nainban és Lázárral.

Eszter: Igen hallottam róla, de azt 
mondta az apám, hogy az ördög által cse- 
lekszi ezeket.

Mária (szivére teszi kézéi): Én pedig 
azt mondom az ördög nem cselekszik jót, 
hanem csak az, akinek Isten adott arra 
hatalmat.

Eszter: Mondd Mária, ha 0  látna en
gem és én kérnem, meggyógyítana ?

Mária: Gyermekem! Jézus meggyógyí
totta azokat, akik hittek benne. Meggyó
gyította elsősorban a lelkűket, megtanította 
őket hinni az Isten mindenható jóságában, 
áldó szeretetében. Megtöltötte a lelkűket 
melegséggel, fénnyel. Te beteg vagy. De 
nem az a bajod, hogy béna, nyomorék 
emberi roncs vagy, hanem az, hogy a lel
ked üres, kietlen,

Eszter (magába mélyedve): Üres kiet
len . . .

Mária: Ha Jézus most itt megjelenne, 
nem a te bénaságod gyógyítaná meg, ha
nem a te beteg szivedet, megéreznéd ak
kor a te palotád csendes szomorúságába 
hogyan lopődzana be a kacagás, hogyan

ká, kik nem ismernek félelmet, mert 
tudják, hogy örök életük lett az által, 
kinek igéit hirdetik Kell e neked több 
bizonyság 1 ? A jó Isten szívedbe írta 
e bizonyságot, mert hiszed, hogy te is 
fel fogsz támadni. Ne tagadd I Ón- 
magadat csalod meg s gyáva hazug
nak látszol Onmagad szemében. Ez 
a tény. A szív istenadta OsztOne 
beszéli a valót s nem a száj, mely 
a nagyképűsködés álarca alatt akarja 
piacra vinni a te felvilágosult bOlcse- 
ségedet. Ne tedd I mert az Önvád sír
köve alá kerülsz.

Hirdesd büszkén szíved hitét, hogy 
feltámadunk. Te óhajtod s hirdeted 
is a feltámadást, de egyszerre elborul 
az arcod, valami titkos félelem járja 
át lelkedet Mire fogok feltámadd!? 
Súlyos kérdés. Emlékezésed végig
rohan eddig lefolyt éveiden s minde
nütt ott állnak a komor intójelek: 
mily mélyre sűlyedtél. Figyeled szíved 
dobogását s egyre a lelkiismeret vádló 
szavát hallod: nem teljesítetted az 
Úr parancsát. E tudat lopja le ajkad
ról az öröm mosolyát. Megértesz 
engem. Intézd a földön úgy, hogy 
öröm legyen számodra a feltámadás, 
mert az el fog jönni s ha mint bűnöst 
is ér téged.

táncolna a te boldogságod végig a kiet
lenül üres termeken. Hogyan csillogna, 
ragyogna körülötted minden, a te boldog 
szived melegségétől.

Eszter: Oh miért nem találkozhattam 
Vele 1 Miért nem vihettem én oda neki az 
én üres életemet, hogy megtelhessen avval 
a nagy melegséggel, mellyel te most be
széltél Róla. Miért is hívtalak ide titeket, 
hogy megisnerjem íelketeknek boldogságát, 
hogy megszomjuhozzak én is. Mindig vá
gyódni fog a szívem és nem találhatom 
meg soha, soha! (Sir.)

Márta: Eszter nyugodj meg, mi ve'ed 
leszünk ezután mindig.

Krisztina: Sokat fogunk Róla neked 
beszélni Majd meglátod te is éppen úgy 
fogod szeretni öt, mint mi éji abban a 
szeretetten te is érezni fo^od Öt.

7. felenet.
Anna (berohan örömmel): Mária ! Óh 

hogyan kerestelek. Örvendezzél I Ö é l !
Mária: Jézus?
Anna: Igen. É '! Feltámadott! Ma reg

gel asszonyokkal találkoztam, akik azt 
mondták, hogy Jézust nem találták Arimat-
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S z tr a n y a v s z k y  S á n d o r  
belügyi államtitkár, a balassagyar

mati, pesterzsébeti gyülekezetek 
felügyelője stb.

Nem a számarányon múlik bár
mely vallásfelekezetnek az értéke.

Raffay Sándor dr., a bányai 
egyházkerület püspöke ezidei püs
pöki egyházlátogató kőrútjának 
első stációjaként a szentesi gyüle
kezetei látogatta meg.

Raffay püspök Saguly János 
főesperes, Törtely Lajos ceglédi 
lelkész, Brózik Károly egyház- 
megyei lelkészi főjegyző és Purgly 
Emil főispán egyházmegyei fel
ügyelő kíséretében érkezett Szen
tesre. A leventék és cserkészek 
sorfala s az összes szentesi keresz
tyén templomok harangjainak zúgá
sa közben vonult az evangélikus

hiai József sírjában, hanem egy fehér ru
hás angyal azt mondta nekik, hogy ne 
keressétek a Názáretit. Nincsen itt, feltá
madott! S azt is mondták az asszonyok, 
hogw nekik Iázu3 megjelent.

Eszter: É l? Feltámadott? S én meg
láthatom? Uram meg ne öljön hatalmas 
kegyelmed.

Anna: Mi siraúuk Öt. Hamut szórtunk 
a fejünkre és ő  megjelent, rámutatott 
sebeire és azt mondja: „Ne sirassatok“. 
Most elmegyek, hogy clhirdessem e cso
dálatos dolgokat másutt is.

Gyermekek: Mi is Veled megyünk. (El
mennek).

8. Jelenet.
Eszter: ó  é l ! Megyek, megkeresem. 

Segí's fel Mária!
Mária: Hová gyermekem?
Eszter: Elmegyek megkeresem Őt, aki 

meg fog gyógyítani. Hiszen Ő feltámadott I
Mária: De te beteg vagy 1
Eszter: Nem vagyok beteg. Most el 

kell mennem, meg kell keresnem öt. Csak 
nyújtsd a karodat.

Mária: Jöjj gyermekem. (Karját nyújtja

templom elé, ahol a presbitérium 
élén Bottyánszky János lelkész, 
Mátéffy László gazdasági főtaná
csos, gondnok és Jurenák Béla 
földbirtokos, felügyelő köszöntöt
ték. Raffay püspök a templomban 
imát mondott és megáldotta a gyü
lekezetét. A vasárnapi istentiszte
leten a püspök egyetértésre buz
dította a keresztyén felekezeteket. 
Ugyancsak ő elnökölt az egyház- 
község templomi díszközgyűlésén 
s itt hangsúlyozta, hogy „nem a 
számarányon múlik bármely val
lásfelekezetnek értéke és igaza, 
ez a szempont az erkölcsi értékek 
elvetését jelentené. A nemzet jövő
jének legnagyobb veszedelme, hogy 
nincs meg mindenütt a teljes 
egyetértés a különböző vallásfele
kezetek között. Beszéde végén fel
szólította a vármegye és város 
képviselőit: „hallgattassák el a
viszálykodás prófétáit!“ Délben a 
küldöttségeket fogadta. A ref. egy
ház tisztelgését Böszörményi Jenő 
vezető lelkész mutatta be. Az izr. 
hitközség szónoka előtt hangsú
lyozta, hogy nemcsak a halál után, 
az életben is van testvériség, vala
mennyien egy Atyának vagyunk 
gyermekei, s ha a zsidóság őszin
tén hazafias munkát végez, úgy 
az evangélikusság részéről a leg
teljesebb hajlandóság nyilatkozik 
meg az összefogásra. De. Csergő 
Károly alispán a hatóságok kül
döttségét vezette a püspök elé. 
Délután Csépa község missziói 
egyházát látogatta meg s itt Pat- 
rubányi István főszolgabíró, Liska 
Ferenc ev. és Komlósi Gábor ref.

neki).
Eszter (feláll, lép): Mária! meggyó

gyultam 1 (Egyet-kettőt lép) Istenem, járni 
tudok. (Térdre rogy.) Uram I Megváltóm 1 
(Mária is letérdel.) Háladást zeng Neked 
az én lelkem. Téged magasztal e nap. Te 
feltámadtál 1 Mivel érdemeltem meg, hogy 
ilyen csodát cselekedtél velem nyomorult 
üres lelkű féreggel. Elvakitcd a te meny- 
nyei jóságoddal az én telkemet, nem tu
dom az én bűntől nehéz fejemet feléd 
fölemelni. Összetörtél engem a Te nagy 
kegyelmeddel. Engem hitetlen bűnös gyer
meket magadhoz emeltél. Uram nagyobb 
a Te irántam való szereteted a minden- 
ségnél, mélyebb a Te jóságod a tenger 
mélységénél. Mit cselekedjek, hogy azt a 
nagy örömöt, melyet reám bocsátottál el
viselni tudjam, Mivel rójjam le azt a nagy 
adósságot, mellyel tartozom Neked.

Angyal (kívülről):̂  Bízzál leányom, az 
Úr szeret. Légy az Ő munkása, terjeszd 
az Ö országát. Békesség Neked!

Eszter: Az Ö munkása. (Lassan feláll, 
karjait széttárja.) Krisztusom Tied az 
életem! (Kitárva tartja karjait, míg a füg
göny lemegy.) (Vége.)

lelkészek köszöntötték. Este a szen
tesi Városi Színházban játszódott 
le a Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság hangversenye. A zsúfo
lásig telt nézőtér előtt dr. Lakos 
István helyettes polgármester meg
nyitója, a Csongrádmegyei Kultur- 
egyesület ének- és zenekarának 
karszáma, Antony Károly zongora-, 
Némethy Ferenc hegedű és Tóbiás 
Johanna szavalószámai után Raffay 
püspök a magyar irodalom prob
lémáiról tartott előadást.

Több ruhát és kevesebb tán
cot. Az amerikai tüdővészellenes 
egyesület, a Wissonsin tuberculosis 
Association, legutóbbi orvosi érte
kezletén dr. John Schmidt tüdő- 
speciálista előadást tartott és ebben 
kimutatta, hogy amióta az új női 
divat szerint öltözködnek a nők, 
körükben a tüdővész hihetetlen 
mértékben megnövekedett. Míg 
1915-ben csupán 3.8 százalékkal 
több nő halt meg tuberkulózisban 
az Egyesült-Államok területén, mint 
férfi, 1927-ben már 19 százalékkal 
múlja felül a nők tüdővészes halál
esetének száma a férfiakét. Ennek 
okát az orvos a nők hiányos öltöz
ködésében és a tánc tulhajtásában 
találja meg, azért így inti a jeles 
orvos nemzete leányait és asszo
nyait: „Több öltözék és kevesebb 
tánc!“

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Jézus utolsó prédikációi.

Éa visszajövök!
Apr. 16 Ne felejtsetek el engem! Máté 

24 .8-5 . Befejezte már Jézus a nagykeddi 
igehirdetést. Eltávozott a templomból. Olt 
pihen az Olajfák lejtőjén az alkonyban s 
beszél a tanítványoknak. Szeme előtt sötét 
képek gomolyognak az alkonyban. Látja, 
mint rohanják majd meg tanítványait a ha
mis próféták, hogy eltántorítsák tőle. Ajka 
könyörgésre nyilik: „Meglássátok, hogy 
valaki el ne hitessen titeket.* Ugyanaz a 
lelki állapot ez, amely az úrvacsorában 
Így szó l: „Ezt cselekedjétek az én emléke
zetemre*. Könyörgés azért, hogy ne felejt
sék el öt. Jézus tudja jól, hogy nem neki 
van erre szüksége, hanem inkább nekünk 
8 ezért sürgeti, hogy emlékezzünk meg 
róla. Elgondolkozom ezen a reggelen, hogy 
hányszor felejtkezem én meg róla 1

Apr. 17. Én visszajövök I Máté 24. »-se. 
Jézusnak joga van követelni az emberek 
megemlékezését, mert nemcsak múltja van, 
hanem jövendője is. Nemcsak azért nem 
szabad tehát őt elfelejteni, mert sokat tett 
értünk, hanem azért sem, mert még sokat 
fog tenni értünk. Ezt a jogcímét így fejez
hetjük ki: „Én visszajövök!* Sohasem 
szabad azt megengedni, hogy a kevésbé 
lényeges elnyomja a lényegesebbet, itt sem 
szabad tehát a visszajövetel külsőségeire 
való értelmi kiváncsiskodást túltengeni en
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gedni a visszajövetel ténye fölfitt. Minek 
érzem én ezt a mondatot a Jézus ajakán: 
,En visszajövök“, fenyegetésnek-e, vagy 
vigasztalásnak ?

Apr. 18. Figyeljetek! Máté 2 4 .s»—ss.
Íézus a világ világossága, aki nem akarja, 
logy mi sötétben botorkáljunk s ezért kö

zöl velünk vissza öveteleinek előjeleiből Is 
annyit, amennyit ónak lát Ha közli, akkor 
foglalkoznunk ke 1 vele, mert amik mcg- 
irattak, a mi tanúságunkra Írattak meg. 
Gyönyöröket Ígérő tavaszi rügyfakadás-e 
számomra az Ur közeledésének egy-egy 
előjele, vagy reményeket lehervasztó, szi
gorú tél közeledését jelző őszi dér? Jézus 
azt akarja, hogy reményeket valóra váltó 
nyár közeledését jelentse.

Ápr. 19. Vigyázzatok! Máté 24.86—61. 
Jézus visszajövetelének időpontja az Atya 
titka. Isten sokszor követi azt a módszert, 
hogy elrejti előttünk a jövendőt, meglepe
téssé akarja tenni azt számunkra, mert 
tudja azt, hogy az öröm egyik lényeges 
alkotó eleme a meglepetés. Aki azonban 
nem vigyáz, annak igen könnyen lehet a

{ézus visszajövetele szomorú meglepetés, 
lem szabad elhagyni magamat. Vigyázni 

kell. Minden pillanatban jöhet az Úri 
Apr. 20. Várjatok! Máté 25. i - is .  Mi

lyen boldogság az, ha valaki vár reám, aki 
nagyon szeret engem I Ezt a boldogságot 
kéri tőlem Jézus. Milyen boldogság az, ha 
valakit várok, aki nagyon szeret engem! 
Ezt a boldogságot kínálja nekem Jézus.

Ápr. 21. Dolgozzatokl Máté 25.U-80, 
A várakozás nem nyugalmi állapot, nem 
tétlenség, hanem munka. Mennyi előkészület 
előzi meg egy-egy várvavárt kedves vendég 
megérkezését 1 Hát még, ha a munkánkkal 
elő tudjuk segíteni az eljövetel közeledését, 
meg tudjuk rövidíteni a várakozás idejét, 
akkor lesz csak igazán munka a várakozás. 
Jézus eljövetelének idejét is módunkban 
van közelebb hozni. Az eljövetel előfeltéte
leinek egyike az, hogy az evangélium hir- 
dettessék az egész világon. Ez a mi mun
kánk. Mihelyt e világon mindenkinek nyúj- 
tatik alkalom, dönteni Krisztus mellett, vagy 
ellen, eijön az Úr.

Ápr. 22. Szeressetek! Máté 25.81—46. 
Minden búcsúzó atyának az a legforróbb 
kívánsága a hátramaradottakhoz: Szeres
sétek egymást! Jézusnak sincs hőbb kíván
sága. Erre mulat példát a felejthetetlen 
lábmosásban, ezért imádkozik főpapi imád
ságában, ennek biztosítására azonosítja 
magát az emberekkel annyira, hogy amit 
velük cserkeszünk, úgy tekinti, mintha vele 
cselekedtük volna. Úgy nézek-e én a kö
rülöttem élökre, mintha Krisztus élne mel
lettem, vagy megakadályozom, hogy isten 
meghallgathassa Krisztus főpapi könyörgé
sét, amelyben azért is imádkozott, hogy 
én is szeressem az embereket? (János
17.20 —SÍ ) Túrócr.j Zoltán.

A legjobb vezető. Egy paraszt- 
ember fia a városba készült sze
rencsét próbálni. A búcsúzásnál 
az apa azt mondotta: Vigyázz 
fiam, mert az ember a városba 
sok kisértésnek van kitéve s az 
életed hajója veszedelmes tengeren 
fog haladni. Nagyon jól tudom, 
szólt a fiú és a zsebéből kivett egy 
bibliát.. . .  de az Isten igéje lesz 
a vezérlőm s így szerencsésen 
célhoz érhetek.

Csüggedőkhöz.
Tudom, mi az, ha rab a lélek,
Ha nyomor issza zengő véred,
S tépődsz daccal, hogy másra lettél, 
Tudom mi vár az embereknél.

Tudom mi az; gúnyfizetés,
Mert sasos vágyad messzibe néz. 
Üthet vád is, de ha szent utad, 
Jö jj I társ lesz a bátor öntudat.

BAKÓ JÓ Z S E F .

K O R K É P E K .

K a r c o la to k  a  h é trő l.
Mint rendkívül jellegzetes korké

pet közöljük a M. P. L.-ból (m.) 
tollából „A mit az élet mutata című 
cikkből.

Egy protestáns kereskedő a csőd 
elölt állt. Feldúlt lelkiállapotban, el
vesztve minden reményét, már azokat 
a bizonyos utolsó leveleket irta, ami
kor találkoztunk vele. Menthetetlen
nek látta helyzetét. Elmondattuk vele 
tragédiáját. Megtudtuk, hogy külö
nösen két hitelező: e g y  p r o te s tá n s  
és  z s id ó  n e m  a k a r  v á r n i  és 
csődöt akar ellene kérni.

Ettől a szegény embertől 24 órás 
terminust kértünk. Megigértetíük vele, 
hogy meg fogja várni a mi munkánk 
eredményét.

Először elmentünk a zsidó keres
kedőhöz. Haragosan fogadott. Majd 
a saját bajait mondta cl. Végre 
mégis beleegyezett abba, hogy két 
hónapig még vár.

Boldogan mentünk el ezután a 
protestáns nagykereskedőhöz. Előad
tuk a kérést. A nagykereskedő azt 
a váratlan kérdést tette fel, hogy mi 
közünk nekünk e dolgokhoz ? t s  ki
jelentette, hogy ő nem vár! Történ
jen bármi. Erre elmondtuk a zsidó 
nagykereskedő engedékenységét. Nem 
használt. A mi kereskedőnk hajtha
tatlan maiadt.

Zavarban voltunk. Majd búcsú 
nélkül hagytuk ott és elrohantunk 
bajban levő hiiteslvérünk lakására, 
a honnét magunkkal hoztuk a sze
gény kereskedő két gyönyörű gyer
mekét. Egy nyolc éves, aranyhaju 
fiúcskát és egy öt éves, hosszú, bar- 
nahaju leánykát, akik a Stühmer 
csokoládéra felbátorodtak.

A két gyönyörű gyermekkel _ oda- 
álltunk a nagykereskedő elé. És azt 
mondtuk neki:

— Ez a két gyermek holnap este 
árva lesz. Az Ön bűnéből; Ön dönti 
árvaságba ezt a két gyerm eket...

Viseli ezért Isten és az emberek előtt 
a felelősséget?

. .  .Hosszú volna leírni, ami ez
után még történt.

D e  Is te n  se g ítség é v e l g y ő z 
tü n k . Nem halasztást adott ez a 
nagykereskedő, de az e g é sz  ta r to 
z á s t  — elen ged te .

Amikor megvittük a hirt szeren
csétlen hittestvérünknek, keservesen 
elkezdett zokogni.. .

Egy hete történt. Azóta este a kis 
család, mielőtt nyugvóra térne, össze
kulcsolt kézzel apa, anya és a két 
gyerek együtt mondja:

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben . '. .
. . .  Jöjjön el a Te országod! . . .

Hősi halottaink hazaszállítása. 
Külföldön eltemetett hősi halottaink 
földi maradványának exhumálása és 
kedvezményes hazaszállítása ügyé
ben eddig a következő államokkal 
jött létre megállapodás: Ausztria,
Csehszlovákia, Lengyelország, Német
ország, Olaszország, Románia, SHS 
királyság, A hazahozatalra vonatkozó 
bólyegmentes kérvényt — amelynek 
a hősi halott összes személyi adatait, 
volt csepattestét, rendfokozatát, a 
halál helyét és idejét, a jelenlegi 
sírhely pontos adatait (vázlat, fény
kép), a tervezett itthoni eltemetási 
hely megjelölését és a költságváila- 
lási nyilatkozatot kell tartalmaznia 
— a belügyminisztérium III. osztá
lyának háborús veszteségeket és 
hadisírokat nyilvántartó csoportja 
címére (Budapest, I., Budaőrsi-ut 51. 
Károly király-laktanya) legkésőbb 
április 15-ig kell benyújtani, ahol az 
érdeklődők ebben az ügyben hét
köznapokon 12—2 óra között fel
világosítást kaphatnak.

Lelkészek konferenciája,
MEGHÍVÓ.

A Magyarhoni Evangélikus Lelkész- 
Egyesület 1928. május 2—3. napjain Oros
házán, az ottani evang. gyülekezet körében 
tavaszi konferenciát tart, a következő sor
renddel :

Május 2-án, szerdán: délelőtt 8 órakor: 
Áhitat s a lelkészeknek Úrvacsorát szol
gáltat ki Kovács Andor esperes-leikés?. 
9 órakor: Konferencia. 1. Elnöki megnyitó.
2. Einöki jelentnek. 3. Autonómiánk és a 
kultuszpoii ika. Előadja: dr. Raffay Sándor 
püspök. 4. Egyház és IheoJógia. Előadja 
dr. Pröhle Károly iheol. dékán 5. Egy
házunk helyzete a megszállt területen. 
Előadja: egy szemtanú.

Dáluián 6 órakor: Vallásos estély a 
templomba!), külön ptogramm szerint, 
Paulik János elnök megnyitó és dr. Raffay 
Sándor püspök ünnepi beszédével.

Májas 3 án, csütörtökön: délelőtt 8 
órakor. Áhitat. Szűcs Sándor magyaróvári
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lelkész irásmagyarázatávah 9 órakor a 
konferencia folytatása. 1. Közgazdaság és 
elika. Előadó: Surányi- Unger Tivadar, 
miskolci jogakad. tanár 2 Az evangélikus 
szószék: a) Készülés igehirdetéssel. E lő
adó : Túróczy Zoltán győri lelkész, b) Ige
hirdetésünk. E ő r d ó :  Duszik Lajos mis
kolci lelkész, c) Az agendáüs ima. E ő :d ó : 
Hering János veszprémi lelkész.

Délután 6 órakor: Istentisztelet a temp
lomban Duszik Lajos lelkészegyesületi fő
jegyző szónoklatává1.

Ezen konferenciánkra evang. egyházunk
nak minden rendű és rangú papi emberét? 
felügyelőit, tanárait és tanítóit testvéri 
szeretettel meghívom, kérvén a főeeperes 
urakat, hogy a körletükben működő lel
késztestvérek figyelmét erre a konferenci
ánkra felhívni s megjelenésüket elősegíteni 
szíveskedjenek.

Egyetemes kö?gyfi!ésür.k határozata ér
telmében a lelkészeknek a konferenciára 
gyülekezeteik anyagi segítségét is van joguk 
igény bevenni.

A résztvevők elszállásolásáról a ven
déglátó orosházi gyülekezet Hván gondos
kodni, amiért is efcbe'i igényükkel az ottani 
igazgató-leikés hez, Kálmán Rezső test
vérünkhöz mélfóztassanab fordulni Ked
vezményes vasútjegyek eszközlése iránt is 
tettem lépéseket, méíióztassanak ez irány
ban egyesületünk titkáránál: dr. Varsányi 
Mátyás budai lelkésznél (I. Verbőczy utca 
28) jelentkezni.

Arra is kérem a kedves lelkésztestvére
ket, hogy Luther öltönyüket is szívesked
jenek magukkal hozni.

Nekünk, mint az Istenországa sáfárai
nak, állandóan figyelnünk kell az idők 
jeleit. Ez a konferencia is egy megfigyelési 
alkalom kiván lenni. Boldog lennék, ha 
minél több lel készfest vér osztoznék annak 
terhében 8 örömeiben, magával hozván 
oda a lelki fénynek ama sugarait, amelyek 
annyiszor hatottak már ránk üdítően s 
lelket gazdagitóan.

Nyíregyházán, 1928. évi április hő 4.
Igaz szeretettel: ,g paulik  Já n o s

a MELE. elnöke.

Könyörgő istentiszteletek — a 
politikai korrupciók és a gon osz
tevők garázdálkodásai ellen. Chi - 
cegóban néhány nap óta az összes 
protestáns templomokban könyörgő 
istentiszteleteket tartanak, amelyeken 
azért imádkoznak, hogy az Isten 
szüntesse meg a városban — a po
litikai természetű korrupciókat és a 
gonosztevők garázdálkodásait. Az 
imádság egy része így hangzik: 
»óh, Isten ültesd el azoknak szívében, 
akik minket kormányoznak, azt a 
kívánságot, hogy tisztítsák meg vá
rosunkat a gonosztevőktől és a kor
rupciótól. Legyen alkalmunk, mint 
szavazásra jogosult polgároknak, a 
legközelebbi polgárciesterválasztáson 
kötelességünket teljesíteni, mert an
nak, akinek még van érzéke a be
csületesség iránt, fel kell háborodnia 
a lelkiismeretlenség miatt, amely 
Chicagóban a legutóbbi polgármester- 
választás óta uralkodik.

Egyházaink hitelügye a megoldás 
felé közeledik.

Az evangéliumi egyházainak beruházási 
hiteligényeire indított mozgalom sikeréről 
már beszámoljunk. Ennek az akciónak 
fontosságát senki előtt sem kell hangoz
tatni. aki (udja, hogy egyházaink e te
kintetben milyen sanyarú helyzetben van
nak. Épen ezért örvendetes, hogy az ame- 
rikri kedvező köícsönajánlatra "egyházaink 
sietnek igényeiket bejelenteni. A hitelakciót 
lebonyolító Protestáns Központi Hiteliroda 
(Budapest ÍV. Ferenciek tere 3, I. em. I.) 
már két hete áli az egyházak rendelke
zésére. Az igénylések első tiz napjának 
számszerűen nagyon szép eredménye már 
nagy lépé3 a te’jes siker felé, azonban 
számos egyház igénylése hiányzik. Ezután 
is figyelembe ajánljuk, hogy az ünnep 
utáni hét végéig feltétlen szükséges, sz 
igénylések beküldése, vagy hogy legalább 
a későbbi beküldés határidejét közö’jék 
a Hitelirodával, mert ez a feltételek még 
kedvezőbbé tételére nyújt módot.

Márta befogadta Jézust a házába. 
De befogadta a szivébe is, hiszen 
szerette öt. Szolgált neki. Mi kellene 
még ennél is több? Az, ami Máriát 
jellemzi, a hallgatás. Ez a tulajdonság 
n legértékesebb Jézus szemében. Ezért 
hangsúlyozza olyan sokszor azt is, 
hogy akinek füle van a hallásra, 
hallja. (Pabianke.)

Evangélikus tanár sikere.
Első dijat nyert a felnőttek gazda

sági oktatásáért.
Egyik fővárosi lap a vidéki mező

gazdasági kamarák útján a 10.000 
pengős pályadfjainak első részletére 
pályázatot hirdetett mindama gazda
sági szakelőadók számára, kik a tél 
folyamán a felnőtt gazdaközönség 
oktatása körül érdemeket szereztek. 
A pályázat március elején járt le, 
amelyet nyomban követett a birálat. 
A zsűriben a szerkesztőségen kívül 
képviselve volt a földmivelésügyi 
minisztérium, továbbá a mezőgazda- 
sági kamarák.

A biráíó bizottság az országos 
versenyben a második, a vármegyei 
vonatkozásban pedig az első dijat 
Kutas János gazdasági tanárnak, a 
batíonyai téli gazdasági iskola veze
tőjének ítélte oda, mint aki a tél 
folyamán vármegyénk legkülönbözőbb 
községeiben a felnőtt gazdaközönség 
részére összesen 42 előadást tartott, 
előadásait állandóan nagyszámú gaz
daközönség hallgatta, azok tanulságos 
voltáról, tartamáról és népies mo
doráról a községi elöljáróságok, 
gazdakörök és érdekeltségek a leg
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nagyobb elismerés hangján nyilat
koztak.

Kutas János, gazdasági ianár Du
nántúlról, közelebbről Vasmegyéből, 
ahol is legutóbb gazdasági felügyelő 
volt, került Battonyára gazdasági 
tanárnak. Evangélikus anyaszent- 
egyházunknak buzgó fia, ki az egy
ház életében mindig tevékeny részt 
vett. A győri ifjúsági egyesület annak 
idején érdemei elismeréséül díszei- 
nőkévé választotta.

E GYRÖL- MAS RÖL.

A  m in d e n n a p i  életből.
Három hónapon belül 652 

életunt. Dr. Nánássy László az 
öngyilkosság és életuntság okairól 
előadássorozatot tartott, amit »Az 
öngyilkosság therápiájac című elő
adással fejezett be. 1927. évben 
Budapesten 2033 egyén kísérelt meg 
öngyilkosságot; 481 eset halállal 
végződött. 1928 évben április 1-ig 
652 egyén kísérelt meg öngyilkos
ságot: 305 férfi és 34/ nő. 124 eset 
végződött halálosan: 62 férfi és 62 
nő. Es világosan mutatja, hogy az 
öngyilkosság járvány, amelynek leg
főbb oka a súlyos gazdasági helyzet, 
Az előadó szerint az öngyilkosság 
járványa csakis úgy küzdhető le, ha 
egy hatósági jellegű és társadalmi 
utón megszervezett embervédelmi 
intézmény alakulna, amely minden 
bürokráciától mentesen rendszeresen 
foglalkozna minden öngyilkossági 
esettel.

H E T I  K R Ó N I K A .

A Kossuth- zarándokok Londonban 
tisztelegtek Rothermere lordnál. Sipőcz 
Jenő, Budapest polgármestere tolmácsolta 
a lord előtt Budapest szeretető*, és háláját. 
A nemes lord ezúttal is kijelentette, hogy 
az igaz magyar ügy szolgálatának szenteli 
minden erejét és összes rendelkezésre 
álló eszközeit. — A magyar kormány el
fogadta Románia indítványát a határinci
dens tárgyában. — A frank-ügy elitéltjei 
közül Nádossy Imre, Haits Lajos, Kurz 
Sándor, Gyerő László és Schwatz Tibor 
kegyelmet kaptak. Nádotsy Imrére vonat
kozólag a hartai fegyintézet a kővetkező 
jelentést tette: .Nádossy Imre a letartóz
tatása alatt kifogástalan, példás maga
viseletét és munkaszorgalmat tanúsított és 
a többi letartóztatottak előtt minden te
kintetben jó példával járt elöl, amely példa 
az összes letartóztatottakra nevelő és ja
vító hatást gyakorolt.* — 5 külföldi állam 
vásárol egyszerre katonalovakat Magyar- 
országon.

Felvidéken a magyar nemzeti munkás
párt vezetőit hazaárulásért perbe fogták.

A csehek egyre-másra letartóztatják a 
szabályszerű útlevéllel utazó magyarokat.

Albánia megszüntette a határzárt.
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A román kormány nem engedte meg, 
hogy a nemzeti parasztpárt Gyulafehér- 
várotí rendezze tervbevett kongresszusát.

A görög külügyminiszter látogatást tett 
Mussolininál.

A lengyel-litván jóviszony helyreállí
tására megkezdték a tárgyalásokat.

O roszország állítólag háborús előké
születeket tesz Lettországgal szemben. — 
A szovjet ötszörösre emelte katonai kia
dásait.

A francia miniszterelnök választóihoz 
intézett programmbeszédében odanyilat
kozott, hogy Franciaország a béke leg
lelkesebb híve.

Angliában a legelőkelőbb külpolitikai 
egyesület Trianon revízióját követeli.

A német jóvátételt a szövetségesek 100 
milliárd aranykoronával csökkentik.

O laszországban feloszlatják a k a to 
likus cserkész szervezeteket.

A perzsa közmunkaügyi minisztert meg
ölték.

Az amerikaiak babonásan ragaszkod
nak Coolidge elnökségéhez. — A newyorki 
hercegérsek — mint ez most utólag nyil
vánossá lett — nem engedte meg Nemes 
püspöknek, hogy a magyar kalholikusság 
koszorúját a newyorki Kossuth szoborra 
letegye. A koszorút Nánásy Ardor képvi
selő helyezte el. A hercegérsek avval in
dokolta meg tilalmát, hogy az ö értesülése 
szerint Kossuth forradalmár és evangélikus 
vallású lett volna.

HARANGS Z Ö.

H u sv é t t i tá n  1 . v a s á rn a p .
Ep. I. fán. 5.4-10.

Elhangzott a , húsvéti üzenet: Krisztus 
feltámadott, az Úr él. A tanítványok nem 
akartak hinni szemeiknek, mikor Krisztus 
megjelent előttük. Kétely szállta meg telkü
ket, mert hiányzott náluk a Krisztus feltá
madásában való erős hit. Hitre van szük
ségünk elsősorban, szilárd, megrendlthetetlen 
igaz keresztyén hitre. Ahol ez a hit nincs 
meg, ott a húsvéti örömhír, az élet győzelme 
a halál felett felfoghatóvá soha nem lesz. 
Az a diadalom, mely meggyőzte e vilá
got, a mi hitünk

A z e lő fize tések  m e g ú jí tá s á t ,  
a  h á trá lé k o k  s ü rg ő s  re n d e zé sé t  
t is z te le t te l  k é r i  a  k ia d ó h iv a ta l.

L a p u n k  h ú sv é ti  s zá m á h o z  
te c h n ik a i okokbó l m in d e n k in e k  
m e llé k e ltü n k  c sek k la p o t. A k i  
h á trá lé k b a n  n in c se n , teg y e  e l 
a  b e fiz e té s i la p o t a  k ö ve tk ező  
a lk a lo m r a .

Felügyelőbeiktatás. Husvét vasárnap
ján a délelőtti ünnepi istenitisztelet kereté
ben iktatta be a vasi közép egyházmegye 
esperesének megbízásából Czipott Géza 
lelkész, Purt Károly és Sokoray Miklós 
lelkészek közreműködésével a szentgott
hárdi gyülekezet új felügyelőjét, Sokoray 
Elek, Szentgotthárd főjegyzőjét, ki a beik
tatás után imádkozó lélekkel tett tanúságot 
anya8zentegyhiza iránti szereíetérő1, a szol
gálat lelkének készségéről. Istennek gazdag 
áldása kisérje az új fe lügyelő idét tiszté
nek hű betöltésében.

Vendégszónok'atok Budán. Április
2- án Ligeti Ede sajckazai lelkész, április
3- án Meskó Károly galgagutai lelkész, áp

rilis 4 én Mohr Henrik óbudai lelkész, 
Nagycsütöríök este Vidovszky Kálmán, a 
Luther- Ollhon igazgató lelkésze, Nagypén
tek este Irányi Kamill székesfehérvári lel
kész, Nagyszombat este O áh Károly csepeli 
lelkész prédikáltak Husvét II. ünnepén VH2 
órakor rádióistenliszfelet volt. A szentb.- 
szédet Draskóczy Lajo3 ny. theol. dékán 
tartotta.

Lelkész! jubileum. Husvét hétfőjén 
ünnepelte a kukméri gyülekezet szeretett 
lelkipásztorának, Rájter János esperes-lel
késznek 30 éves iíukméri lelkészi jubileumát. 
A hatalmas kukméri templom ezúttal 
zsúfolásig megtelt imádkozó hívekkel, kik 
z húsvéti lélek szárnyalásával kérték buzgó 
imáikban a jó Istent, áldja meg továbbra 
is szeretett lelkipásztorukat kegyelmének 
gazdagságával. Az istenitiszteletet Eben- 
spangf r Sándor őköitvélyesi lelkész végezte. 
Megjelentek ezen az összes illetékes egy
házi és világi hatóságok, kik mind igaz 
szeretette! és nagyrabecsüléssel köszöntöt
ték Rájler János esperes-lelkészben az 
Úrnak ama szolgáját, ki mint Krisztusnak 
jó vitéze soha el nem csüggedve, el nem 
fáradva hordozza a munka terhét. Az ün
nepélyen résztvett a szentgotthárdi missziói 
egyház részéről, melynek megalapítása kö
rül is hervzdatlan érdemei vannak Rájter 
János esperes-lelkésznek, a szentgotthárdi 
gyülekezet lelkésze és neje, nemkülönben 
a gyülekezet gondnoka, Löffler Mátyás. 
Lelkünk igaz melegével köszörűjük e he
lyük is Rájter János es peres-lelkészt, jubi
leuma alkalmából, életére, további munká
jára, családjára, álmaira a jó Isten gazdag 
áldását kérjük. Ad multos annos! itt em
lítjük meg, hogy a kukméri gyülekezet egy 
értékes aranyórával ajándékozta meg ez 
alkalommal szeretett lelkipásztorát

Theológusok m issziói látogatása 
Győrben. A theol. fakultás hallgatói dr. 
Deák János és dr. Kiss Jenő ny. rend. 
tanárok vezetésével missziói köruljukon, 
virágvasárnspján meglátogatták a győri gyü
lekezetei is. Kar és szólóenekszámok, vala
mint szavalatok keretében irásmagyarázatot 
tartott Blázy Lajos IV. éves hallgató, dr. 
Kiss Jenő ny. r. tanár a „hétpecsétes 
könyviő “ (Ján. je'.) tartott érdekfeszi ő 
előadást. Ibzés Zsigtnond II. éves hallgató 
nagy készséggel adta elő Liszt Ferencnek 
egyik hatalmas práludiutnái (Piä'udium u 
Fuga über Bsch) Az érdeklődő hívek zsú- 
fo'ásig megtöltötték a templomot.

A rábamolnári hívek egyetemes egyház 
támogatásából beszerzett harangjának a fel
avató ünnepsége április 15-én délelőtt lesz. 
Az avató beszédet Zongor Béla esperes 
mondja. Az ünnepségen az egyetemes egy
ház képviseletében megjelenik br. Podma- 
nicky Pál lelkész.

A celldömőikl evang. nőegylet virág
vasárnapján vallásos estét tartott, melynek 
középpontjában Molitőrisz János ostffy- 
asszonyfai lelkész előadása állott, kinek 
„A kereszt“-ről tartott mély gondolatai 
feledhetetlen emlékeket hagyott a hallgató
ság szívében. Holéczi Ilona művészi szóló
éneke, Vintze Jolán tanítónő hatásos sza
valata s az evang. leányok szép karéneke 
emelték az ünnepély sikerét. Az énekszámok 
betanítása 8 kísérete id. Kirchner Elek 
fáradhatatlan munkájának eredméuyc. Az 
ünnepély a helybeli 8. lelkész imájával 
kezdődött s zárult be.

Sámsonháza. A 32 tagból álló Ifjúsági 
Dalárda rendezésével ádvent első vasárnap
jától kezdve vallásos és ismeretterjesztő 
előadások tartattak az iskola termében,

amely a nagy látogatottság mellett szűknek 
is bizonyult. Az előadásokat, illetve felol
vasásokat : Kiss István püspök (1), Kirchner 
Rezső püspöki titkár (5), Pohánka Sándor 
8’gédlelkéez (2), Lévay Péter körjegyző (2), 
de. Viadár Viktor bankügvész (1) és dr. 
Gonda László körorvos (1) tartották. Az 
Ifjúsági Dalárda 15 újonnan tanult ének
számmal, a tagok 26 szavazattal, 1 pár
beszéddel működlek közre és tették von
zókká és kedvesekké ezen vasárnap dél
utánonként tartolt estéket. Az egyesület a 
múlt évben egy harmóniumot, ez évben 
pedig 4C0 pengő értékben egy kitűnő vetítő 
gépet szerzett be, amelynek segélyével 17, 
részben vallásos, részben ismeretterjesztő 
film került bemutatásra. Az előadások a 
március 15 iki estéllyel végződtek, amikor 
is Kirchner Rezső püspöki titkár meleg 
szavakkal mondott köszönetét Kiss István 
püspöknek, aki állandó figyelemmel és 
érdeklődéssel kísérte az estélyeket, továbbá 
az összes közreműködőknek és Mihalovics 
Pál kántortanitónak, aki fáradságos mun
kával és hozzáértéssel a tót anyanyelvű 
fiatalságot szebbnél-szebb s kifogástalanul 
előadott egyházi énekekre s magyar nép
dalokra tanította be. A községben mozgalom 
indult meg egy kulturhiz építése tárgyában, 
amely a vallásos estélyek tartására egy 
alkalmas nagy termet, olvasótermet, levente 
és napközi otthont foglalna magában 8 
amely már is biztató eredménnyel kecseg
tet. Február 1-töl a magyar istentiszteletek 
is 8zaporittattak, úgy hogy most már min
den hó első és harmadik vasárnapján a 
sátoros ünnepek másodnapján, március 
15-én, a hősök emlékünnepén és Szent 
István napján msgyar istentiszteletek tar
tatnak, amelyek ép oly látogatottak, mint 
a tót istentiszteletek.

Az uralújfalui evang. gyülekezet virág
vasárnap tartotta a szokásos böjti vallásos 
estélyét a következő programmal: 1 Köz
ének. 2. Ima. 3. „Jeruzsálem felé.“ (Szalay 
M-től.) Szavalta Koczor József. 4. Karének. 
(Mód F. tanító vezetésével.) 5. Rónai lelkész 
előadása: „Krisztus keresztfája alatt“ cí
men. 6 „Vasárnap — vásárnap.“ (F. Ko- 
váts Kálmántól.) Szavalta Szalóky Jolán.
7. Karének. (Mód F. vezetésével.) 8. „Én 
hiszek benned.“ (Medgyasszay Viccétől.) 
Szavalta Tóth jános 9. Ima. 10. Közének. 
— A szépen sikerült vallásos ünnepély a 
bűnbánat u'jin istenhez emelte a nagy 
számban résztvevő, meghatott hívek lelkét. 
Az offertórium részben a „Harangszó“, 
részben a „Luther-Szövetség* támogatására 
fog elküldetni.

A szarvasi Luther- Szövetség nagypéntek 
estén nagysikerű vallásos estélyt rendezett 
az ev. gimnázium tornacsarnokát teljesen 
megtöltő közönség előtt. Az estély a dalnak 
és a zenének volt szentelve és így azon 
beszédet nem is tartottak. Vitéz dr. Zerin- 
váry János bonyhádi tanár, zongoraművész 
nagy sikerrel, mély átérzésscl és igazi 
művészettel adta elő Bacti-Taussig: Toccata 
és Fuga című darabját. A közönség átszel
lemülve hallgatta azután Haydn: Krisztus 
hét szava a keresztfán cimű művének több 
szonátáját, amit Hawranek-Ribárszky-Slaj- 
cho-Tokai vonósnégyes adott elő. A pom
pás zeneszámot Kellő Gusztáv bevezetése 
és magyarázata tette élvezhetőbbé. Bor
gulya Mancika és Kiss György theol. egye
temi hallgató szépen szavaltak.

Az ajkaf evangélikus nőegyiet agilis 
vezetősége: Somogyi Zsigmondné elnök, 
Ovády Zoltánná pénztáros, Horváth Józsefné 
alelnök és özv. Pintér Sándorné jegyző
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szorgalmas jótékonysági mozgalmat indított 
meg. Múlt évi számadó gyűlésen ugyanis 
elhatározták, hogy a rendes évi tagsági 
dijakból, vallásos estélyek jövedelméből, 
valamint szórakoztató teaestélyek bevételé
vel a gyülekezet harang-, vagy orgona
alapját fogja növelni, mig a gyülekezetben 
előforduló, szegény vagy árva gyorssegélyt 
mindenkori gyűjtéssel hozta össze. — Böjt
ben a templomban komoly evangéliumi 
szellemű vallásos estélyt tartottak a nő
egyleti tagok s azok leányainak közremű
ködésével I Felolvasott özv. Pintér Sándor- 
né, szavaltak: Síkos Mariska, Csizmadia 
Mariska és Ovády Ilonka, énekelt az isko
lások énekkara és külön Rózsás Irénke. 
A lelkész bevezető és záróimája, majd 
közének és Himnusz voltak a vallásos esték 
kiegészítő számai. Április 31-én pedig ked
ves műsoros teaestélyt rendezett a nöegylet 
Somogyi Zsigmondék mozi helyiségében. 
Az estélyt az elnöknő nyitotta meg, mely 
után Novák Rezsőné tartott felolvasást a 
nőről. Csöngey Mariska monologot adott 
elő ügyesen, Badácsy Lajos s. jegyző klasz- 
szikus és magyar hegedűjátékával ragad
tatta el a hallgatóságot, Antal Böske, Rózsás 
Vilma, Bene Irma egyfelvonásos színdarab
ban csillogtatták tehetségüket, Waller I us 
és Somogyi Dezső dialogot adtak elő ki
fogástalanul, Somogyi Kálmán kis szavalata 
és O/ády Zoltán szellemes konferánsza 
után szorgos leányok nagy tárcákon szol
gálták fel a finom teát és önkéntesen ösz- 
szeadott süteményeket. A műsort Ó/ády 
Ilonka rendezte intelligens finomsággal. — 
Nagy öröm a gyülekezetekben a kedves 
Máriák és Márták munkája. Meg kell érez- 
niök az evangélikus nőügyieteknek, hogy 
önzetlen, kitartó munkás tagjainak össze
tartó szeretetére a gyülekezeteknek szük
ségük van.

„Ne sírj“ címmel vigasztaló könyvet irt 
bánatos lelkek számára dr. Varsányi Má
tyás budai lelkész. A LUhnsdorf Károly és 
Rév István evang. festőművészek rajzaival 
díszített s ifj. Kellner Ernő könyvnyomdá
jában nagy gonddal nyomatott „Ne sírj“ 132 
oldalnyi terjedelmű. Ara 2 pengő. Megren
delhető dr. Varsányi Mátyás ev. lelkésznél 
Budapest, I., Wsrbőczy-u. 28

A kisújszállási Keresztyén Ifjúsági 
Egyesület ház építését határozta cl 20.000 
pengő költséggel. Ez lesz a vidéken az első 
külön e célra épített ifjúsági egyesületi ház. 
Ezidöszerint ugyanis csak a balass jgysrmali 
és mezőtúri gyülekezeteknek van átalakított 
házuk. Március 25-én Kisújszálláson a vá
ros vezető hölgyei és urai tartottak lelkes

tyűlést dr. Scholtz Oszkár, Dobos Károly 
s Töltéssy Zoltán a központi kiküldöttek 

részvételével, mely értekezlet nagy lelkese
déssel tette magáévá a házépítés ügyét. 
A rákospalotai egyesület is hssonló gyűjtő 
akciót csinál.

A m agyargencsl Ev. Nöegviet márc. 
folyamán tariotta évi számadó közgyűlését. 
Tárgyaltatott Vida Józsefné pénztáros jelen
tése. Eszerint bevétel 2400 pengő, kiadás 
2 381 pengő 50 fill. Visszatekintve az elmúlt 
évi munkásságra, amint az a pénztári jelen
tésből is kitűnik, örömmel nyert megálla
pítást, hogy Isten kegyelméből szép, ered
ményes munkát végezett a Nöegylet. Újon
nan épített imaházában oltár, harmónium 
és a többi berendezést, valamint az iskola 
padjainak beszerzését látta el. A közgyűlés 
folyamán elnöklő lelkész bejelentette Sülé 
Péternének az elnöki tisztről, valamint Vida 
Józsefnének a pénztári tisztről való lemon
dását. Buzgó munkájukért hálás köszönetét

mondott a közgyűlés. Üj elnöknő Tompa 
Dazsőné, pénztáros Csatáriné Nagy Eszter 
lettek.

Veszprémben élénken folyik a gyűjtés 
az Orgona-alapra. A kis gyülekezet saját 
erejéből már 6500 pengőt összegyűjtött. A 
nöegylet tagjai hólapda-uzsonnákat rendez
tek az egész böjti időszak alatt, 50 fillér 
részvételi díjjal, hogy ezáltal is gyarapítsák 
az Orgona-alapot. Sőt a gyülekezet egyik
másik férfitagja férfiak számára is rendezett 
ilyen uzsonnákat, hogy minél előbb össze
gyűljön a szükséges összeg. A hólapda- 
uzsonnák áldásosaknak bizonyultak nem
csak azért, mert jelentős anyagi eredményt 
hoztak, hanem sokkal inkább azért, mert 
az uzsonnák címén sikerült egymáshoz 
közelebb hozni az evangélikus nőket. Az 
egyszerű nők uzsonnáján megjelentek a 
módosabbak, de az úri nők is szívesen 
látták vendégül az egyszerűbb asszonyokat 
és ilyenmódon megismerkedtek egymással 
olyanok is, akik azelőtt nem is tudtak egy
másról. Egyébként az egész böjti időszak 
alatt minden vasárnap megtartattak a már 
több év óta szokásos és igen látogatott 
esti istentiszteletek, melyeken a helyi lel
kész hirdette Isten Igéjét, kivéve az utolsó 
böjti vasárnapot, amikor a lelkész Srent- 
gotthárdon tartott előadást egy vallásos 
esten. Viszont ez utolsó böjti esti isten- 
tisztelet helyett a Leányegylet rendezett egy 
sikeiüt vallásos estét, melyen Gömöry 
Károly adóügyi tanácsos tartott szép fel
olvasást a szeretetröl. Márc. 24-én, szom
baton, a zalai egyházmegye buzgó esperese 
tartó t igen szép előadást egy vallásos est 
keretében, ugyancsak ő prédikált az utolsó 
böjti vasárnap délelőttjén és a két alka
lommal összegyűlt perselypénzt, mely a 
gyülekezet, a nöegylet és a leányegylet 5—5 
pengős adományával együtt 55 pengőt tett 
ki, azzal adták át a gyülekezet vezetői Nagy 
Lajoä esperesnek, hogy azt csatolja a keszt
helyi gyülekezet templomalapjához. A vesz
prémi gyülekezet büszke rá, hogy csekély 
erejéhez mérten, Isten segítségével ilyen 
jelentős összeget tudóit a templom u'án 
áhítozó keszthelyi hittestvérek rendelkezé
sére bocsátani. Márc. 15 ikét is megünne
pelte a gyülekezet a hatóságok képviselői
nek részvételével megtariott istentisztelet és 
egy, az elemi iskolában rendezett ünnepség 
keretében, mely alkalommal 15 pengő of- 
ferlórium jött össze, a tanitók üdü öháza

tavára. Nagypénteken az esti istentiszteleten 
’assióolvasás lesz.

A rába-zenttam ási ev. leánygyü'ekezet 
virágvasárnapján szépen sikerült vallásos 
estélyt tartott, amelyen közreműködtek: 
Tóth llus, Németh Lina, a férfikar, Vargyu 
Eszter, Bódis Margit, Vargyu Lóri. A be
szédet, nemkülönben az előadást Asbóth 
Gyula szombathelyi hitoktató lelkész tar
totta. Offertórium eredménye 10 pengő 50 
fill, a tanítók Udüiöháza javára.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Halálozás, rendesi Bárány Gyula mint 

férj, Gyula, Margit, Irma, Pál, Mária és 
László mint gyermekei, Vály János mint 
testvér, r. Bárány G ,u áné 8?. vollner Er
zsébet, r. Bárány Pálné sz. Fülöp Mária 
menyei, Ábelt Imre mint vöje, r. Bárány 
Pál és neje, Vály Jinosné mint sógornői 
és sógora, Ábelt Lás dó, Imre, Erzsiké és 
Bárány Palika mint unokái, Szensz Etel, 
Gizella, Liza és Károly mint húgai illetve 
öccse, úgy a maguk, mint az összes rokon
ság nevében fájdalomtól mélyen lesújtva

jelentik, hogy a forrón szeretett hilves, leg
jobb édesanya, nagyanya, testvér és rokon 
rendesi Bárány Gyuláné sz. Vály Borbála 
életének 64 ik, boldog házasságának 41-ik 
évében, rövid szenvedés után folyó évi 
ápr. hó 1-én délután 2 órakor az Úrban 
elhunyt. Elköltözött szereltünket az ág. hitv. 
ev. egyház szertartása szerint ápr. 3-án 
kisériük nyugvó helyére a kővágóórsi sír
kertbe. Legyen emléke áldott.

Szentgotthárdon f hó 6-án 70 éves ko
rában elhalt Németh Mihály. Az elhu lytban 
Lang Elvira leányegyleti alelnöknö, Lang 
Mici és Vilma leányegyleti tagok nagyaty
jukat gyászolják.

Oravecz Margitka 22 éves korában, 
hosszas betegeskedés u'án Szarvason el
hunyt. Nagy részvét mellett temették el. 
Kiterjedt rokonság gyászo ja. Az elhunytban 
Orosz Iván a jeles Író és lapszerkesztő 
édestesívérét gyászolja.

Ú J D O N S Á G O K .
Lord Rotherm ere utca Zalaegersze

gen. Zalaegerszeg város közgyűlése elha
tározta, hogy Rothermere lordról nevezi el 
Zalaegerszeg egyik szép utcáját.

Meghalt Arany János veje. Debrecen
ben meghalt Széli Kálmán nyug. nagysza
lontai református esperes, Arany János veje.

Az alpesi gazdák Balatonffireden. 
A Budapestre érkezett alpeti gazdáknak 
mintegy husztagu csoportja nyitotta meg ez 
évben a Balatonfüredre kirándulók sorozatát.

Egészségügyi kiállítás Bécsben. A 
»Nő és gyermek* kiállításon a bécsi orvosi 
iskola gazdag anyaggal vesz részt. Wagner- 
Jauregg klinikája az asszonyok öröklött 
terhességéről mutat be anyagot. Külön 
tanácsadó szervet tétessenek a lelki épség 
védelmére, amelynek keretében a nagyvá
rosi élet ideges jelenségeit és a nagyváro
sok lelki ártalmait lógják bemutatni. Az 
Eiselsberg- klinika a gyermekek lugkömér- 
gezéseit fogja szemléltetni, a Silzer-klinika 
pedig újfajta kezelési eljárásokat mutat be 
sebesüléseknél.

Kétszázezer fémmunkás kizárása. Az
Elba szász fémiparos szövetség elhatározta, 
hogy április 12 én a munkanap befejezé
sével valamennyi munkását kizárja. Ez a 
munkáskizárás kereken 200.000 fémmun
kásra vonatkozik.

A soltl tűz hatodik áldozata. A Rókus- 
kórházban meghal: Trercsányi Józsefné, 
solti földmives felesége, aki a solti mozi- 
fűznél szenvedett súlyos égési sebeket 8 
azóta ápolták Budapesten, de hiábi volt 
az orvosok minden igyekezete, nem lehetett 
megmenteni az éleinek. Trencsányi Józsefné 
a hatodik halálos áldozata a solti tűzka- 
tasztrófának.

Három gyerm eket agyonütött a  le
zuhanó harang. Satamamában a procesz- 
szió közben véres szerencsétlenség történt. 
A templom harangja lezuhant, három gyer
meket megölt és több embert megsebesített.

ÚJ alagút a  bologna—firenzei vasút
vonalon. Bologna és Firenze közölt az új 
gyorsvonati vasútvonalon befejezték a Pián 
di Sette ala&utjának fúrási munkálatait. Az 
új alagút hossza meghaladja a három kilo
métert.

Kétmillió liter benzin lángbaborult.
Oiklandban a benzinraktárban tűz támadt 
és mintegy kétmillió liter benzin lángba- 
boru’t.

Róma alapításának évfordulója. Róma 
alapításának évfordulóján, amelyen Olasz
ország egyúttal a munka ünnepét üli meg,
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zencünnepséget rendeznek, amelyen hetven 
zenekar vesz részt több mint 3500 taggal.

Egymillió dollár egy Dürer-képért. 
Egy amerikai konzorcium DUrer „Rozsa- 
köszorú ünnepély* dmü festményét meg
vette kerek egymilüó dollárért.

Llf.et szerelnek fel a  milánói dómra. 
A világ legszebb és legnagyobb gótikus 
dómjára a közelnapokbau villanyosfelvonót 
szerelnek fel. A római Szent Péter-templom 
kupolájáig és a velencei Campanile legfelső 
pereméig tudvalévőén már lift viszi fel 
azokat a kiváncsiakat, akiknek feje nein 
szédül a nagy magasságban.

Eltemették Európa első nő-minlsz- 
terét. A nőpolitikusok gyászolnak, — el
temették Nina Bang asszonyt, aki miniszter 
volt és egyben az első nő Európában, aki 
a politikus-élet álmaihoz: a miniszteri 
székhez eljutott. Két évig volt miniszter 
Nina Bang asszony Dániában.

.E rzsébet Királyné'-szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba
4.50-től 9-lg, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

Herczeg Ferenc ,Az Uj Idők* dmü 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap Szerkeszti Qaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők
I., Attdrássy u. 16. Budapest.

„Dunántúli Szakácskönyv“ legújabb bő
vített kiadása 6 80 P eiölsges beküldése 
ellenében bérmentve kapható szerzőnél: 
özv. Nagy F e r e n c n é  Sárvár, Vasmegye. 
Utánvételes küldemény 50 fill.-rel drágább.

A HARANQSZO PERSELYE.
A Harangsző terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be i 
Dr. Takáts József Mogyorósy Samu Hor
váth Lidia Bük 2 —2 P. Farkas E’emér, 
Kisfaludy Károly, Kiss Samu, Hetyésy 
Lajos, Gyurátz Lajos, Halász Jenó Csik 
Kálmán, Horváth Sándor, Bedi Sándor 
Bük 1—1 P. Fekete Sándor, Kocsis István
ná Bük 8 0 -  80 f. Szabó Kálmán, Balogh 
Kálmán Bük 50—50 f. Ágoston Sándor Bük 
40 f, Mesterházy József, Hetyésy Sándor Ba
logh Károly, Kocsics Lajos, Görbiíz István, 
Gyurátz Samu, Balogh Le jós, Balogh János, 
Németh János, Szüts János, Csikor Béla 
Bük 30—30 f. Horváth Ferencné, Németh 
Sándor, Csonka Kálmán Bük 20—20 f, 
Szilay Sándor Szombathely, László István 
Győr, Müllmann Paula Diósgyőr-vasgyár, 
Szűcs Sándor Bük, Kücsán István Boba 
60—60 f. Varga Lajos Beled 72 f. Bödecs 
László Lengyeltóti 32 f. Glalz Fiizyes 
Kőszeg, Conrád Oszkár Sopron, Wirtia 
Rudolf Szombathely 22 f Lukácsy Síndor 
Sopronnémeti 40 f. Szabó Sándor Vönöck 
3 P. Kosnár Lajos Mezőtúr 1 60 P. Ba
logh Gyula Bük 1 P. Gálik János Békés
csaba 3 20 P. özv. Kovács Ferencné Rábz- 
püspöki 50 f. Raabe Robert Kisvárba 20 f.

Hálás köszönet. Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
K. J. Boba. Előfizetés« rendbe». Meleg üdvöz

letül. — 8. N. Magyaróvár. Az első számok kifogy
tak, így nem küldhetjük.

Gabonaárak; Búza 33 80, rozs 31.10, 
árna 30.—, köles 27.75. zab 30.75, tengeri
26.75, korpa 22.75 Pengő métermázsánként.

Országos rendszerű, hármas és egyes 
félikaptárak, mézpergetö síb. eladók. — 
Érdeklődni lehet Szombathelyen az ev. 
lelkészi hivatalban. 1—3

»Örömmel értesítem, hogy a vásárolt 
„N c m e s a c él ‘-kaszákkal valamennyien 
igen meg vagyunk elégedve.*

Pusztavám. Tetzl András,
így vélekednek a gazdák a

„N EM  ES A C É L “ - k a s z á r  ól.
Ezen kasza jóságáért oly messzemenő 
jótállást vállalok, hogy háromszori ka
lapálás után ingyen kicserélem, ha nem 

volna kifogástalan az éle. 
Kapható kizárólag:

SALBER KÁROLY kereskedőnél
4-io SZENTGOTTHÁRDON.

Egv német evangélikus leány, aki állan
dóan felügyelne két kis gyermekre—6 és 
4 éves kis leányok — és német nyelvre 
szoktatgatná, tanulgatná őket, rendkívül 
kedvező feltételek melleit állást kaphat. — 
Érdeklődök forduljanak a szekszárdi ev. 
lelkészi hivatalhoz.

Nyugalmazott áll el. isk tanítónő és 
zongoratanán mindkét téren több évi ered
ményes működéssel, családnál alkalmazást 
keres. — Cím, válaszbélyeg ellenébzn, a 
kiadóhivatalban.

FftStlói iserkesitó t i  kiadó: OZIPOTT OÉza 
• zontfotthArd, Vatvirmogy«.

SE-srk9Jrtóttrs: NÉMETH KÁROLY.
Főmimkatársftk:

NAUY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 
TŰRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vlataa.

Nyomatott WelUsch Béla vUlamüzemü kónjmjom- 
dáj&ban Szentgotthárdon.

Feleló« nyemdavezetó: Kim Kálmán.

Ááataiinl a H arap ó Mártására \

Már most gondoskodjunk hiterősités napjára konfirmációi ajándékról.

Biblia és énekeskönyv nélkül nem konfirmandus a konfirmandus.
-— ■ Legértékesebb konfirmációi ajándék a jó könyv. ■■■............  -  ........=
K I S  T I V A D A R  könyvkereskedése P Á P A  ajánlja az alant felsoroltakat:
Emléklap a hiterősités napjára, 32X42 cm , többszínű

díszes kivitel, képpel, finom p a p í r o n ....................—.80
Evang. konfirmandusok kátéja, Rjffay S. V1F. kiadás . —.64 
Evangélikus öntudat. Kori firm, tankönyv, 111. kiadás.

Túróczy Z o l tá n ..................................................... ....  —.80
Kiss Samu-Nagy István: Konfirmációi káté. 11. kiadás —.—

„LELKI VEZÉR. “
Imakönyv. Irta Gyurátz Ferenc. X kiadás.

Díszes vászonkötésben..................................................... 2.40
Párnázott vászonkötésben, to k b a n ............................. ....  6.20
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban . 11.—

„Szoros kapu — keskeny út.“
Elmélkedések és imádságok fiatal leányok számára.

Ir ia : Czeglédy Sándorrá, Kása Margit. II. bővített kiadás.
Díszes vászonkötésben .............................................................1.90
Párnázott vászonkötés, to k b a n ...................................... 4.20
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban . 8.50

Evangélikus énekeskönyv.
Félvászonkötésben...........................................  . 450
Díszes vászonkötésben, to k k a l ......................................5.60
Párnázott vászonkötés, t o k k a l ..................................... 12.—
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban. . 24.—

Virágos könyvjelzők 6 fill, és 12 fii!. — Bibliai képeskönyvek 36 féle szép kép (Copping festőművész képei után) egy-egy
drb. 16 fill. — Új Bibliai feli mondások és Bibliák nagy választékban.

Konfirmáció alkalmával legszebb ajándék a  hitoktató lelk ipásztornak: Útmutató bibliakörök vezetésére (Dr. Vass Vince) 
1.10pengő. — Vasárnapi Imádságok a tenplomban. Kötve. (Czeglédy S ) 6 pengő. — Hétköznapi Imák reggeli és esti isteai- 
tiszteleten a templomban. Kötve. Gyurátz F.) 8 pengő. — U.mutató a gyülekezeti fegyelmezés gyakorlására. (Forgács Gy.) 
80 fillér. — Gyülekezeti Igehirdetés elm élete. (D;. Ravasz László) 499 lap. Kötve. 17 pengő. — V igasztalások könyve. 

Baldeul-Mislerházy. l 70 pengő. — Bárhol megjelent könyv megrendelhető.
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Alapította

K A P I  B É L A
1910-ben.

Laptulajdonos:
a DűBántíll Lutber-SzOvetség.
Az Onzágo* Luther-SzSret- 

•ég hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
MeoJeleollt minies vasárnap.

■A —ntta/e a d ó ja , d ic sé r  s z ív ü n k , a jk u n k .

O h á ld o tt  m in d e n  ó r a , m e lyb en  r á d  g o n d o lu n k  l

RzarkMztő-kladóhlratal t
SZENTOOTTHÁRD. 

Vas vármegye.

Flókkladóhlvatal t 
.Luther-Társaság* könyv

kereskedése Budapest, 
VIII., Szentkirályl-u. 51/a.

K „llAHAMiSZO- 
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10*/o-os kedvezmény, 

áaierlkábz egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fill.

Jézus — a pásztor.
János ev. 10.14. : „Én va

gyok a jó pásztor; és ismerem 
az enyéimet és engem is is
mernek az enyéim.“

Ez a szent ige az igazi keresztyén 
életnek nagy titkáról vonja le 

a fátylat. Ez a titok pedig abból 
áll, hogy igazi keresztyén élet 
csak ott van, ahol eleven, szemé
lyes életközösség áll fenn Jézus és 
az ő nyájának mindenegyes tagja 
között.. Jézus — a pásztori ö  
ismeri övéit. Nemcsak úgy nagy
jából! Nemcsak az élet nagy, ke
serves szorongattatásait, hisz ő 
személyes összeköttetésben áll 
mindazokkal, akik őbenne hisznek. 
Jobban ismer bennünket, mint az 
édesanyánk, mert előtte nincs sem
mi letakarva, nincs semmi elrejtve, 
legbensőbb életünknek minden 
vágya, szivünknek minden titkos 
gondolata nyilvánvaló őelőtte. Job
ban ismer bennünk, mint mi saját
magunkat !

S ha belső életünk egész teljes
sége szemei előtt fekszik, mennyi
vel inkább ismeri külső életünket. 
Milyen jól láthatja azokat, amelyek 
ami békességünkre valók; milyen 
jól tudhatja, hogy a szerencséből, 
a teherből, a szenvedésből mennyi 
elegendő arra, hogy mi a célunkat 
elérjük! . . .  Mikor olyan igen sötét 
árnyék borul vándorutunkra, mikor 
olyan roskasztó teher szakad vál- 
lunkra: eszünkbe jut-e ez a vigasz
taló ige: Ő ismer bennünket, látja 
a könnyet, érzi a fájdalmat, éle
tünk minden keservében osztozik 
mivelünk! . . .

A jó pásztornak éppen az az 
ismertető jele, hogy ismeri az övéit 
— az igazi hívőnek pédig az ismer
tető jele, hogy ismeri az ő pász
torát. „Engem is ismernek az

enyéim!“ . . .  íme a mi kötelessé
günk ! Meg kell ismerni életünk
nek, lelkűnknek jó pásztorát! . . .  
Jézust ismerni nemcsak annyit 
jelent, hogy „sokat tudunk róla“ 
. . .  ennél több kívántatik m eg! 
Szívünket, életünket kell hozzá
kötni, előtte meghódolni, parancsá
ra, szavára felfigyelni. . .  ez az 
igazi ismerés, a Jézusnak megis
merése ! . . .  Uram! mindent veled 
akarok cselekedni. Néked akarok 
élni — néked akarok halni. Veled 
vándorlom végig életem fagyó ös
vényét !

Husvét után a második vasárnap, 
minden esztendőben az evang. 

sajtóé. Ezen a vasárnapon a dél
előtti istentiszteleten a sajtó fontos
ságáról szól a prédikáció, mely a 
biblia fordításban és bibliaterjesztő 
társulatok munkájában áll előttünk. 
A délután folyamán mindenfelé 
sajtóünnepélyek rendeztetnek a 
gyülekezetekben, melyeknek kö
zéppontját a sajtó jelentőségét és 
a sajtóval szemben fennálló köte
lességeinkre vonatkozó előadások 
képezik. Úgy a délelőtti istentiszte
leti, mint a délutáni ünnepségi 
offertóriumok az evangélikus sajtó 
céljait szolgálják.

Az evangélikus sajtónak, köze
lebbről a Harangszónak ma már, 
hál’ Istennek, sok megértő, meleg
szívű, áldozatkész barátja van, akik 
mind nagy elismeréssel és még 
nagyobb hálával adóznak minden
kor az evangélikus sajtónak, a 
Harangszónak s azt mint elsőrangú 
konstruktiv tényezőt értékelik az 
egyház és nemzet életében, a szó 
legnemesebb értelmében vett ma
gyar kultúra szolgálatában.

Megértőbb, melegebb szívű, ál-

„Áldlak Jézus, hív barátom,
Ki síromig elkísérsz,
Biztató karod, ha látom,
El nem cstlggeszt semmi vése.
Hogy ha halványul reményem, 
Bújdosom nehéz ösvényen, 
Pártfogóm te légy Uram,
Napvilág a borúban.

Áldd meg édes Üdvözítőm,
Földi vándorlásomat,
Fájdalmamban légy enyhítőm, 
Meggyógyulok általad.
Légy erőm a kiizködésben,
Folyton fénylő példaképem.
Add meg vágyó lelkemnek 
A te békességedet.“

Amen. •

dozatkészebb barátja az evangéli
kus sajtónak, a Harangszónak mind
azonáltal eddig alig volt Remete 
Dénesnél, a nemesdömölki egyház- 
község áldott emlékű felügyelőjé
nél, aki az elmúlt év december 
26-án életének 86-dik évében tért 
meg őseihez. A megboldogult mi
előtt visszaadta volna imádkozó 
lelkét teremtő Urának, megismé
telte végakaratát — beteg ágya 
mellett odaadó gyermeki szeretet
tel csüngő huszár őrnagy fia előtt, 
melynek egyik sarkalatos pontja 
ez volt: „A Harangszót eddig is 
mindig olvastad nálam. Sok évi 
példányát, mit megjelenése szerint 
összegyűjtöttem, vidd magaddal s 
légy utánnam állandó előfizetője 
és olvasója. Szeresd, terjeszd, tá
mogasd.“

Néhai Remete Dénes ezzel a 
testámentommal nemcsak az evan
gélikus sajtónak, a Harangszónak 
nagy jelentőségére mutatott rá az 
egyház és nemzet életében, de az 
evangélikus embernek az evangé
likus sajtóval szemben fennálló 
kötelességeire is rávilágított halotti 
ágyán.

Remete Dénes testamentoma.
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Mi, a sajtó munkásai azért vég
telenül hálásak vagyunk Remete 
Dénesnek az ő testamentomáért s 
amidőn ma, a sajtó vasárnapján áldó 
imádság mellett örökítjük meg Re
mete Dénes nevét az evangélikus 
sajtó, a Harangszó történetében, 
kérve-kérjük az egek Urát, engedje, 
hogy Remete Dénes testamentoma 
minden egyházát, hazáját szerető 
hithű evangélikus ember lelkében 
minél előbb meleg viszhangra ta
láljon, amint az meleg viszhangra 
talált fiának, Remete Aladár ny. 
huszárőrnagynak, a sümegi evang. 
fiókegyház felügyelőjének lelkében, 
ki az áldott emlékű édesapának 
elhunyta után ötödnapra már a kö
vetkező kedves sorokkal kereste fel 
lapunk szerkesztőjét: „Kedves Ba
rátom I Édesapám végakarata értel
mében légy kegyes, drága, kedves 
lapunkat Dénes helyett Aladárra 
kijavíttatni és Celldömölk helyett 
Sümegre irányittatni. A Remete 
névnek nem szabad hiányozni az 
előfizetők közül.11-

De a Te neved sem hiányozha- 
tik az előfizetők tiszteletre méltó 
táborából — kedves Olvasóm, — 
nemkülönben tisztes nevedet viselő 
utódokéi. Ha csak nem akarjátok, 
hogy a csend szörnyű halotti maszkja 
boruljon rá egyházi közéletünkre, 
szavunkat se hallják többé. Mert, 
akinek ma nincsen sajtója, annak 
nincsen szava.
. F e l  azért testvéreim a szent mun

kára az evang. sajtó szolgálatában: 
az Istenért, az egyházért, a hazáért!

A Régi kis állomáson.
Irta: Irányi Kam illné.

A szikrázó napfénytől ragyogó vidéken, 
egykedvűen zakatolva vitte terhét, mind 
messzebb és messzebb, a rohanó életet 
szimbolizáló vonat.

Futott, egyik állomástól a másikig, maga 
mögött hagyva a virágba borult, kacagó, 
fehér függönyös, kis megállókat s a magas, 
komor, lecsukott szemű nagy pályaudvaro
kat egyaránt

Utasai közűi némelyeket a napfényben 
fürdő, derűs kis állomásokon tette le, mig 
mások, a forró nyárban is csak dermesztő 
hideget lehelő, rideg épületeknél értek cél
jukhoz.

A vágtató vonat egyik kis másodosztá
lyú fülkéjében, csendben, szinte fásult kö
zönnyel ült két utas: egy asszony, meg 
egy férfi.

Hallgatagon, fakó nézéssel bámultak a 
táj pompázó, tüzes ragyogásába. Meleg 
júniusi nap volt, mégis mintha nedves, 
szűrke ködben botorkálnának, meg-meg- 
didergett a lelkűk. Fáztak . . .  Mintha ok 
már minden virágban úszó, kedvesen in
cselkedő kis állomást maguk mögött hagy
tak volna s csak a fagyos, fekete, nagy

HARANŰSZÖ.___

Kapi püspök idehaza.
Kapi Béla püspök husvét vasárnap 

érkezett meg a zarándokokkal együtt 
amerikai útjáról Budapestre, ahol is 
őt napot töltött különböző hivatalos 
ügyei elvégzésére. Székhelyére, Szom
bathelyre, pénteken a déli gyorssal 
érkezett meg. Már a pályaudvaron a 
sínek mellett híveinek hatalmas gyü
lekezete várta. A tulajdonképpeni 
fogadtatás az I. osztályú váróteremben 
történt meg, ahol is Jánossy Gábor 
országgyűlési képviselő, a gyülekezet 
felügyelője szívből fakadó meleg sza
vakkal köszöntötte a hosszá távoliét 
után apostoli útjáról hazaérkező fő- 
pásztort. Szem nem maradt szárazon, 
amikor Kapi püspök meghatva mon
dott köszönetét azért a szeretetért, 
amelyet e fogadtatásban is érezett. 
Elmondotta röviden azt, hogy odakünn 
a tengeren tűi is régi hazájukat sze
rető, munkás és szorgalmas magya 
rókát talált, akik fájdalommal gondol
nak kálváriajárásunkra. Amerre csak 
megfordult, mindenütt prédikált. Be
szélt Lázárról, akit nehíz betegség 
gyötör: »Uram, akit Te szeretsz, az 
beteg l< Beszélt halotti mezőkről, ahol 
a gyászbaborult magyar lélek sírva 
és reménykedve várja, hogy meg
elevenednek e az elszórt halotti cson
tok. Beszélt a hűségről, amelynek 
jutalma az örökélet koronája. Min
denütt a legnagyobb szeretettel fogad 
ták. Áldja a jó Istent, aki őt e nehéz 
missziói munkájában megsegítette és 
köszöni, hogy hazaérkezését ünneppé 
tették feléje sugárzó szeretetükkel.

pályaudvarok világosságot, fényt eltakaró 
kormos falai meredeznének előttük.

Talán, ha megoldódna a nyelvűk, íel- 
o'dódna a közűik terjengő fagyosság is. 
De nekik nincs semmi mondani valójuk 
egymás számára. Már mindent elintéztek. 
Szépen, úri módon. Elválnak egymástól, 
kölcsönös megegyezés alapján. Az asszony 
akarta így, mert nem bírja tovább a fény, 
a pompa nétkü i él-tet. A férfi beleegyezett. 
Fáradt volt már. Vagy talán nem is akarta 
ilyen áron szerezni meg a boldogságot a 
maga számára. Pedig szerette az asszonyt 1 
Most még azt is megteszi a kedvéért, hogy 
elkíséri haza az anyjához.

De egyszerre megmozdult az asszony, 
a férfihez fordult s amint beszélni kezdett, 
engedve fagyosságából, mosoly játszadozott 
az ajkán, amint Búcsúzóul feléje nyújtotta 
kezét:

— Isten vele László, mért ne vá llalnánk 
el úgy, mint jó baritokhoz ill ik ? ... Sőt 
kérem Írjon néha . . .  minden érdekei, ami 
magával történik . . .

Hanem szégyenkezve kellett visszahúznia 
az előre nyújtott kezét, mert a férfi bizony 
nem nagyon kapott utána.

A vonat váltóra ment. Egyet zökkent, 
lassított. Az asszony felállt, készülődött. 
Azt hitte, már megérkezett. A vonat meg-
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Szeretve tisztelt főpásztorunkat sze
rencsés hazaérkezése alkalmából a 
Harangsző szerkesztősége és olvasó
közönsége nevében mi is mély tisztelet
tel, igaz szeretettel köszöntjük. Imádsá- 
gos lélekkel áldjuk a jó Istennek véget- 
loa kegyelmét, mellyel amerikai útját 
mindvégig kísérte és szerencsésen 
közibéuk, övéi közé visszavezérelte.

A maltai szerzetesek. Doktor 
Gill beszéli el, hogy Malta szigetén 
egy kolostort látogatott meg és ott 
rendkívüli dolgokat látott. Egy 
csarnokba vezettek — mondja — 
amelynek falai sziklából voltak. A 
falaknál köröskörül szerzetesek 
álltak, némán, mereven maguk elé 
nézve. Élő emberek benyomását 
tették és a félhomályban fénylettek 
szemeik. De amikor közelebb lép
tem, borzongva vettem észre, hogy 
holttestekkel állok szemközt. Azt 
mondták nekem, hogy ennek a 
csarnoknak az a tulajdonsága van, 
hogy a holttesteket megóvja a 
rothadástól, az enyészettől és any- 
nyira konserváló hatással van, 
hogy a halottak olyanok, mintha 
élnének. A szerzetesek ide temet
keztek. Ahogy láttam, egy egyszerű 
vaspánttal erősítették a holttesteket 
a falhoz, hogy egyenesen álljanak. 
— Korunk keresztyénéi hasonlítanak 
e halottakhoz. Külsőleg a krisztusi 
kősziklához vannak láncolva, de 
Krisztus nem él bennük. Semmi más 
nem hiányzik nekik, csak az az 
élet, amelyet a Krisztussal való 
közösség nyújt.

állt s ekkor csodálkozva röppent el ajkáról 
a kérdés:

— Ah! . . .  Hát itt vagyunk ? I
Erre nem is gondolt. . .  Ott voltak e 

régi kis ál omá8o?. Legboldogabb idejük 
néma tanújánál. Mint menyasszony ide 
kísérte ki a városból, a rövid látogatásokról 
visszatérő vőlegényét. Ida jöttek, hogy ha 
csak pár perccel is, de meghosszabbítsák 
még egy üttlétük idejét s a kiváncsi szemek 
elől elrejtsék könnyes bucsuzásukat. . .  S 
most egész váratlanul iít terem egy darabka 
múlt az életéből 1

Ott bólogat rá a lila akác virágba-fco- 
rulva . . .  alatta kapta az első-csókot 1 . . .  
Hogy bíborba szökken az arca az emléke
zéstől 1 . . .  Olt van a kis lóca i s . . .  félrc- 
billenve . . .  éppen, mint az ó életük.

Elhomályosodott a szeme, gyorsabban 
hullámzott a keb'e, amint egy pillanatra a 
múltba képzelte magát. . .  Oda a kis iócárs, 
aho! egymáshoz simulva, boldogan szőtték 
a jövő álmainak színes bársonyát.. .  Innen 
indultak el nagy, szent, bizó hittel, együtt 
ez új életbe 1 . . .

O h! . . .  hát itt minden megmaradt ked
vesnek, szépnek. . .  itt minden a r é g i? . . .  
csak ők változtak m e g ? .. .  de m ié r t? .. .  
fakadt fel leikében a kérdés.

O k ? . . .  de igazán ök-e? Elhalványult
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rá b á b o g y o sz ló i R e m e te  D é n e s  
(1841 — 1927), a nemesdömőUi gyü
lekezet áldott emlékű felügyelője, jó 

szágkormányzó.
1860-ban, mikor a legnagyobb ma
gyar, g ró f Széchenyi István holttestét 
hazahozták, Remete Dénes egyike 
volt azon hat fiatal embernek, kik 
Széchenyi holttestét fekete magyar 
ruhában, fekete sarkantyúkkal a cenki 

sírboltba levitték.

Valami a babonáról.
Irta: Kiss Samu.

Korunkat a műveltség, a felvilá
gosodás korának szokták nevezni. 
De hogy ebből a felviiágosodásból 
hiányzik valami, hogy ez a mfi /éh
ség nem igazi és nem általános, —

enné! a gondolatnál az asszony, mert hir
telen ráeszmélésssl érezte, hogy nem ők, 
csak ő . . .  egyedül ő, aki esztelen nagyra- 
vágyásában, pompázni, csillogni, ragyogni 
akaró lélek zsarnokká változott. . .  S egy
szerre nagy keserűséget érzett a torkában 
s amint nyugtalan röpködéssel szállt a 
tekintete, a régi hely ezer apró kedves em
lékeit feléje kti dó, illatos akácról, a kacagó, 
C8iilagszemű kis virágokra. . .  a félrebillent 
kis l í c á r a . . .  csak visszaszökött s meg
pihent azon a jól ismert férfiarcon.

Tenyerébe hajtőit fejjel, nyugodtan ült 
vele szemben az ura. A szája körül két 
éles vonással, fáradt pillantással vette észre 
ő is, a műit valamikor oly sokat Ígérő 
em lék e it... Megérezte az asszony rajta 
nyugvó tekiatelét. Felnézett nagy rácsodál- 
kozással ?

Az asszony egyszerre látóvá le t t . . .  
Meglátta, amit eddig észre sem vett. Meg
látta azt a kemény vonást az ura szája 
körül. . .  Meglátta s beleremegelt a gon
dolatba, hogy ő is segített azt minél mé
lyebbé lenni. . .  S meglátta azt a deresfedő 
fejet. . .  B a rég elfeledkezett simogató kis 
kéz Bziate magától hullott rá az ezüstös 
halántékra... Könny szökött a szemébe s 
aztán, mint szélvihar után a csendes eső, 
lassan, permetezve hullott vissra cseppen- 
kint a szívére. Minden kis harmatjával

az erkölcsi élet kinövései s ferdeségíi 
mellett mutatja az a rengeteg vakhit, 
tévelygés és babona, mely a társa
dalom mindin rétegében elharapód
zott. Különösen a babona. Alig van 
ember, aki egy vagy más tekintetben 
babonás ne volna. Még a mű'eltebb 
elemek között is. Szinte se szeri, se 
száma a sokféle babonának. Vannak 
egyéni, szükebb körre szorítkozó 
babonák és vannak általánosak, ős
régi keletűek,

Ilyen ősrégi ke'eíü, általános ba
bona a 13 as szám babonája, amely 
szám a közfelfogás szódat szeren
csétlenséget jelent

Annak idején bejárta az ujiágokat 
f> hír, hogy a francia jegyespárok 
az 1913 óv iránti babonás előítélet
ből az 1912. esztendő utolsó napjain 
szinte ostrom alá fogták az anya- 
könyvvezetőket; tígy annyira, hogy 
Páriában minden egyes anyakönyv- 
vezetőségnél számos kisegítő tisztet 
kellett alkalmazni, mert a rendes 
tisztikarral nem voltak képesek a 
jelentkező párok házasságkötését el
végezni. Az összes jelentkezők ter
mészetesen még 1912 ben óhajtottak 
párjaikkal egybekelni, mivel abban a 
hiedelemben voltak, hogy 1913-ban 
kötött házasságok minden bizonnyal 
szerencsétlenségben fogantatnak. Az 
egyes anyakönyvi hivatalokban aztán 
egymást követték a szomorúan ne
vetséges jelenetek, amikor a jelent
kezőknek tudomására hozták, hogy 
1912-ben egy vagy más okból már 
lehetetlen a házasságot nyélbe ütni.

fehérebbre mosva azt, mígnem a benne 
felébredt régi szerelem ujjongó hozsanná
jával kapcsolódóit bele könnyes tekintete 
az uráéba.

A vonat meg csak á llt. . .  állt. Mintha 
várna valamire. . .  Az asszony megértette. 
Szinte egyetlen gyors mozdulattal kapta ki 
csomagjait a hálóból 8 lányos pirulással, 
halk, alázatos szavakkal fordult urához: 
Siessünk László szívem . . .  segítsen . . .  
itt még megkaphatjuk a visszafelé menő 
gyorsat.

A régi kis állomáson éppen csak annyi 
idejük volt, hogy szemükkel végigsimogat
hatták a régi kis hely minden drága bokrát 
s az asszony boldog kacagással tűzhetett 
az ura kabátjára egy szálat, sbból a szelí
den mosolygó halvány lila akácvirágtól,

A robogó gyorsvonat puha párnáján 
szerelmes odaboru'ással pihent feje az ura 
széles mellén, melyben az ö felébredt, oda
adó nagv 8zerelmé!ől új erőre kapott férfi- 
sziv diadalmasan — mintegy a vonat ke
rekeivel egyetértő ütemben — dalolta át 
a maga himnuszát a hozzá simuló szivbe: 
Látod, látod . . .  nem a fény, a pompa, a 
hiú csillogás, az áttáncolt mámoros éjsza
kák adják meg a boldogságot. . .  nem . . .  
hanem a bánatban s örömben egyaránt 
Öss:e8imu'ó s; iveknek szereletet s békét 
sugárzó tisztasága.

Az egyik menyasszony könnyes sze
mekkel kérdette az anyakönyvvezető- 
től, hogy csakugyan egy teljes esz
tendeig kell még várnia, mig a vő
legényé lehet és házasságukat meg
köthetik? »Szó sincs egy esztendei 
halasztásról, — felelt a tisztviselő 
udvarias mosollyal — sőt már az 
1913. év január havában teljesülhet 
óhajtása« »Hogyan? 1913 január
ban? Ki van zárva!« — válaszolt 
az erős akaratú fiatal lány, akinek 
elutasító válaszát vőlegénye is nyo
matékosan megerősítette.

Hogy milyen szerencsétlennek tart
ják ezen számot, mutatja az, hogy 
sokan nem akarnak iakni 13-as 
házban, éppen úgy nem veszik igény
be szállodában a 13-as számú szo
bát. Azért sok városban a 13-as 
számú lakást és sok szállodában a
13-88 számú szobát hiába keressük. 
Budapesten is tudok olyan szállodá
kat, amelyekben 13-as szoba nincs, 
hanem van helyette 12/b, vagy a 
12. után mindjárt következik a 14. 
Ugyancsak hiába keressük Buda
pesten a közúti vasút kocsijai között 
a 13 as számút, ilyen nincs; mert 
attól tartanak, hogy sokan nem ül
nének fel arra.

Hát még a 13 tagból álló társa
ság I Mint félnek, rettegnek sokan 
ettől abban a hiedelemben, hogy az 
ilyen társaságból valaki egy év le
forgása előtt meghal. Ez a balhit s 
általában a 13-as számhoz fűződő 
babona az utolsó vacsorától szár
mazik, ahol Jézus 13-ad magával 
ült, s pár napra rá keresztre feszít- 
tetett.

Sok emberben oly nagy e szám 
iránti ellenszenv és babonás félelem, 
hogy — ha asztalánál véletlen 13-an 
ülnek, akár pénzért is késs fogadni 
egy vendéget 14-diknek. Valahol egy 
úrról olvastam, aki alaposan meg
járta a felfogadott vendégével. 13 
tagból álló vendégségéhez meghívott 
egy hordárt 14 diknek; s mikor az 
napszámoshoz illő buxgósággal meg
tömte magát minden jóval, az űr az 
ebéd végeztével még egy pengőt 
adott neki borravalóul. De a hordár 
keveselte a napszámot s azzal állt 
elő, hogy ő egy fogás ételt 60 filléren 
alól senki fiinak meg nem eszik; 
minthogy pedig az ebéd hét fogás
ból állott, azért 4.20 P jár, — kér 
tehát még alássan 3.20 P t az ebéd 
végig műveléséért. Biz azt meg kel
lett a házi gazdának fizetnie, mert 
nem alkudta ki a napszámot előre.

(Folyt, kör.)
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A jó pásztor. Szíriában egy 
utazó, három juhnyájat látott egy 
forrásnál, melyek úgy Össze-vissza 
voltak egymás mellett, hogy az 
ember egy nyájnak gondolta volna. 
Az egyik pásztor csak elkiáltja 
magát „Men-ah“ jertek s vagy 30 
juh követte pásztorát. Erre az 
utazó megkérdezte a pásztort: Kö
vetnének engem is a juhaid, ha 
hívnám őket? A pásztor tagadó 
válasza után magára vette az utazó 
a pásztor ruháját, turbányát, ke
zébe vette a pásztorbotot és elki
áltotta magát Men-ah jertek. De 
bizony a juhok meg sem mozdul
tak. S mikor az utazó tovább kér
dezte : Rajtad kívül igazán senkire 
sem hallgatnak, azt felelte a pász
tor: Ha valamelyik bárány beteg, 
akkor a szerencsétlen teremtés, követi 
az idegent is. A jó pásztor ismeri 
az ő juhait s a nyáj, követi pász
tora hívó szavát. Őrizkedjetek a 
hamis prófétáktól, kik hozzátok 
jönnek juhoknak ruhájukban, de 
belül ragadozó farkasok. . .

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Krisztus feltám adásának hire, 

bizonyosságé és ereje.
Ápr. 23. A híre: megfélemlít. János 

19.io, 2 0 .is. Féltek a tanítványok a zsi
dóktól, hogy ókét is halálra keresik, mint 
Jézust. És nem szűnt a félelmük akkor sem, 
mikor meghallották a csodálatos hírt János
tól és Pétertől: Láttuk az Uratl Sót zárt 
ajtók mőgé menekültek. Féltették ezt a 
szent titkot és a Mestert, aki újra itt van: 
hátba újból halálra keresik. . .  Féltek. 
Azok, akiknek újból hirdetni kellene az 
Evangéliumot.. .  A tanítványok tanácstalan, 
félénk gyülekezetét még csak megértjük, 
de a ml gyávaságunk és titkolódzásunk 
mire való? Félünk, hogy kicsúfolnak ben
nünket, elavultaknak és nem moderneknek 
nevez a világ? Ezért titkoljuk a Krisztusról 
hallott örömhírt?

Ápr. 24. A hire: megdöbbenti az embert. 
Lukács 2 4 .»—5., s., János 20 io A Krisztus 
sírjához zarándokló asszonyoktól is érte
sültek a tanitványok. Megdöbbentette őket 
is az a bir, hogy nincs a sírban Jézus teste 
és hogy élve látták. Megdöbbenünk, rette
günk mi is erre a hírre ? Vagy kételkedünk 
benne? Pedig nincs a világtörténelemben 
még egy olyan esemény, amit olyan ala
possággal és megdönthetetlen érvekkel iga
zoltak volna a tudósok, mint Krisztus fel
támadását. Az ész megdöbbenhet, de a hit 
soha I Hiszel ?. . .

Ápr. 25. A bizonyossága: megörvendez
tet, elűzi az ellenségtől való félé'met. János 
20. ív—so, A tanítványoknak a bizonyosság 
leírhatatlan örömet szerzett, mert ismét 
köztük lesz az, aki megvédelmezte őket, a 
bűnösöket, a vámszedőket, megvetetteket 
üldözőikkel szemben. Nem elég nekünk a 
tanitványok bizonyossága, híradása? Lel
kes teremtmény létünkre érzéki tapasztalást 
keresünk? Nélküle nem hiszünk? A közel 
kétezer éves keresztyénség és az új pogány- 
mi88zió tanúsága annak, hogy Jézus é l . . .

Örökség.
Jertek magyar fiúk, örökség vár rátok: 
Örökségül kaptok egy tépett országot.
Egy tépett országot, veszendő vidéket. . .  
Jertek, vegyétek át ezt az örökséget I
Örökségtek lesz egy rombadöntött ország, 
Nektek kell megszánni gyászbaborult sorsát. 
Nektek kell lerakni egy új hon alapját, 
Hogy feltámadhasson a magyar igazság.
Örökségtek lesz a gyászos magyar erdő,
A hármai halom s a tépett magyar mező, 
Mely mohón beitta apáitok vérét,
Amíg hősi szívvel hazájukat védték.
Örökségtek lesz a gyötrő magyar bánat,
A szegénység és a szertefoszlott álmok.
A tépett zászló is sárral teleszórva,
Amely Majtény mellett lebukott a porba.
Örökségtek a vágy s a csillogó remény, 
Amely újra éled harcok vérmezején. 
Örökségtek Pozsony, Kolozsvár és Kassa, 
Erdély kincses földje s az Adria habja.
Örökségtek végül a magyar jövendő,
A jobb kor, mely egyszer mégis, mégis eljő. 
Ha ránk veti fényét Husvét pirkadása : 
Jertek magyar fiúk, új honfoglalásra!

HORVÁTH IMRE.
Vele győzedelmeskedünk! Hallelujah I

Ápr. 26 A bizonyossága: megörvendez
tet, eloszlatja a bűntől való félelmet. Lukács 
2 4 .46 -n . Féltek a tanitványok, hogy mivel 
Krisztus nincsen mellettük, vissza kell 
menniök a régi munkájukhoz s Így a régi 
környezetben visszaesnek a régi bűnökbe. 
De ime a meghalt és feltámadott Jézus 
bűnök bocsánatját hozta 1 Csak térjünk 
Őhozzá 1 Békességet ad. Örvendezzünk 1

Ápr. 27. Az ereje: erőssé tesz, meg
szentel. János 20.21—as. Jézus mellett soha 
nem fúlhat még a legdiadalmasabb örven
dezés sem mámorba. A feltámadás boldog 
tapasztalása, a feltámadott Krisztussal való 
találkozás is erőt ad a tanítványoknak. 
Karcokon, nyomorúságokon is átsegíti őket, 
mint Jézust is Isten ereje, úgy a tanítvá
nyokat a feltámadott Kriszlus ereje. A rájuk 
lehelt krisztusi lelkűiét. El ne fojtsuk ezt z 
lelkületel 1

Ápr. 28. Az ereje: bizonyságtevőkké 
tesz. János 20.23 Jézus felhatalmazza a 
tar ítványait, kiküldi őket, hegy az ö  nevé
ben szólhatnak. Ez parancs is. Kötelező. 
Hirdetni kell az ö  tanítását. Isten bűnbo
csátó kegyelmét s a meg nem férőknek 
bűneik megtartását. Vigyázzunk méltatlanná 
ne váljunk erre a nagy sivatásra! Nekünk 
Í8 8*01.

Ápr. 29. Velünk vanI Máté 28.20/b. 
Krisztus feltámadásának hire megdöbbent? 
Krisztus feltámadásának bizonyossága nem 
ad hallelujaht az ajkadra? Krisztus feltá
madásának erejét nem érzed ? Ne hallgasd 
közönnyel a híradást, igehirdetést; ne ér
zéki, de lelki örömet keress Jézus feltáma
dása bizonyosságában; ne szégyeld a Krisz
tus evangéliomát, tégy róla bizonyságot 
alkalmas és alkalmatlan időben. íme, ezek
ben van velünk a feltámadott Krisztusi

I. M.

A buzaszem összetöretik, hogy ke
nyérré lehessen. A sxólószem össze
töretik, hogy borrá lehessen. Észre- 
veszed e ebben az önfeláldozás szent 
parancsát? (Modersohn.)

Ima a választásokért.
Gibier Versailles! püspök pásztorlevelet 

bocsátott ki, amelyben a legközelebbi álta
lános francia választásokkal foglalkozik. A 
püspök rámutat arra, milyen fonlos szere
pet játszik a képviselőválasztás egy nem
zet életében.

— Az emberi akaraton keresztül — 
hangzik a pásztorlevél — isten vezeti ez! 
a világot s ha az emberek Istenhez imád
koznak, ez az ima befolyásolhatja az ese
ményeket. Ennélfogva azt ajánljuk mind
azoknak, akik szavaznak, akik nem sza
vaznak, — mint pé'dául a gyermekeknek, 
az asszonyoknak, főképpen az apácáknak, 
— hogy buzgó imádsággal és áldozással 
forduljanak az egek ura felé. Meg vagyok 
róla győződve, hogy az ima segitségével 
olyan választás lesz hazánkban, amely ja
vára lesz ennek az országnak.

Gibier püspök pásztorlevelének szöve
gét az összes lapok közük.

KO R K É P E K .

K a rc o la to k  a  h é trő l.
Míg mi evangélikusok a sajtót 

illetőleg még mindig a kezdet nehéz
ségeit éljük által, ha egy lépéssel 
látszólag időről-időre előbbre is ju 
tunk, ugyanakkor rendszerint kettőt 
hátra csúszunk, addig református 
atyánkfiái már egy napilap alapítása 
körül vívják a döntő csatát, mely 
kérdésben azonban, úgylátszik, két 
pártra szakadtak. Az egyik párt érdek
lődése u. i. egy tisztán „ r e fo r m á tu s  “ 
napilap megszületése felé fő t dúl, míg 
a másik párt egy ú. n. „ p ro te s tá n s*  
napilap megalapítását tervezi. Rend
kívül érdekes ebben a kérdésben töb
bek között az „Őrálló* politikai és 
társadalmi heti újság kiáltványa azok
hoz, akik a füstölgő gyertyabelet nem 
akarják kioltani, hanem inkább lángra 
lobbantam.

„Népünk teljesen közönyös minden 
protestáns dologgal szemben — úgy
mond a kiáltvány — s éppen ezért 
a protestáns napilap még ha meg is 
születne, a többi protestáns alakulások 
sorsára jut. Nem félünk már azért 
sem, mert ma protestáns jelszóval nem 
lehet a reformátusságnak azt a / észét 
hámba fogni, amely hivatásának tu
datára ébredt. Mi úgy látjuk, hogy 
a  r e fo r m á tu s  n y í l ta b b a n , be
csü le tesebben  tu d ja  v é d e n i a* 
e v a n g é lik u s  é r d e k e k e t, m in t  
r e fo r m á tu s  és a z  e v a n g é lik u s  
jo b b a n  tu d  a  m a g a  te rü le té n  
k ü z d e n i r e fo r m á tu s  é rd e k e k é r t,  
m in t  eva n g é lik u s . M íg a se hideg, 
se meleg protestáns medencében se az 
egyiket, se a másikat nem védik, 
hanem kénytelenek az általános ke
resztyénség vizeire evezni.*
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Nem tudjuk, de nem is kutatjuk, 
hogy a napilap kérdésében mi az ev. 
egyház hivatalos állásfoglalása. De 
azt igen is állítjuk, hogy ev. egyhá
zunk eminens érdeke ma, ha élni, 
fejlődni, érvényesülni akar, hogy a  
m eg le vő  s a j tó t  m e g e rő s íts e , mint 
egy test és egy lélek álljon oda ki
próbált, sok vihart látott, Isten kegyel
mével gazdagon megáldott sajtóorgá
numa mellé. Itt igazán nem elég a 
tengődés, sem a nagy nehezen megélés.

Dombóvár.
Az Evang. Diákszövetség március 4-én 

tartottB V. rendes havi gyű'ését. Ének és 
ima után Rajnai Károly VI. o. reálgimn. 
tanuló Gal. 1.4. alapján tartott böjti írás- 
magyarázatot. Felolvasásokat: Bind István 
reálgimn. VI. o. tanuló és Ferenc Etel 
tanítónőképző I. évf. növendék tartották. 
Mindkettő felolvasása komoly munkálko
dásról tanúskodik. Szavaltak: Remlez Ist
ván, Weitzel János, Belopotoczky György 
reálgimn. tanulók, Szollár Margit, Tó:h 
Mária polg. iskolai növendékek.

Március 15 ét a gyülekezet a Diák
szövetség közreműködésével ünnepelte 
meg. Ünnepélyünkön résztvett dr. Sealay 
László szolgabiró, a járás képviseletében, 
azonkivü1 képviseltette magát a község, a 
csendőrség, rendőrség, nemkülönben a 
többi közhivatal is. Ünnepségünk közének
kel vette kezdetét, mely után a h. lelkész 
imádkozott. Czavar Emil ünnepi beszéd
ben méltatta a nap nevezetességét. Wágner 
Pál ifj. elnök, hosszabb felolvasásban vont 
párhuzamot a 48-as idők és a mai idők 
között. Pribay Vera tanilónőképző I. évf. 
növendék lebilincselő szabadelöadásában: 
A női lélek és a szabadság elmén, mutatott 
rá arra férfihoz is méltó hősiességre, ön
feláldozó hazaszeretetre, melyet a nők ta
núsítottak a történelem folyamán a hazáért 
és szabadságért. Szavaltak: Lehner Sándor 
és Rajnai Károly. Az ünnepség a Himnusz 
elénektésével fejeződött be.

Az egyházközség évi rendes számadó 
közgyűlését március 4-én tartotta, összes 
bevétel: 2333.96 P, összes kiadás: 2199 33 
P volt. Az üresedésben levő jegyzői állásra 
Lehner Gábor egybáztagot, a pénztárosi 
állásra Czárt János egyháztagot, a pénz
tár-ellenőri állásra Lang Hanrik egyház
tagot választotta meg. Új presbiterek: 
Czárt Miklós, id. Frey János, Fuchs Péter, 
Kemény Miklós, Kollár Mihály, Wciczel 
Mihály, Schsnek Árpád, Kubi.na József, 
Strack Imre egyháztagok leitek.

A böjti időszak minden vasárnapján 
este fél 6 órakor istentisztelet volt, melye
ken a h lelkész: „Kicsoda neked Jézus" 
címen tartott sorozatos előadást.

Virágvasárnapién a gyülekezet vallásos
estélyt rendezett. A 416. ének után a h. 
lelkész imádkozott Ima után Rajnai Károly 
Lukács 19.10. alapján tartott frásmagya- 
rázatott, rámutatván arra, hogy miért is 
jött Jézus: hogy Megváltónk legyen. Pri
bay Ilona tanítónő é s , Rajnai Irma kedves 
és precíz duett ja : Az Úr szent Bárányára... 
emelte a lelkeket az ég felé. Berger Lajos 
h. lelkész: A kereszt alatti csoportok cí
men tartott előadást. Haász Erzsébet Zab- 
rák Dénes: Böjti időkben c. versét sza
valta el. A vallásost est imával és énekkel 
ejeződött be.

A mexikói elnök az egyház és az 
áliam egymáshoz való viszonyairól.

Callez, a mexikói köztársaság el
nöke a husvét alkalmából nyilatkozott 
a Daily Express mexikói tudósítójá
nak, amelyben a római katolikus 
egyház mexikói poziciójával foglal
kozik. Callez elnök nyilatkozatában 
beismeri, hogy az új egyházi törvé
nyek életbelépése óta több, mint 50 
katolikus lelkészt lőttek agyon, azt 
állítja azonban, hogy ezek a lelké
szek nyilt ütközetben vettek részt s 
ezért ölték meg őket. A mexikói 
áliam az elnök szerint nem mondhat 
le arról, hogy legfelsőbb felügyeleti 
jogot gyakoroljon a papság fölött. 
Az állam nem engedheti meg, — 
mondotta Callez, — hogy a római 
katolikus egyház törvényeket Írjon elő 
az államnak. Mexikó maga akarja 
nevelni papjait, akiknek elsősorban 
mexikóiaknak kell lenniök s csak 
másodsorban katolikusoknak. Az el
nök szerint a mexikói katolikus pap
ság létszáma túlságosan nagy. Egyes 
kerületekben, ahol alig tiz-tizenőtezer 
hivő van, több, mint háromszáz lel
kész működik.

Egy elfelejtett evang. magyar 
művész emléke.

A győri evang. ifjúsági egyesület terv
szerűen foglalkozik ev. egyházunk értékei
nek felcsillogtatásával. Az ö érdeme, hogy 
a közfigyelem újra ráirányult Győry Vil
mosra, a költő ev. lelkészre. Most pedig 
fsnkó János emlékét idézte fel.

Jankó János sok derűt, sok mosolyt 
fakasztott, az ő áldott humorával. De aki
nek ő szerzett derűs napoka*, apáink, 
nagyapáink már nagyobb részt nem élnek. 
Csak kevesen ismerik már az ö nevét, az 
ő művészetét. A magyar népélet festője 
akart lenni, azonban tragikus sorsa csak 
ritkán engedte, hogy az ecsetet kezébe 
vegye. Az anyagi gondok a sokkal jövedel
mezőbb karikaíurarajzolásra kénysz^ritet- 
ték. Együtt indult Munkácsival és Zichy- 
ve). Nem a tehetségén múlott, hogy nem 
jutott oda. ahova ők Ennek a nagy nevet- 
tetőnek. aki oly sok derűt fakasztott, szi
vében fájdalom lakozott és szomorú, tra
gikus életet élt, mint a legtöbb zseni. Az 
ő életét és lelkivilágát ismertette április 
10-én l’só Pál az egyesület főtitkára em
lékbeszédében, amely irodalmi körök fi
gyelmére méltó, jól megépített és hatásosan 
előadott gondos munka, ériékes tanulmány 
volt. Érdekes, hogy az egyesület által ren
dezett Győri Vilmos-ünnepély nyomán, 
Rákosi Jenő is beleszólt ebbe a megem
lékező ünnepbe. A következő táviratot kül
dötte Győrbe: „l’só Pál, Győr. Körülmé
nyeim. sajnos, úgy alakultak, hogy ez utón 
kell Ön által, ünneplő fiatal barátaimat a 
Jankó-ünnepen üdvözölnöm. Jankó János 
nemzeti firmamentumunkon nem a nagy 
csillagok közül való, de ott ragyog ma

gyaros művészetével szerényen és nyájasan, 
csillagos egünkön. Ónja alatt a magyar 
népélet tipikus alakjai elevenedtek meg, 
a falusi jegyző, a bíró, a mester. A kupak
tanács tagjai és a falusi mesteremberek 
alakjait örökítette meg, jóiiü magyaros 
művészete, meiy a maga nemzedékének 
gyönyörűsége volt. Legszebben illik a fia
talsághoz, hogy már-már elfelejtett neveket 
szólít ki a világosságra, elfelejtett érde
meket koszorúi meg és elfelejtett sírokra 
szórja tiszta lelkének illatozó virágait. Az 
ilyen emlékezésből gazdagodik a közönség, 
mely az ünnepre figyel és gazdagszik az 
emlékező, mert kedve» emléket gyűjt vele 
magának is az életre. Üdvözlet nektek fiúk, 
kik elhunyt jelesek példáját követve, példát 
adtok magatok is az élők számára. Rákosi 
Jenő."

Elítélték a debreceni
bibliamagyarázókat.

Varjassy János debreceni orvostanhall
gató vailási szektát alapított és új mód
szer ü bibliamagyarázatokat tartott. Var- 
jassynak sikerült többszáz hívőt toboroznia, 
akikkel állandóan összejöveteleket tartott. 
A debreceni rendőrség betiltotta ezeket a 
gyűléseket, Varjassy hívei azonban ennek 
ellenére folytatták propagandájukat az új 
vallás érdekében. A rendőrkapitányság ekkor 
tiltott gyülekezés miatt a szekta tizenkét 
vezető tagját egyenkint tizenöt napi elzá
rásra és ötven pengő pénzbüntetésre Ítélte. 
Varjassy és hivei megfelebbezték a ítéletet, 
amely végrő fórumon a belügyminiszter 
elé került. A belügyminiszter döntése szer
dán érkezett Debrecenbe. Helybenhagyja a 
rendírbiróság Ítéletét és indokolásában ki
mondja, hogy a biblia nyilvános magya- 
rázása az egyházak hatáskörébe tartozik, 
így tehát a Varjassy-féle szekta hívei tény
kedésükkel a történelmi egyházak egységé
nek megbontására törekedtek.

E G Y R O L - M A S R Ó L .

A m in d e n n a p i  életből.
Veszprém  várm egye iskoláiban  

külön előadásokat tartanak a tűz- 
veszedelm ekről. Veszprém várme
gye területén az elmúlt évben hetven 
tüzeset fordult elő, amelyből 13 eset
ben gyermekek okozták a tüzet. Az 
ilyen lűzkárok hathatós csökkentése 
érdekében a vármegye tűzrendészet! 
felügyelőjének és alispánjának kérel
mére elrendelték, hogy az iskolákban 
a tanítók ak iskolai év folyamán, 
negyedévenként egy-egy órában ok
tassák ki a gyermekeket a tűz kelet
kezésének okairól, a tűzkeletkezés 
megelőzésének módjairól és különösen 
figyelmeztessék a gyermekeket a gyúj
tóval és általában a tűzzel való játék
nak halálos veszedelmére. Nem ártana 
az ország összes iskoláiban követni 
a veszprémi példát!

Adakozzunk a H a n d  M á s á r a !
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A Szentszék az antiszemitizmus 
ellen.

Abbín a rendeletben. amellyel a Cong- 
regatio Sancti Off cli feloszlatta az iky- 
r.evezeit Izrael Barátainak Egyesületét, töb
bek között a kővetkező passuis is van: 
A katolikus egyház mindig rokonszenvvel 
viseltetett a zsidó nép iránt, mindig kész 
volt a zsidó népet, amelynek Isten meg
ígérte, hogy Jézu3 Krisztus leszáll a földre, 
támogatni, minden e bizakodoitsága és el
tévelyedése ellenére, vagy éppen azért. 
Ettől a szellemtől és ettől a szeretettől 
vezéreltetve, az Apostoli Szentszék mindig 
védelmére kelt a zsidó népnek az igazság
talan elnyomatás al szemben, mert kár- 
hozatosnak tartj a a népek között a gyű
löletet és az ellenségeskedést, a gy ű'ölet<*t, 
amely Isten kiválasztott népe eilen az anti
szemitizmusban jelentkezik.

H E T I  K R Ó N I K A .
Bethlen Istv&n gróf ápri is 14-én töl

tötte be miniszterelnöki működésének 7 dik 
esztendejét. — Giuseppe Botíai olasz 
államtitkár Budapesten a Magyar Külügyi 
Társaság ülésén rendkívül értékes előadást 
tartott. — A képviselőház újból megkezdte 
tanácskozásait. A költségvetést tárgyalja.
— Szentgotthárdon a népszövetség genfi 
szakértőbizottsága az e’mult héten tartott 
vizsgálatot a megsemmisített gépa katrészek 
tárgyában. Megállapíthatjuk, hogy a ki
küldött bizottság tagjai rendkívül jól érez
ték magukat Szentgcíihárdon. — Kedden 
olasz miniszterek és képviselők tekintélyes 
társasága érkezett Budapestre.

Kassán újból magvar diákokat tartóz
tatott le a rendőrség. Valamennyit a kassai 
államügyészség fogházában szállitottak be.
— Pozsonyban a tót autonomista párt gyű
lésén véres verekedés volt.

A cseh külügyminiszter, Benes nagy 
eltűnést keltő cikket irt az amsterdami 

„Ts Telegraf*-ban „Köiépeurópa és a kis- 
antant* címen, melyben moBt már ő is a 
békarevizió szükségességét hangoztatja.

Bulgáriában katasztrófába földrengés 
volt. Csirpan község egv része eltűnt a 
föld színéről. A katasztrófának sok ember
áldozata van. Sztambultól Bicéig érezték 
a földrengést.

G örögországban újabb pangaiiata ösz- 
szeesküvésnek jöttek a nyomára Több 
katonatisztet és altisztet letartóztattak.

A milánói bomba megrázta egész Olasz
országot, de bezörgetett Európa összes 
országaiba is. Nemcsak Olaszországban, 
de az egész világon általános az öröm, 
hogy a gyilkos szándék célját tévesztette. 
Az áldozatok száma lapunk zártáig 18 ra 
emelkedett. Róma nagyszabású ünneplés
sel fogadta a fővárosba visszatérő királyt.
— Hermann Miksa, magyar kereskedelmi 
minisztert a milanió nemzetközi kiállítás 
megnyitása alkalmából ünnepélyesen fo
gadták.

A ném etek repülőgépe „Bremen* át
repült Amerikába, de nem érte el New- 
yorkot. Kanada északnyugati csücskén, 
Greenly Islandon ért partot. Benzinje ki
fogyott és U fundland fölött hóviharba 
került.

A lengyel külügyminiszter Rómában 
meglátogatta Mussolinit A találkozás során 
a két áliamférfiu megállapította, hogy a 
két állam politikai irányelvei megegyeznek.

Pária  közelében nagy vasúti katasztrófa
volt. Az amiensi gyorsvonat belefutott egy 
helyi vonalba. A halottak száma: 16.

A japán  kormány moszkvai nagykövete 
utján figyelmeztette a szovjetkermányt arra, 
hogy a szerződések értelmében semmiféle 
propagandát nem folytathat. — Több mint 
ezer embert tartóztattak le a császár élete 
ellen szőtt összeesküvéssel kapcsolatban.

Venezuelában fellázadtak a katonák 
az elnökségi palotában. A lázadó katonák 
legnagyobb részét kivégezték.

Chicagóban a polgármesterválasztás 
alkalmával nagy zavargások voltak.

I I Á R A N O S Z Ő .

H u s ié t  u tá n  2 . v a s á r n a p ,
Ep. I. Péter 2 . 21—20

Jézus a jó pásztor, ki a legnagyobbat, 
életét adta az ö juhaiért, meghozta érettünk 
a legnagyobb áldozatot. És te mivel lehetsz 
bizonyságot, hogy telkednek pásztorához hü 
vagy, hozzá megtértél ? Ha szenvedéseidben 
is állandóan a pásztor hivó szavára hall
gatsz, egyedül az általa kijelölt utón jársz 
és az élet bármely viszontagságai közepette 
is el nem hagyoó. Arra hivattatok el, hogy 
az ő nyomdokain járjatok.

Nemes lélek. Dr. Vargha Gáborné, a 
szentgotthárdi Protestáns Nő- és Leány
egylet védnöknője, áldott emlékű édesanyja, 
özv. üpováci Desils Gyuláné emlékére, a 
8zenígotthároi missziói egyháznál 1000 P-s 
alapítványt tett A beszerzendő II. harangra 
a gyűjtést 200 P-vel indította meg.

Sárszentlőrinc. Kbl. 150 ev. ifjúnak 
lelkes részvételével tartották meg az ev. 
ifjak tavaszi konferenciáját Sárszentlőrincen. 
A konferencián résztvett Pesíhy Pál dr. 
igazságügyi miniszter is.

Személyi hír. Dr. Raffay Sándor bá
nyakerületi püspök a húsvéti ünnepek után 
néhány napot Balatonfüreden töltőit.

Johannita istentisztelet. A magyar 
johannifa-lovagok éves nagygyűlése alkal
mával f. hó 21-én, a Deák-téri evangélikus 
templomban istentisztelet volt, amelyen 
Geduly Henrik püspök mondta a szent
beszédet.

Tudós művészek kitüntetése. Sándy 
Gyu'át, a budai egvházközség felügyelőjét 
a Képzőművészeti Társulat építészeti nagy 
dijával jutalmazták meg a genfi népszövet
ségi palotatervéért. Szent-látvány Gyulának 
ugyancsak a Képzőművészeti Társulat nagy 
diját ítélték „Bányász halála* c. monumen
tális festménye jutalmául. — Hazánk leg- 
illetékesebb műbirálói a legkritikusabb 
mfivészkiállitáson két tudósmfivészt, két 
evangélikust emeltek első helyre.

Székesfehérvár. Az elmúlt böjti idő
szakban a rendes vasárnapi istentiszteleten 
kívül hetenként kétszer, szerdán és pénte
ken böjt-esti istentisztelet volt, amit a helyi 
lelkész és Zsupanek Sándor ev. tábori lel
kész felváltva tartottak. Az ev. Nőegyesület 
március 4-én böjti vallásos estélyt tartott 
a zsúfolásig megtelt templomban. Az estély 
kimagasló száma Gregersen Lujzának, az 
Orsi. Prot. Nőszövelség főtitkárának az 
előadása és Beck Bözsi, templomi ének- 
művésznő két énekszáma volt. Gregersen 
Lujza mindvégig lebilincselő előadásában 
a bethániai Máriáról elmélkedett, reámu
tatva arra a nagy jelentőségre, amivel a 
bethániai Máriához hasonló nőtipusok bír
nak a mai modern társadalomban. Beck 
Bözsi templomi énekmfivésznö Bobory Má

ria zongoratanárnő orgonakisérete mellett 
Doering A. „Vezess óh I jehova Isten!“ és 
Hummel „Halleluja“ c. darabját énekelte, 
kifejezésre juttatva a két darab minden 
zenei szépségét és gyönyörű hangjával az 
áhítat világába emelve a sziveket, Bárdossy 
Évike a „Jaiim leínya* c költeményt sza
valta el, evangéliumi átérzéssel domborítva 
bi a költemény szépségeit. Az elő- és utó
imát a lelkész mondotta.

Csőnge. Az 1928-as esztendővel új alap 
létesítését kezdte meg a gyülekezet, tőke
gyűjtést szeretett templomának a köze! 
jövőben leendő nagyobb mérvű renoválá
sára. A templomienoválás alapjára Fodor 
Kálmán győri karnagy é3 nej: Bírdossy 
Irma emlékezetére 50 P-t, Özv. Bárdossy 
Józseffé 40 P-t, özv. Németh József 80 P-t, 
özv. Németh Istvánná 16 P-í adományoz
tak. — O ai;i vasárnapján vallásos estélyt 
rendezett a gyülekezet. A lelkész tarlóit 
előadást Péter apostol jsllemképs címmel. 
A férfidalkör „Jézus sebeidnek mélye*, 
Kovács Istvánná, Heiner Zsófika, Hajas Gi
zella és Hajas Ilona pedig „Zeng az ének, 
cseng az ének* éneket adták elő Szabó 
Dezső tanító vezetésével. Szavalatokkal ifj. 
Balogh János, Horváth Jolán és id. Balogh 
János működtek közre. Az ünnepség offar- 
tóriuma a keszthelyi templomra 1406 P-t 
eredményezett. A csornai gyülekezet kül
döttje az épilendő csornai templomra 27 7Ű 
P-t gyűjtött a gyülekezetben. — A nőegylet 
nagypéntek ünnepére szép fekete oltáibe- 
huzaítal ajándékozta meg a gyülekezetét 
160 P értékben, az oltár kerítésére pedig 
20 P értékben az ifjúsági egyesület adomá
nyozott fekete takarót. '

Nyíregyháza—Salam onbokor tanyán 
az ifjúsági egyesület a Luther-Szövetség 
keretében ez évben is gazdag műsor kísé
retében tartotta meg nagypénteken szokásos 
vallásos estélyét, amelyen az irásmagyará- 
zatot Krieger Mihály ev. másodielkész tar
totta, aki családjával együtt részivett az 
estélyen. Az imát Krecsák János ev. s. 
lelkész mondotta. Krieger Mihály a nagy
számú közönség előtt méltatta az ifjúság 
ezirányu buzgalmát s irányt mutatott a 
további munkára, mely a boldogság honába 
vezet. A műsor egybeállításét és betanítását 
Máfis Béla tanító és neje végezték.

Az ózdi gyülekezet böjt idején minden 
szerdán vallásos estélyt rendezett. Az első 
vallásos estélyen dr Dómján Elek esperes, 
az utolsón pedig Duszik Lajos miskolci 
lelkész tartott rendkívül értékes, gondola
tokban gazdag beszédet. A közbeeső három 
vallásos estélyen Marcsek János lelkész 
tartott sorozatos prédikációkat a „Magyar 
Golgotha* címmel. Nagyhéten az esti isten
tiszteletek igehirdetésének tárgya a nagyhét 
története volt.

A putnoki fiókegyházkőzség körében 
nagyszabású templomépitési akció indult 
meg. A szép reményekre jogositó mozga
lom élén dr. Fornét Gyula ny. alispán, a 
fiókegyház újonnan megválasztott felügye
lője, Steinhausz Béla gyógyszerész, gond
nok és dr. Atlitisz Aladár ügyvéd állanak.

M egalakult az Ifjúsági Luther-Szö- 
vetség a  borsodnádasdl fiókegyházköz
ségben is és nagy lelkesedéssel indította 
meg a gyülekezeti élet felélénkiiését célzó 
munkáját. Egyelőre hetenként egyszer tart 
bibliaórákat és havonta egyszer gyűléseket, 
melyeknek programmját a tagok irásma- 
gyarázatai és szavalatai és ismeretterjesztő 
előadások képezik. A borsodnádasdf szö
vetség is kötelezővé tette tagjai számára 
a Luther-rózsa viselését.
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Március 22-én a lakult meg ózdon a 
Luther Szövetség női alosztálya. Elnök 
Mátray Gézáné, alel nők Csapó Jánosné, 
jegyző Gallé Irén, pénztáros Marcsek Já
nosné, ellenőr dr. Kupcsák Gyutáné. A 
tisztikart 12 tagú választmány egészíti ki.

Az ózdi ifjúsági Luiher-Szövetség 
ismét felhívja evangélikus egyháztársadal- 
munk figyelmét a Lufher-rózaa viselésének 
nagy öntudatébresztő hatására. A Luther- 
rózsát, mint egyetemes evangélikus jelvényt, 
minden öntudatos evangélikusnak viselni 
kell. Különösen alkalmas konfirmandusaink 
megajándékozására. Megrendelhető az ózdi 
Ifjúsági Luther-Szővetségnél. (Ev. lelkészi 
hivatal, Ord.) Egy dtb. ára 80 fillér.

Oyászhir. Zorkóczy Samu nyugalmazott 
pozsonyi líceumi igazgatótanár márc. 12-én 
életének 83-ik évében Losoncon meghalt.

Szabadi. A lelkes kis leányegyház már
cius 15-ét istentisztelettel, iskolai ünne
péllyel tartotta meg. Jány János tanító mél
tatta a nap eseményeit. Az iskolás gyer
mekek szavaltak és énekeltek. A gyülekezet 
husvét II. napján vallásos ünnepélyt tartott, 
melyen az előadást Berger Lajos dombó
vári h. lelkész tartotta.

A budai M ária Dorottya Evangélikus 
Jótékony Nöegylet április hó 14 én tesdél- 
utánt rendezett. M űsor: 1. Valentin imája, 
énekelte dr. Edvi illés István operaénekes, 
zongorán kisérte Stephany Elza. 2. Irre
denta versek, szavalta Pálmay Kálmán 
igazgató. 3. Előadás, tartotta Kiiényi Lóránt. 
4 Dalok, énekelte Karsanszky Wiadimirné 
énekmüvésznó, zongorán kísérte Nedelko- 
vich Nusi művésznő.

Statisztika. A volt Magyarország 2086 
református gyülekezetében 2,659412 lelket 
számoltak. Ebből a mai Magyarország 
1020 gyülekezetét számol 1,640.144 lélekkel. 
A 770 evangélikus gyülekezetből 1,140 143 
hívővel pedig csak 286 gyülekezet maradt 
meg 497.012 lélekkel.

Halálozás. Mikulás Jenő rimaráhói ev. 
lelkész hosszú szenvedés után 38 éves 
korában március 17-én meghalt.

A kardoskuti ev. egyházközség vezető
sége a kardo3káti nőkkel karöltve f. hó 
4 en szeretetvendégségget egybekötött val
lásos ünnepélyt rendezett. Az ünnepély 
Jar.ció András ev. lelkész megnyitó szavai
val vette kezdetét. Jancsó lelkész a család
ról tartott előadást.

Keresztet adom ányozott. Klimaj György 
csabacsüdi lakos a csabacsüdi ev. egyház 
imaházának oltárára egy keresztet adomá
nyozott. A hasonló kivitelű kereszt párját 
még 1888-ban vallásos édcsatyja a szarvasi 
ó-templom oltárára ajándékozta.

Bakonyszombathely. A nőegylet az 
ifjúsági egylet közreműködésével műsoros 
estélyt rendezett. Volt egy élőkép, 2 egy- 
felvonáros színdarab, 3 karének és 3 sza
valat. Szerepeltek: Varga Eszti, Kovács 
Lajos, Somogyi János bskonybánki tanító, 
Varga Erzsébet tarítónő, Letenyei Bözsi, 
Szabó Pál, Farkas Pál, Szabó János, Nagy 
Lajos, Horváth Ferenc, Bakos Mihály, Ko
vács János, Varga Mihály, Letenyei Mihály, 
Kovács Pál, ifj. Polgár Istvánná, Kovács 
Páiné, Vida Róza, Vida Julis, Farkas Róza, 
Bécsi Etel, Szente Julis.

c s a l á d i  É r t e s í t ő .
Esküvő. Nagy Károly, Nagy Lajos kő

szegi hegymester fia április 15-én vezette 
oltárhoz Schreiner Bözsikét a kőszegi temp
lomban. Az érkötési szertartást Purt Károly, 
szentgotthárdi s. lelkész végezte.

ÚJDONSÁGOK.
A hősök ünnepe az idén május 20- 

án lesz, A kormány: endelettel május utolsó 
vasárnapjára tett hősök ünnepet az idén 
május 20-án kel! mindenütt megtartani, 
mezt május utolsó vasárnapjára pünkösd 
esik, amikor az ilyen kegyeleti ünnepségek 
a nagy egyházi ünnep miatt nem Uihetők 
meg.

Klsfaludy-Stróbl Zsigmond mintázza 
lord Rothermere szoborportréját. Kis
faludy Stróbl Zsigmond szobrászművész, 
aki eddig Amerikában dolgozott, ahol a 
többi közt elkészítette Hearet amerikai sajt- 
király szobrát, Londonba érkezett és meg
kezdte lord Rothermere szoborportréjának 
mintázását.

Fagyhullám Oroszországban. Orosz
országban ismét fagyhullám köszöntött be. 
Moszkvában a hőmérő mínusz hét fokot 
mutat.

Agyonlőtte m agát az olíár előtt. 
Käthe Gundt, egy drezdai gyáros 17 éves 
leánya, nagypénteken agyonlőtte magát az 
oltár előtt a bajaszentiváni haíoikus temp
lomban.

A pannonhalmi Bencés-rend birtokot 
vásárolt Polgárdin. A Polgárdin fekvő 
gróf Batthyány Lajos uradalmának efy 
részét a kormány engedélyével felmentet
ték a hitbizomány kötöttségé alól és most 
eladják. A birtokból a Gyula és László 
majorokat 1400 kataszirális hold szántó
földdel szerdán a pannonhalmi Bencés
rend vásárolta meg.

Gazdák bűnszövetkezete. A gyomai 
rendőrség három vagyonos kőzségbeli 
gazdát tartóztatott le. Nevük: Kocsis Sán
dor, ifj. Izsó Lajos és Fekete E'ek. A le
tartóztatás igen nagy feltűnést keltett, mert 
a jómódú gazdaemberek köztiszteletnek 
örvendtek. A letartóztatás előzménye az 
volt, hogy a csendőrség — hosszas nyo
mozás után — kétségtelen bizonyítékokat 
szerzett ariól, hogy a három gazda bűn
szövetkezetet alakított és tiz év alatt ren
geteg lopást, tő t több betörést is követett el.

Ötszáz bor8odmegyei bányász ván
dorol ki Németországba. A belügyminisz
ter megengedte, hogy Borsodmegyébő) 500 
munkás vándorolhasson ki Németországba 
A munkások közül már a húsvéti ünnepik 
előtt mintegy százan el is u'aztak.

Fegyelmi eljárás a szentesi kórház 
egyik orvosa ellen. A szentesi kórház 
egyik orvosa, dr. Bartha Vilmos több, a 
kórházban ápolt leányt büntetésből az 
őrüitek közé záratott. Dr. Bartha Vilmos 
elten fegyelmi eljárást indítottak és egyben 
felfüggesztették állásától.

Hajdubös: örményben m eghalt száz
éves korában Kövér Pél földbirtokoB. 
A napokban temették el Hajdúböször
ményben idősebb Kövér Pál földbirtokost, 
aki éppen száz éves korában halt meg. 
A nagy kort megért földbirtokost tizennégy 
unokája, tirenkét dédunokája és egy szép 
unokája gyászolja, a család többi tagjain 
kívül. Unokái között van dr. Hadházy 
Zsigmond, Hajdú vármegye főispánja is.

ö tszáz  munkás bennfullzdt a  vízzel 
elöntött bányában. Fuhsn mellett egy 
szénbányában borzalmas katasztrófa tör
tént, amelynek ötszáz halálos áldozata 
van. Gátszakadás miatt a bányát elöntötte 
a viz é3 a bent dolgozó munkáicsapat 
minden egyes tagja megfulladt.

Hóvihar pusztított el egy várost. 
Los Gironos városát hatalmas vihar tel
jesen elpusztította. A hótömegek kétszáz

embert és húszezer állatot temettek ma
guk alá. Az utakat három méter magas hó
borítja.

Tűz egy havannai cukorraktárban.
Egy amerikai raktárban tűzvész támadt, 
amely több mint egy millió dollár értékű 
cukorkészletet pusztított el.

Közlegényekből lett am erikai tábor
nokok. Az amerikai hadseregnek jelenleg 
9 olyan tábornoka van, akik valamikor 
mint közlegények teljesítettek szolgálatot

A menyasszony éhségsztrájkja. Egy 
benszüliött jodhpuri indus főnök leánya, akit 
erőszakkal eljegyeztek Udaipur trónörökös
sel, éheégsztrájkot kezdett. A lakodalomra 
a fajedelem százezer dollárt folyósítóit. A 
tűzijátékhoz Bombayból egy vágón rakétát 
rendeltek, ez azonban útközben felrobbant 
és a két kísérő meghalt. A tizenkét éves 
menyasszony ebben rósz jelt vélt látni és 
az ötven éves, fálszemü rokkant trónörö
köshöz nem akar hozzámenni.

Az amerikai rendőrség őrizteti II. 
Miklós cár állítólagos leányát. A rendőr
ség őrszemet állított William Leeds itteni 
lakos háza elé, ametyben egy fiatal asszony 
lakik, aki azt állítja, hogy II. Miklós cár 
legfiatalabb leánya. E biztonsági rendsza
bályt William Leeds és a rendőstisztviselők 
között lefolyt megbeszélés alapján rendelte 
el a rendőifönökség, mert Leeds értesülése 
szerint egyes jelek arra mutatnak, hogy a 
cár állítólagos leányának élete veszedelem
ben forog.

.E rzsébet Királynéa-8zálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4 50-től 9 ig, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

Herczeg Ferenc .Az Uj Idők“ cimfi 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar lányok fiatal lányok legszebb 
és Se-gjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meki?,p Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők
I., Andrássy u. 16. Budapest.

A HAKÁNGSZÖ PERSELYE,
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a kővetkező adományok folytak b e : 
■Szabó Gyula Szilsárkány, Éísze Sándorné 
Kővágóőrs, Honét/y Margit Tokaj 1—1 P, 
Kelemen Sándorné Csesztreg 1.20 P, Paulik 
Jánosné Kiskőrös 40 f, Weiczel Miklós Uj- 
dombóvár 30 f, Linda János, Reidinger 
Konrád Dombóvár 20-20  f, Coríáry István 
Ráró 5.20 P, Németh Jolán Szombathely 
3 20 P, dr. Rásó Lajos Bpest 5.20 P, Kalma 
Pál Bpest 80 f, Andorka Lajos Székesfehér
vár 50 f. Remete Ida Sárvár 40 f, Menyhár 
István Vác 1 P, Nagy András Celldömőlk 
2.36 P, Ev Ifj. Egyl. Beled 10 P, Szabó 
István H. Ujraalomsok 20 f, Freyler Lajos 
Kőszeg 2.60 P, Fekete Sándor Répcelak 
50 f, Kiss Lajos K-magas: 1 P, Erhart Ká
roly Z-szentgrót 40 f, Polgár Mihály Jénos- 
há'.a 1 P, Móritz Zsigmond Boba 12 f, id. 
Kosárszky József Z egeiszeg 20 f, Mihály 
István Nagvdém 1 P, László István Pápa 
20 f, Mező Sándor Marcalgergelyi 16 f, 
Nagy Dénesné Boba 2 P, özv. Bátsi Fe- 
rencné Ajka 1 P, Nemecz József, Karner 
Lajos Nagykanizsa 1—1 P, Boross László 
Nkanizsa 1.50 P, Zimmermann Hermann
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Nkaniz8a 30 f, N. N. Nkanizsa 32 f, Wik- 
kert Lajos, Slezák János Mezőtúr, özv, 
Oro3z Lajosné Tét, N?gy Jenő Ösktl. Ko
vács Jenő Ikervár, Németi Mihály Pápa, 
Nika József Szombathely, Fülöp Lajos Rum, 
Berecz Lajos Celldömölk, Döbröntei Antal 
Vasvár, Gaál Gyuláné Bük, Bordáca András 
T í polca, Erdős Sándorné Győr, Kákay 
Mihály Pestszlőrinc, Erdélyi Sándor Sár
vár, özv. Németh Imréné Beled, Galló István 
Tapolca, özv. Kiss Imréné Pápa, Trogmayer 
Károly Győr, Gecsényi Antal Szilsárkány, 
özv. Pivarcsik Jánosné Rpalota, Mazurek 
Ferencné Gyula, özv. Hodoasy Dénesné Kör
mend, Nádassy Kálmán Debrecen 72—72 f, 
Mód József Gutorfölde, Bothár Gusztáv 
Sárvár, Mészáros Lajos Répcelak, Erdélyi 
Pál Enese, özv. Szilvássy Dénesné Farád, 
Tompos János Jobsháza, Nigy Sándor 
Bpest. Forintos István Rábabogoszló, Illés 
Lajos Farád Sfoll Ernő Nyíregyháza, Csete 
Lászlő Tét 60 -6 0  f.

Hálás köszönet. Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

Országos rendszerű, hármas és egyes 
télikaptárab, mézpergető stb. eladók. — 
Érdeklődni lehet Szombathelyen az ev. 
lelkészi hivatalban. 2—3

Az ászári evangélikus leányegyházközség 
erre a tanévre sürgősen helyettes kántor- 
tanítót keres. Fizetése törvényes. Helyét 
azonnal elfoglalhatja.
í - i  Lelkész Bakonyszombathely.

Egy szobafestő tanoncot keresek, teljes 
ellátást kap nálam, három évi tanulási 
időre. Legalább is 14 évesnek kell lennie. 
Rácz Lajos szobafestő mester Sopron, Fa
raktári- ut. Á 21. 1—5

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyerm ekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.

(Alapítási év: 1898.)
Szom bathely,

Kőszegl-ucca 15.

Keménying, gallér, 
kézelő tisztítás.

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlem ények 

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprikakiviteli üzletében
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: IS—21. — Sürgönyeim: Ezpaprik*.

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.

.Örömmel értesítem, hogy a vásárolt 
„N em esacé 1 “-kaszákkal valamennyien 
igen meg vagyunk elégedve.*

Pusztavám. Tetzl András,
így vélekednek a gazdák a

,.N EM ES A C  É L “ - k a s z á r ó l .
Ezen kasza jóságáért oly messzemenő 
jótállást vállalok, hogy háromszori ka
lapálás után ingyen kicserélem, ha nem 

volna kifogástalan az éle. 
Kapható kizárólag:

SALBER KÁROLY kereskedőnél
4-io SZENTGOTTHÁRDON.

Gabonaárak: Búza 33 80, rozs 31.10, 
árpa 30.—, köles 27.75, zab 30.75, tengeri 
26.75, korpa 22.75 Pengő métermázsánként.

Feldől cserkesztő ét kitdó: ozipott OtZA 
CzantgotthArd, VatvArmtgy«.

Sierk»»tőt6rt: némkth károly. 
Főmunkatánck:

NAQY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 
TŰRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk t íc im .

Nyomatott Welllsch Béla vUlaműzemü könyvnyom
dájában Szentgotthárdon.

Felelői nyomdavezető: Kiss Kálmán.

Már most gondoskodjunk hiterősítés napjára konfirmációi ajándékról.

Biblia és én ek esk ön yv  nélkül nem  konfirm andus a konfirm andus.
- - - I  —— xan::.-;.= =  Legértékesebb konfirmációi ajándék a jó könyv. .-.«m'-i ...... .==

K I S  T I V A D A R  könyvkereskedése P Á P A  ajánlja az alant felsoroltakat:
Emléklap a hiterősítés napjára, 32X42 cm., többszínű

díszes kivitel, képpel, finom p a p í r o n ....................—.80
Evang. konfirmandusok kátéja, Raffay S. VII. kiadás . —.64 
Evangélikus öntudat. Konfirm. tankönyv, III. kiadás.

Túróczy Z o ltá n .......................................................... —.80
KÍ83 Samu-Nagy István: Konfirmációijjkáté. II. kiadás —.—

„LELKI V E Z É R . “
Imakönyv. Irta Gyurátz Ferenc. X, kiadás.

Díszes vászonkötésben......................................................2.40
Párnázott vászonkötésben, to k b a n ..................................6.20
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban . 11.—

„Szoros kapu — keskeny út.“
Elmélkedések és imádságok fiatal leányok számára.

I r ta : Czeglődy Sándorné, Kósa Margit. II. bővített kiadás.
Díszes vászonkötésben...................................................... 1.90
Párnázott vászonkötés, to k b a n ..............................................4.20
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban . 8.50

Evangélikus énekeskönyv.
Fáivászonkötésben......................................................................4.50
Díszes vászonkötésben, to k k a l ............................................. 5.60
Párnázott vászonkötés, t o k k a l ............................................12.—
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban. . 24.—

Virágos könyvjelzők 6 fii!, és 12 fill. — Bibliai képeskönyvek 36 féle szép kép (Copping festőművész képei után) egy-egy
drb. 16 fill. — Új Bibliai fali mondások és Bibliák nagy választékban.

Konfirmáció alkalmával legszebb ajándék  a  hitoktató lelkipásztornak: Útmutató bibliakörök vezetésére (Dr. Vasa Vince) 
1.10 pengő. — Vasárnapi im ádságok a tenplomban. Kötve. (Czeglédy S ) 6 pengő. — Hétköznapi Imák reggeli és esti isteni
tiszteleten a templomban. Kötve. Gyurátz F.) 8 pengő. — Útmutató a gyülekezeti fegyelmezés gyakorlására. (Forgács Gy.) 
80 fillér. — Oyülekezeti igehirdetés elm élete. (Dr. Ravasz László) 499 lap. Kötve. 17 pengő. — Vigasztalások könyve. 

Baldauf-Mesterházy. 1.70 pengő. — Bárhol megjelent könyv megrendelhető.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonoa:
a Dunántúli Lutüer-Szővetséo.
Az OrazÚKOS Lnther-Szőret- 

■ég hlrataloa lapja.

Kéziratok, előfizetést dijak 
és roklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotth&rdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéss 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

I s te n e m , Is te n e m  I 

K i se g ít , h a  Te n e m  ?

Szerkesztő•kladóhlra tal:

SZENTGOTTHÄRD. 
Vas vármegye.

Flőkktudőhlratal s 
.Luthor-Társaség“ könyv

kereskedése Budapest, 
vm ., Szentkirályl-u. 51/a.

A „HARANOSZO“ 
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10»/o-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 00 fill.

Méltóságunk.
I. János 3 . e. „Aki őbenne 

marad, egy sem esik bűnbe; 
aki bűnbe esik, egy sem látta 
őt, sem meg nem ismerte őt.*

Nagy a mi reménységünk arra 
nézve, hogy minden elmúló, 

meghervadó örömünk, egykor örök
kévaló örvendezéssé változik. De 
ha ez a reménység él bennünk, 
akkor már itt alant, a hervadó örö
mök világában is szentül kell élni, 
mint Isten-gyermekeinek. Az Isten- 
fiúság gondolata sehogy som fér 
össze a bűnös életmóddal. Ha a 
„Miatyánkat“ imádkozzuk, akkor 
az „Atyának“ dicsőség és hódolat 
jár ki, nem pedig szégyen és pi- 
ronkodás. Aki a „Miatyánkat“ 
imádkozza, annak az Atya láb
nyomaiba kell lépni, hogy az Isten
gyermekének élete, becsülete, jel
leme, egész egyénisége hirdesse 
mindenütt az Isten szeretetét, jósá
gát, tisztaságát és szentségét.. .  
Oh te megkeresztelt Testvérem, 
Isten gyermeke, tartsd mindig szem 
előtt a te nagy méltóságodat! . . .  
Egy fejedelmi ivadék, vagy ami 
még több: az Isten gyermeke, nem 
érezheti magát jól a bűnök fertő
jében! Nem lehetünk nyomorúlt 
szolgái a test kívánságainak; nem 
ragadhat el minket sem az elbiza
kodottság, sem a haszontalan hi
valkodás ; nem lehetünk sem köny- 
nyelmű hivalkodók, sem a büszke
ség fiai; távol legyen tőlünk min
den gonosz indulat, minden bűnös 
érzés — hisz újra mondom: Isten 
gyermekei vagyunk. . .  Mindezek
től őrizz meg bennünket szerető 
mennyei Atyánk és taníts meg 
minket arra, hogy néked engedel
meskedve igazán és szentül éljünk 
e jelenvaló világban! így nyerjük 
el egykor mennyei örökségünket,

s így jutunk el abba az örömbe, 
mely soha el nem múlik!

Keresztyének vagyunk... tehát 
tudunk arról a nagy szeretetről, 
mely a kereszten életét adta oda 
a mi megigazulásunkért. Nos, ez 
az önfeláldozó szeretet őrizzen és 
tartson vissza bennünket minden 
gonoszságtól és könnyelműségtől; 
ez az önfeláldozó szeretet legyen 
minékünk védőpajzsunk minden 
bosszúállás és erőszak ellen, és 
legyen minékünk biztatónk, segí
tőnk minden jóra, szépre és nemes
re ! Az édesanya szeretetének elgon
dolása hány megtévedt gyermeket 
visszarántott már a bűn kárhoza- 
tos útjáról, vagy megerősített és 
győzelemre segített a kísértések 
pergőtűzében is . . .  mi pedig gon
doljunk arra, aki úgy szeretett 
minket, hogy az élete sem volt 
drága, hanem odaadta magát a mi

A közelmúlt nagy háborúban né
met részről oly dicsőségesen 

szereplő Mackensen tábornagy élet- 
történetét tanulmányozva, figyel
memet különösen az a jelenet ra
gadta meg, mikor az akkor még 
gyalogsági tábornok, hadtestpa
rancsnok, hadbavonulása előtt, 
1914 augusztus 6-án, vagyis ugyan
azon a napon, amelyen 44 évvel 
azelőtt a wörthi csatában, a Sauer 
patak hidjánál a tűzkeresztségen 
átesett, az Urnák szent vacsoráját 
abban a tudatban vette fel, hogy 
vagy győzni fog, vagy becsülettel 
meghal. Fogadalmat tett tehát, 
melyet szilárd akarattal, férfiasán 
mindvégig be is tartott. A dicső
ség szárnya felkapta a nevét és a 
magasságba emelte, jutalmul pedig

váltságunkra, hogy törekedjünk 
már itt alant szent életre, amely 
nélkül senki sem láthatja az Urat! 
. . .  „Boldogok a tiszta szívűek, mert 
ők az Istent meglátják“ . . .

Uram! Vezess engem a te utai- 
don! . . .
„Te fiad vagyok, oh Atyám ;
Add, hogy e név illjék is rám,
És legyen dicsőségem.
Nálad nélkül csak tévelygők,
A vétkekben elsülyedek,
Légy magad segítségem.
Segélj, vezérlj,
Hogy kedvedet, szerelmedet érezhessem, 
S kegyelmedet megnyerhessem.

E világnak küzdelmiben 
Maradjon tiszta én szívem,
Bűn útjára ne térjek.
Add, hogy hozzád emelkedjem,
Buzgón arra törekedjem,
Hogy elnyerjem a mennyet.
Kezed vezet
Míglen végre dicsőségre hozzád jutok 
És vég nélkül vigadhatok.“

Amen. *

többszörösen előlépett és a leg
nagyobb kitüntetésekben részesült, 
melyek egy katonát érhetnek. Si
kereinek titkát egyedül otthon 
imádkozó édes anyjának irta meg, 
így pl. a tannenbergi, ill. lodzi 
csata után így ír:

„Nagyon parányinak érzem ma
gamat csapataimnak minden dicsé
retet megérdemlő teljesítményeivel 
szemben. Ők azok, kik eredmé
nyekről beszélhetnek; a szeretet 
Istene pedig az, aki a gondolato
kat vezérli és a cselekedetekhez 
szerencsét ád. Néki legyen dicséret, 
dicsőség, tisztelet és hála.“

A gorlicei áttörés után 1915. 
május 2-án:

„A mi Urunk Istenünk teljesítse 
kívánságaidat és váltsa valóra

Ünnepi hangulatban.
Irta : nagymegyeri vitéz Raics Károly ny. altábornagy, a m. kir. honvédség protestáns 

egyházszervezetének főgondnoka.
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imádságaidat. Nemes célért fára
dozom (törekszem). De a legjobb 
csapatok, a legalaposabb megfon
tolások, a legerősebb elhatározá
sok is nem vezetnek a háborúban 
eredményhez: ehhez egy felsőbb 
hatalom, Isten kegyelme szüksé
ges.“

Miként látjuk tehát, az úrvacsora- 
felvétel nála nem alakiság, hanem 
erőforrás volt szigorú önvizsgálata 
alapján megszabott fogadalmának 
ar betartására. Minden sikerét az 
Úr kegyelmének, édes anyja imái
nak és pompás csapatainak tulaj
donította. Szerénysége — ezt a jel
lemtulajdonságot majdnem minden 
nagy embernél tapasztalhatjuk — 
tiltotta, hogy sikereiből csak kis 
részt is követeljen magának. Val
lásos meggyőződésének minden ere
jével bízik egy felsőbb rendű ha
talom támogatásában, .mert igaz
ságos ügyért harcol. Édes anyja 
könyörgi ki számára a kegyelmet, 
melynek úrvacsorái záloga lelkét 
megerősítette, akaratát megszilár
dította, egyéniségét pedig szinte 
varázshatalommal ruházta fel, minél
fogva sugalmazója, sőt éltetője lett 
csapatai hősies teljesítményeinek.

És miben áll egyéniségének 
varázshatalma? Vallásos hitén ala
puló azon főerényeiben, melyek 
szerint legkomolyabban belemélyed 
azon eszmékbe, amelyekkel foglal
kozik ; vasszorgalmában, hajthatat
lan akaraterejében, hivatása iránti 
rajongó lelkesedésében és minden
kit magával ragadó példájában. 
Valóban nagy életértékek ezek, me-

Püspökök a tengeren.
Irta: Slncerus.

Harsányi Zsolt a Kossuth-zarándokok 
tengeri útjáról a Pesti Hirlapben irja e 
jellemző szép sorokat:

„Hegedűs Lóránt a hajón elóadást tar
tott „Jézus a tengeren“ címmel. Sok elő
adását hallottam, de Így még, a szónoki 
képek olyan ömlő gazdagságival még nem 
fogta hallgatóit soha. A témája az volt, 
hogy mindenki annyit ér, amennyi szere- 
tetet tud nyújtani. Ezt a hit és szenvedély 
olyan erejével fejtegette, hogy végül több 
férfi hangosan sirt. Az előadás végén egy 
zokogó hölgy odarohant hozzá és kezet 
csókolt neki. Ugyanakkor egyszerre három 
püspök ölelgette, egy kathoükus, egy evan
gélikus és egy unitárius.“ Nemes Antal, 
Kapi Béla és Józan Miklós volt a három 
püspök.

Tehát kathoükus püspök is ölelgette a 
kálvinista szónokot. Jézus lelke volt velők 
a tengeren. Itt nem tiltakozott senki a kö
zös zászlószentelés ellen és nem emelt 
szót az együttműködés, a „cooperatis in

lyekkel faját, népét, csapatjait és 
hazáját gazdagította, személye pe
dig teldicsőült.

Amikor még mindig a nagypén
teki ünnepi hangulat lenyűgöző 
hatása alatt a Úri szent vacsora 
szereztetésének titokzatossága felett 
gondolkozom, lelki szemeim előtt 
az oltárnál térdeplő és bűnbánó 
nagy katona jelenik meg, aki buz
gón hisz, rendületlenül bizik és 
nagylelkűen megbocsát. Vájjon mit 
adott ő Annak, aki bűnei fejében 
őt is megváltotta? Azon kiművelt 
képességeit adta, amelyekkel ha
zája igazságát tiszta lélekkel és 
törh etlen akarattal szolgálhatta. 
Igaz, ez is isteni ajándék, ezt azon
ban tehetségeihez képest önzetle
nül, tehát kizáróan hazája és faja 
érdekében gyümölcsöztette. Érezte, 
hogy nagyra van hivatva, evvel 
szemben azonban azt is tudta, 
hogy képességei mégis csak gyar
lók és fogyatékosak. Összes tehet
ségeit tehát szilárd akaratéba össz
pontosította, a jó Isten pedig, aki 
gondolatait kormányozta, szerencsé
vel egészítette ki tetteit és egyszerű 
sorsból a legmagasabb katonai 
állásba és méltóságra emelte.

íme az isteni igazság útja egy 
hívő ember életében!

Hol volna a világ, ha a gonosz 
indulatok — főleg az anyagiasság 
és az önző kapzsiság — le nem 
térítenék az embert arról az útról ?! 
Vájjon nem időszerű-e az ünnepi 
hangulat eme csendes óráiban a 
felett gondolkodni, hogy megvál
tásunk nagy áldozata ellenében

sacris“ ellen. Nem is csoda. Alattuk az 
örvénylő mélység, felettük a magas nagy 
égboltozat, körülöttük mindenfelől a bslát- 
hatlan végtelenség. Ezekhez képest a Vati
kán fényes kupolája mégis csak kicsinyes 
burkolat. Itt istennek közellétét érezik a 
nagy hajón, de valójában mégis csak gyenge 
deszkaszálon vergődő utasok.

Nagy hatalom az a tenger. Feledteli a 
kódex és a bullák tilalmát. Rózsahegyi 
Kálmán színművész is amerikai útjának 
leírásában megemlékezett nem régiben 
arról a kedves öreg papról, akit Fiumében 
ismert meg évekkel ezelőtt. „Egy társa
sággal, úgymond, átrándultunk Velencébe, 
Az öreg pap is nagyon szeretett volna 
velünk jönni, de még sem jött- Hiába volt 
minden kapacitálás, csak nem jött. Mikor 
visszatértünk Velencéből a jó öreg Hege
dűs Sándoron (H. Lóránt apjáról elnevezett 
régi magyar hajón), az én drága papom 
ott várt a mólón, örömmel üdvözölt. Este 
együtt vacsoráztam az öreggel és úgy az 
ötödik üveg Kianti után megkérdeztem az 
öreg papot:

— Lelkem főúr, miért nem jött velünk 
a hajón Velencébe?

Erre az öreg így felelt:

igyekezzünk-e minden, önmagunk
ban talált maradandó értéket az 
emberiség javára kiaknázni és ér
tékesíteni, miként azt Mackensen 
is tette?

A nagy ünnepi alkalomhoz és 
hangulathoz méltó kérdés, mellyel 
foglalkozni csak az alázatos szívti 
és töredelmesen bűnbánó lelkek- 
nek adatott meg.

A többi egy felsőbb rendű hata
lom dolga!

A pomerániai katona. Halálos 
sebet kapott a csatatéren a po
merániai katona. Érezte, hogy nem
csak az ereje fogy, hanem az ideje 
i s : a haláltól talán csak 1—2 pil
lanat választja el. Ezért csak eny- 
nyit mondott Istennek: Uram, hi
szen már mindent elmondtam ne
ked! Igaza volt. Amit elmondtunk 
Istennek életünk folyamán, az nála 
nyilván van tartva s arra hivat
kozhatunk. P.

| f  Joós István |
Egy nemes lélek suhant át a 

földi életből az örökkévalóságba; 
Joós István, a zsédenyi leánygyüle
kezetnek évtizedek óta lelkes buz
galom, áldozatkész gondnoka költö
zött el f. hó 15-én az élők sorából.

Világító fáklya, követésre méltó 
példa volt a megboldogult az urai- 
újfalui gyülekezetben a hívek előtt: 
az Istenfélelemben, a hithűségben 
s az áldozatkészségben. Legneme
sebb cselekedete, — amellyel a köz-

— Tudja, kedves öcsém, odakint a 
nagy vizeken igen-igen Isten kezében van 
az ember . . . “

A mi püspökeink bátran indultak neki 
a nagy tengeri útnak. De ók is érezték, 
hogy Isten kezében vannak. „Jézus a ten
geren“ — prédikálta Hegedűs Lóránt és 
három püspök ölelgette érte.

A kommunizmus idején is nagy vesze
delemben hánykódott az egyház hajója. 
Utolsó napjait élte már a bűnös őrület. 
Az erdős szép sétshelyen egy papi ruhás 
alak (bencés vagy más pap), akit ekkor 
láttam először, örömtől sugárzó arccal siet 
felém, majdhogy megölelt és mint édes 
titkot súgta fülembe:

— Kedvea kollega, még csak egy-két 
nap és ismét szabadok leszünk, véget ér 
ez a rabló világ.

örültem volna a testvéri közeledésnek, 
de már sok keserűt tapasztaltam és ma
gamban azt kérdeztem: vájjon meddig tart 
majd ez a szokatlan barátság? No hát 
nem is tartott félévig sem. Azt a hídépítést 
Drebrecen és Pannonhalma között Pro- 
hászka csak szóval említette, bele sem 
kezdtek s már is abban hagyták.



1928 április 29 HARANQSZO. 139

nagymegyeri vitéz R a to s  K á r o ly  
ny. altábornagy, a m. kir. honvédség 
protestáns egyházszel vezetének fő -  

gondnoka.

egyház figyelmét is magára vonta, 
— az volt, amikor egyik házát 
odaajándékozta a zsédenyi iskola 
felállítására. Az imaház, a harangok 
mind az ő áldozatos egyházszere- 
tetének s imádságos lelkének be
szédes bizonyságai.

Temetése — nagyszámú tiszte
lőinek részvételével — f. hó 17-én 
ment végbe. Rónai B. Gyula urai- 
újfalui lelkész méltatta — szívből 
jövő szavakkal — a megboldogult 
jó lélek érdemeit; a temetői funk
ciót Varga József sárvári lelkész 
végezte.

Joós István 72 évre terjedő élete 
áldás volt a földön sokakra nézve; 
a hűséget tartalmazó Isten áldó 
keze tegye fejére odafenn az élet 
koronáját!

OLVASSUK A B IB L IÁ T !

„Ne légy hitetlen, hanem h ív ő !“
Ápr. 30. A hitetlenség helytelen értékelés. 

Máté 16.21—88., János 20.84—86. Tamásra 
is áll Jézus dorgáló szava, amit Péternek 
mondott: „Nem gondolsz az Isten dolgaira, 
hanem az emberi dolgokra. Péter és Tamás 
hiletlcnsége nem más, mint Jézus Krisztus
nak helytelen értékelése. Tamás azt gon
dolta, hogy Jézus életét más nem is jelöl
heti, csupán a test: csak ha látom, akkor 
áll mellettem, csak ha hallom, akkor élő 
és ható az igéje. E feledkezett arról, hogy 
kü önösképen az, ami Jézussal történt, az 
nem emberi dolog volt, hanem csakis isteni 
lehetett. Hova jutnék, ha most Jézust meg 
akarnám látni testi szemeimmel és e látás 
nélkül nem is hinnék benne?

Máj. 1. A hit igazság. Róm. 1.17. János 
20. a«-««. Sok, a legtöbb ember szeretné, 
ha igazság lenne ezen a világon. „Boldo
gok, akik nem látnak és hisznek.“ Itt van 
az igazság! Mi az igaz? Ami örökké léte
zik. A szemek és azok látása, a fülek és 
azok hallása, minden elmúlik ezen a vilá
gon, de az Isten, a lélek, a h it: mind hal
hatatlan, örökké létező, tehát a legnagyobb 
igazság I (János 4.84)

Máj. 2. A hitetlenség gőg. János 20.85• 
Tamás hitetlensége nemcsak helytelen érté
kelése volt Jézus Krisztusnak, az ö  tanítá
sának és a feltámadásnak, hanem emberi 
gőg is volt az, ami ezt mondatta vele. Mint 
a maga gazdagságában elbizakodott ember, 
nem lát tneg semmit megán kivül, Tamás 
nem ismert nagyobb fájdalmat a magáénál, 
az ő érzelme nagyobb még a feltámadás 
öröménél is. És úgy értékeli a maga érzék
szerveit, mint mindennek egyedüli érték
mérőjét. Pedig a hit az Isten dolgainak az 
értékmérője.

Máj. 3. A hit alázatosság. János 20. ss. 
Krisztus tanítványaiban sohasem maradhat 
meg a hitetlenség mint gőg sem. Amint a 
vallásos érzésünk az elbizakodottságnak, 
gőgnek a bélyegét hordja magán, mindjárt 
hitetlenséggé lesz. De amint a hitetlenség 
megalázkodik a Krisztus előtt, megindult 
az ember a hitnek az utján. Tamás, mikor 
megjelent néki Jézus, bizonyára szégyelte, 
bánta, hogy nem hitt Megalázkodva borult 
le Krisztus előtt: „Én Uram és én Iste
nein!“ Milyen az én keresztyénségem ? 
Engedem-e a feltámadott Krisztust a szi
vembe a magam megüresitésével ? A hit 
alázatosság I

Máj. 4 A hitetlenség kárhozat. Márk
16.14., íe/b., I. Kor. 15.19. Jézu3 kimondja 
teljesen, mi a hitetlenség következménye: 
kárhozat. De ez már itt e földön megkez
dődik sokak életében. Milyen nehéz lehe
tett Tamásnak a husvéttól Jézus megjele
nésiig kétségek között eltöltött nyolc napi 
Ebben az életben reménykedett csupán, 
Krisztus nélkül. Nyomorult életi A vége 
kárhozat 1

Máj. 5. A hit üdvösség. Róm. 8 . i., Já
nos 20.88. Mint a fogságra Ítélt a börtö
néből kiszabadító elé, úgy borul Tamás

{ézus lábaihoz: „Én Uram és én Istenem 1“ 
így új élet-kezdést jelent neki a feltáma

dott Krisztus. Úgy áll előtte öt sebével, 
mint menyország a pokollal szemben, mert 
ujjászüli egész lényét, mert hitet ébreszt 
benne és ez a hit menyországgá varázsolja 
életét. 0  bárcsak napról-napra tapasztalnám 
meg ezt a nagy igazságot!

Máj. 6. A hitetlenség emberi lelkűiét, a 
hit Istennek ihletése. János 16.*—u Nekünk 
nem kell erőlködnünk a hit utáa Aki az 
üdvösséget óhajtja igazságot keresve ezen 
a földön alázatos lélekkel, annak megvilá
gosodik az egyelőre láthatatlan és érthetet
len, mert Istennek a Lelke szállja meg. 
Jézus kérve-kér bennünket: „Ne légy hitet
len, hanem hivő I“ Csak Így vezérel az Atya 
és a fiú Lelke az Isten titkai felé. i. h.

Országos rendszerű, hármas és egyes 
télikaptárak, mézpergető stb. eladók. — 
Érdeklődni lehet Szombathelyen az ev. 
lelkészi hivatalban. 3—3

Volt nekünk a kurucvilágban egy dicső
séges fejedelmünk: II. Rákóczi Ferenc, 
akinek az volt a szerencséje, hogy róm. 
katholikusnak született. Különben ma az 
Í3 eretnek lázadó volna, mint némelyek 
szerint Bocskay, Bethlen, Thököly és 
Kossu h. Ez a róm. kalh. Rákóczi annak 
örömére, hogy a szécsényi gyűlésen 1705. 
a felekezetek között a vallásbékét helyre
állította, még emlékérmet is veretett. Az 
egyik oldalán a fejedelem arcképe van, a 
másikon pedig egy oltár, melyen három 
papi alak ápolja a tűzet. S felette ez a 
felirat: „Concurrunt, ut alant“. (Sietve 
gyűlnek össze, hogy ápolják.) Alatta pedig: 
„Concordia religionum animata libertate“. 
(A vallásfelekezeteknek a szabadság által 
élesztett egyetértése.) Megvan ez az érem 
a Nemzeti Múzeumban. A képe pedig lát
ható Szilágyi Sándor nagy művében. 
(Magy. Tört. VII. 617). A jezsuitáknak ez 
az érem sem tetszett. Rákóczit elárulták a 
bécsi udvarban s eretnekséggel (janzenis- 
mussal) vádolták.

Ez a Rákóczi-féle érem ma már igazán 
múzeumi tárgy. Olyan nagy ritkaság, mint 
a reá vésett felirat: „Concurrunt ut alant 
— Concordia religionum.* A magyarságot

környező tengernyi veszedelem sem tudja 
Róma papjait vallásbékére, a haza fiság 
sugalta magyar testvérszeretetre hangolni.

Már mikor Kossuth hamvait hazahozták, 
akkor sem akartak több helyen harangoz- 
tatni. Most a Kossuth szobor leleplezése
kor is, amidőn egy Habsburg is koszorút 
tett Kossuth szobrára, a róm. katholikus 
egyház nem volt méltóképen képviselve. 
Nem hívták meg őket, úgy mondják, és hát 
nem tudtak a dologról 1 Jó Nemes Antal 
püspök elindult a magyar katholikusok 
koszorújával. Hegedűs Loránttal és püspök- 
társaival össze is ölelkezett a tengeren. 
De lám, amint szárazföldre értek, ott meg
kezdődött a pápa birodalma.

Dunn newyorki érsek megtiltotta Nemes 
püspöknek, hogy koszorút tegyen Kossuth 
szobrára. Az egyik lap szerint azért, mivel 
Kossuth forradalmár volt és evangélikus; 
más félhivatalos magyarázat szerint pedig 
azért, mivel más vallású püspökök is vol
tak jelen az ünnepélyen és az ezekkel való 
együttműködés (corporatio in szeris) tilos 
az ö egyházukban. Da faltünő, hogy az a 
ntwyorki hercegérsek ezernyi országos 
nagy gondjai között kitől tudta meg, hogy 
három magyar püspök vitorlázik Amerika

felé és az a Kossuth eretnek forradalmár? 
Mi csak a kommunisták tüntetésére vol
tunk elkészülve.

Újabban mintha titkos kezek rendsze
resen dolgoznának Kossuth apánk érde
meinek elhomályosiiásán. Nem volt elég 
a Magyar Kultúrában Széchenyi György 
gróf cikke, hanem a Napkelet és Vox 
Academics, a kath. főiskolai diákok lapja 
is szinte örömmel tudatja, hogy a mai 
fiatalság lelkében történelmi átértékelés 
kezdődött. Nem Kossuth Lajost vallja esz
ményképének, hanem Széchenyi Istvánt. 
Az átértékelés mérővesszője pedig termé
szetesen a vallási kérdés. E részben jó 
lesz, ha Széchenyihez mennek, mert a leg
nagyobb magyar semmiképen nem ismert 
el egyedül Udvezitő vallásfelekezetet és 
bűnnek bélyegezte a vallási türelmetlen
séget.

Nehéz ezt a cikket méla akkorddal vé
gezni. Sok szó kívánkozik még a toliunk 
hegyére. Többek közt azért is, mivel napi 
lapjaink, melyek pl. az elkeresztelési har
cok idején oly éles kritikát mondtak Róma 
eljárása felett, ma érthetetlen (vagy talán 
nagyon is érthető) okokból mélyen hall
gatnak.
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Valami a babonáról.
Irta: Kiss Samu. 2

A 13-as szám mellett talán leg- 
rémségesebb a babonás emberre 
nézve a péntek; amelynek rossz hire 
egyesek szerint onnan ered, hogy 
az Isten e napon teremtette az em
bert ; s mikor látta az emberi gonosz
ságot, felkiáltott: »Bánom, hogy
embert teremtettem.< Mások meg a 
nagypéntektől származtatják baljós- 
latú eredetét, amikor a világ Meg
váltója keresztre feszíttetett.

Százakra megy a babonás szokás 
e nap körül, melyekből hadd álljon 
itt egy néhány mutatónak. Pénteken 
kezdett és végzett munkán nincs 
szerencse. Aki pénteken nevet, vasár
nap sir. Pénteken éh-gyomorra túsz* 
szenteni nagy veszedelmet jelent. — 
Pénteken útra kelni, kész szerencsét
lenség. Aki pénteken fekszik beteg
ágyba, többé fel sem kel. Pénteken 
sStótt kenyér keletien marad. Pénte
ken mosott ruhától kiütést kap az 
ember. Aki pénteken fűt be előszór 
télire, annak leég a háza. A kis 
gyerek ha pénteken kapja az első 
fogát, a tejfoga után sohase nő több 
foga. Amelyik kis gyermek pénteken 
kezd beszélni, hebegő lesz ; ha éppen 
meg nem némul. Ha az űjesztendő 
péntekkel kezdődik, az az év ter
méketlen lesz. Kotlós tyúkot pénteken 
megfiltetni nem jő, mert megzápul 
az alája rakott tojás. . .  stb. stb.

Bgy szóval úgy meg van a sze
gény péntek babonás hírrel verve, 
hogy akárhányan kitórólnék még a 
kalendáriumból is.

Nálunk a milleniumi kiállítás meg
nyitása, 1896. május elsejére volt 
kitűzve, de minthogy az pénteki napra 
esett, tehát másodikén, azaz szom
baton nyitották meg. . .

Azután ki tudná elősorolni mind 
azt a temérdek babonát, mely a 
13-as szám és a pénteki nap mellett 
még széltében el van terjedve. Egy 
vaskos kötetet lehetne tele írni velük. 
Csak általánosságban utalok azért az 
egyes babonás napokra, állatokra, 
növényekre és kövekre. Babonás 
napok: a Szentgyörgy napja, mely 
a péntekkel ellentétben a különféle 
szerencsék napja; a Szilveszter és 
újév, mely kettő főleg a szerelmesek 
napja; a karácsony, melynek min
den órájához egész rakás balhit van 
kOtve; Luca-nap. Több kevesebb 
babona fűződik még Pál fordulásá
hoz, András-nap éjjeléhez, nagy
szombathoz, virágvasárnaphoz. Ba
bonás állatok: a fecske, gólya, kakuk,

Ibolya dal.
2ebeqényi nagy erdébe, 

beh szíréinél Kimenni. 
Napsugaras domboldalén,

RéR ibolyái Keresni.
Becézgelni, simegalni, 

selyem-bársony szirmai!,
Isién! hinni, imádKezni, 

e Kis oirág meglaníl.

0  a lanasz legKedoesebb hirneKe, 
YirágRelyhe drága illallal lele. 
M ini a lélek szerelele: 

fenn szárnyal a magasba, 
ß ik  ibolya, lelKi szépség: 

legszebb erem számodra.
Stollné Hudy Ilona.

kuvik, szarka, kigyó, gyik, ebihal, 
béka, macska, kutya, malac, disznó, 
ló, bika. Babonás fűvek: a vasfű, 
beléndek, ökörfarkkóró, négylevelü 
lóhere, kutyatej, farkasalma. Babonás 
kövek: a gyémánt, kárbunkulus,
gránát, opál.

Van ezeken kívül egy sereg más
féle babona. íme egy pár közismer
tebb: Kést, tűt, ollót adni vagy el
fogadni nem jő, mert az elszúrja, 
illetve elvágja a barátság, vagy 
szeretet kötelékét. Pappal, külOnOsen 
görOg pappal vagy kapucinus barát
tal találkozni szerencsétlenséget; míg 
a cigánynyal, vagy kéményseprővel 
való találkozás szerencsét jelent. Ha 
valakinek a bal tenyere viszket pénzt 
kap, ha a jobb pénzt ad ki. Ha vala
kinek a jobb szeme viszket, sírni fog; 
ha a bal viszket, öröm éri. A jobb 
fülcsengés rossz hírt, a bal OrOmhirt 
jelent. A levágott baromfi nehezen 
dOglik meg, ha sajnálják. Ha a le
esett kés, villa, olló megáll a padló
ban, váratlan vendég jOn a házhoz. 
Gyermekes háznál le kell ülni, mert 
külOmben elviszik a gyermek álmát. 
Ismeretes és a nép közt általános a 
gyermeknek szemmel való megverése 
s az abból kigyőgyftő szenes viz. A 
vadásznak nem jő szerencsét kivánni, 
mert akkor minden vad elkerüli a 
fegyverét Hát még az álomhoz fű
ződő sokféle babona, melyeknek jő 
vagy rossz voltára nézve az álmos 
könyvek adnak a hiszékeny, babonás 
embernek útmutatást...

És Isten a megmondhatója, hány 
ezer meg ezer babona van még a 
babonák könyvében megírva.

(Vígé.)

Gooch, az Evangéllomi Világ
szövetség főtitkára Budapesten.

H. M. Qooch, az Evangéliumi Világ- 
szövetség főtitkára, a kiváló angol egyház- 
politikus, igen érdekes előadást tartott a 
régi képviselőháíban. H. M. Gooch meg
hallgatására nagy közönség gyűlt össze 
Gooch főtitkár, dr. Victor János theológiai 
tanár tolmácsolásával beszélt. — Nagy- 
británia összes keresztyénéinek üdvözletét 
hoztam Magyarországnak — úgymond. — 
Mi, angolok, különösen az utóbbi időben 
elfeledhetetlenül megtanultuk, hol van a 
térképen Magyarország, viszont — ne kí
vánjuk, hogy megnevezzem őket — vannak 
egyéb államok, amelyekről nincsen ilyen 
maradandó benyomás. Ma abban a meg
tiszteltetésben volt részem — folytatta —. 
hogy fogadott Magyarország kormányzója 
és a magyar állami méltóságok olyan szí
vesek voltak hozzám, hogy a velük való 
érintkezésben szinte idehaza éreztem ma
gamat. A főtitkár előadásának további ré
szében természetesen csak általánosságban 
szólhatott előadásának legérdekesebb ré
széről, a megszállott területeken levő val
lási kisebbségek helyzetéről. Ezt mondotta:

— Erdélyben való utazásom alatt na
gyon sok alkalommal hasznos betekintést 
nyertem az egvházi kisebbség életébe. Az 
Evangéliumi Világszövetség angliai köz
ponti tanácsa rajta lesz, hogy ezeknek a 
kisebbségeknek állapotán, sérelmein, jogos 
panaszain segítsen. Magyarország keresz
tvénei között impozáns és mélyreható lelki 
ébredés jeleit tapasztaltam és ez az idegent 
is nagy reményekkel és megnyugvással 
tölti el. A Népszövetség nemzetek közötti 
egyensúlyozó szerepére is kitért a szónok 
és hangoztatta, hogy a Népszövetség 
egyik megalkotója, az angol államférfi Lord 
Bryce szerint ez az intézmény mindaddig 
nem töltheti be hivatását egész eredmény
nyel, amíg az igazi keresztyén szellem be 
nem tölti. — Az estélyt közének után 
Udvarnoki András lelkész imája és dr. 
Barnát István felsőházi tag, a Magyar 
Nemzeti Bank alelnökének elnöki meg
nyílója vezette, a Bethánia Énekkar pedig 
korálékat adott elő.

Bosszú. Délafrikában két pogány 
kaffer élt, akik halálosan gyűlöl
ték egymást és csellel, erőszakkal 
ártani igyekeztek egymásnak. Az 
egyik egyszer találkozott az erdő 
sűrűjében a másiknak a leányával, 
megragadta, földre teperte és mind
két kezét lehasította. „így, most 
megbosszultam magam!“ — szólt 
elégedetten. Múltak az évek. A leány 
atyjával más vidékre költözött, ha- 
jadonná serdült és a keresztyén 
misszió tagjává lett. Egy napon 
reszkető, öreg, fehérhaju koldus 
állt meg a küszöbe előtt. A leány 
azonnal megismerte atyjának régi, 
halálos ellenségét. Szolgálója által 
édes tejet és kenyeret vitetett ki 
neki és amikor a koldus jóllakott, 
megjelent előtte a küszöbön, felmu
tatta csonka karjait és szólt: „így, 
most én is megbosszultam magam!“
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K a r c o la to k  a  h étrő l.
A magyar rádiózó közönséget meg

szavaztatták. A szavazólapok négy 
kérdést intéztek minden egyes műsor 
műfajjal kapcsolatosan a közönség
hez: 1. Tetszett-e, vagy 2. Nem 
tetszett-e a kérdéses műsorszám; 3. 
Fejleszteni óhajtja-e azt, vagy 4. 
töröltetni. Beérkezett összesen 27120 
szavazat. A felsorolt műfajok között 
az e lső  h e ly r e  a  m a g y a r  n ó ta  
Jeerült. A magyar nóta után a 
cigányzene volt az, melyet leginkább 
követelnek. H a r m a d ik  h e ly re  k e 
r ü l t  a* is te n tis z te le te k  k ö zve 
títé sé n e k  k é r d é s e . 22959 hallgató 
fogadja nagy örömmel s 3707 sza
vazót nem érdekel. Fejleszteni kívánja 
522, végkép töröltetni 160. Az isten- 
tisztelet híveinek a szavazásban meg
nyilvánuló hatalmas többsége — írja 
a Magyar Rádióujság — minden
esetre leforrázóan hathat a materia
lista elmélet térfoglalásának hirdetőire.

Zörgessetek. Az első rázásnál 
nem hull mindjárt a gyümölcs a 
fáról. Megrázod egyszer, megrázod 
kétszer s bizony sokszor jobbra 
és balra kell ráznod, megfeszíted 
a lábad és minden izmodat, míg 
a gyümölcs lehull a fáról. így kell 
az embernek imádkozni, könyö
rögnie is. Rázd az életfáját addig, 
míg a kegyelem nem hull az öled
be. Jézus szereti azokat, kik ve
sződnek, küzködnek. A bátraké 
az Isten országa, akik addig zör
getnek, míg nem nyittatik meg 
nékik.

Újabb adatok a protestáns 
egyházi kölcsönök sikeréről.
Evangéliumi egyházaink súlyos anyagi 

helyzetében, amikor már évek óta csak 
kielégítetlen szükségekről hallottunk és 
csak panaszok jutottak hozzánk, jóleső 
érzéssel vesszük és veheti minden egyházát 
szerető ember tudomásul, hogy az egyházi 
kölcsönök megoldására indított mozgalom 
a legszebb sikerrel járt. Ugylátszik végre 
egységes megmozdulást eredményezett az 
a mozgalom, amely egyházi vezető féifisink 
által megindítva a Protestáns Központi 
Hiteliroda u'ján kedvező feltételű kölcsön
höz segíti az arra, sajnos, nagyon is rá
szorult egyházakat. A Protestáns Központi 
Hitelirodához (Budapest, IV., Ferenciek-tere 
3 ,1, em. I.) beérkezett tényleges igénylések 
összege, alig három heti munka után meg
haladj á a 10,000.000 pengőt. A még sza
bályszerűen be nem nyújtott, de már be
jelentett igénylések összege is 5,000.000 
pengő körül jár. Számos egyház igénylése 
hiányzik még és ezért feltétlenül kívánatos,

HARANOSZÖ.

hogy igénylését, vagy hogy nem igényel, 
minden egyház rövidesen bejelentse Azok 
az egyházak, amelyeknél a rendes igényiét i 
iv kitöltésénél akadályok vannak, levélileg 
is jegyeztessék elő igényeiket. Szükséges 
ez azért is, mert a jövő héten az amerikai 
kölcsön végleges lekötésére irányuló sze
mélyes tárgyalások meg fognak kezdődni 
és azokon nagy súllyal esik latba, az eddigi 
jó feltételeket is kedvezőbbé teheti az, ha 
az összes bejelentések megtörténtével minél 
nagyobb igénylési összegről lesz szó. Tehát 
az igénylés elmulasztása még a többi egy
házakat is károsíthatja, ami mellett a ké
sőbbi igénylés természetesen a folyósítás 
késedelmét is magában rejti. Az egyetemes 
fellépés a kölcsönügyekben erőt jelent, mely 
az ezzel kapcsolatos későbbi teendőkre 
nézve is sokat, talán mindent jelent.

Megértette az igazságot. Egy
kereskedőnek váratlanul egy falu
ban kellett töltenie az éjszakát. Mi
vel a vendéglő nagyon piszkos 
volt, a falu lelkésze fogadta el 
vendégül. Hálószobájában egy bib
liát talált az asztalon. Már évek 
óta nem látott bibliát. Félig kiván- 
csiságből, félig unalomból lapozni 
kezdett benne és szemei megakad
tak a következő mondáson: „Bo
lond, az éjjel elkérik a te lelkedet 
és amiket gyűjtöttél, kiéi lesznek?“ 
Mintha villám ütötte volna meg. 
Vájjon minden okossága, számítása, 
minden felhalmozott kincse dacára 
nem bolond volt-e, mikor a kal
kulációjából kihagyta a legfonto
sabbat: lelke üdvösségét, az ítéle
tet, az örökkévalóságot?! Az ige 
világosságot gyújtott szívében és 
megtanult Mózessel, az Isten em
berével így imádkozni: „Uram ta
níts minket úgy számlálni napjain
kat, hogy bölcs szívhez jussunk.“ 

Sallay István.

E G Y R O L - M A S R O L .
A m in d e n n a p i  életből.

A kisiparosok nem fizetnek 
testnevelési dijat. Az utóbbi idő
ben egyre-másra rótták ki 1925 dec. 
1-ig visszamenőleg a leventedijakat 
az ország egész területén a kisipa
rosokra, aszal, hogy a testnevelésre 
kötelezett tanoncaik után havi 1.20 
pengőt fizessenek. A kézműiparosok 
természetesen sérelmesnek találták 
ezt a minden alap nélkül való kiro
vást és az ipartestületeik utján az 
illetékes hatóságokhoz fordultak. Most 
érkezett meg a válasz, amely szerint 
ezek a kivetések az előírások téves 
magyarázatán alapulnak és csak 
azok az iparosok tartoznak levente- 
díjat űzetni, akiknek 20 alkalmazott
juk, illetőleg 20 lőerős motorjuk van 
az üzemükben.
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Pontos, de hibás számadás.
Nem régen Berlinben meghalt egy 
ember, aki 18 éves korától 70 éves 
koráig minden kiadását a legna
gyobb pontossággal feljegyezte. 
Mikor összeszámolták, akkor ilyen 
összegek jöttek k i: Cigarettára
41.732 aranymárkát, sörre 21.400 
aranymárkát, borravalóra 5.231 
aranymárkát adott. Hogy az Isten 
országa céljaira is adott volna 
valamit, annak nyoma sem volt. 
Inkább ne lett volna olyan pontos.

H E T I  KRÓNI KA.
A képviselőházban a belügyi tárca 

tárgyalása alkalmából Szcilovszky minisz
ter felhívást intézett a szociálista képvise
lőkhöz, hogy a szakszervezetekből távolít
sák el a kommunistákat. — Az olasz kép
viselőket melegen ünnepelték a Házban, 
jóllehet a szocialisták botrányos jeleneteket 
rendeztek. A Magyar Társadalmi Egyesü
letek impozáns tüntető menetben vonultak 
fel az olasz vendégek tiszteletére. 25 ezer 
főnyi tömeg tüntetett az olasz-magyar ba
rátság mellett és a trianoni béke ellen. — 
Vass miniszter benyújtotta a rokkantsági 
törvényjavaslatot. — Bethlen miniszterel
nök, jubileuma alkalmából ünnepélyesen 
kijelentette az egységes párt értekezletén, 
hogy történelmi időket készítünk elé. A 
féligazság felismerése csak féljóvátételt 
jelentene számunkra. — Dr. Tóth Károlyt, 
a szegedi egyetem prorektorát halálos 
villamos baleset érte Budapesten. — Jú
niusban több száz svéd jön Budapestre 
és a Balatonhoz. — A Tisza István emlék
ünnepen Szcitovszky miniszter mondott 
beszédet.

Az osztrák monarchisták vezére, Wolf 
ezredes levelet intézett Rotthermere lord
hoz, amelyben kijelenti, hogy az elszakí
tott Nyugatmagyarországot vissza kell adni 
Magyarországnak. Az osztrák kormány 
Wolf ezredes ellen e levél miatt felség
sértés elmén eljárást indíttat.

A csehek erős hajszát indítottak a 
Felvidéken magyar kémek után.

A bulgáriai földrengés 80 ezer csa
ládot tett hajléktalanná. A halottak száma 
több mint 100, a sebesülteké meghaladja 
a 400 at.

A román külügyminiszter szerint Mus
solini a Kisantant szétrombolására törek
szik.

Az olasz am erikai döntőbírósági szer
ződést aláírták.

Anglia semmiesetre sem vesz részt a 
román kölcsön kibocsátásában. — Benes 
cseh külügyminiszter feleségével London
ban tartózkodik.

„Rumeur“ c. francia lap elismeri a 
trianoni szerződés revíziójának szükséges
ségét. — Doriot kommunista képviselőt 
letartóztatták. — Az általános választások 
Poincare győzelmével végződlek.

A német repü'ök a Bremenen akarnak 
visszatérni Németországba.

Japán katonákat küldött Csingtauba.
Mexikóban is katasztrófális földrengés 

volt. Ó.xacs államban több város elpusztult.
Az am erikai horvátok a trianoni béke 

revízióját követelik.

Adakozzunk a  H a r a n g s z ó  t e r j a s z t é s i r o .
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H A R A N OS Z O.

H u sv é t u tá n  3 . v a s á r n a p .
Ep. I. Péter 2 . 11- 20.

Utasok, vándorok vagyunk a földön. E 
vándorlásunkkal, földi hivatásunkkal szent 
és komoly kötelességek vannak kapcsolatban. 
Ezekről beszél Péter apostol, amikor meg
mondja, hogy a keresztyén vándorok ho
gyan éljenek, miként gyakorolják a 
szere te tet és hogyan tudjanak keresz
tyének m ódjára szenvedni.

Kapi püspök nevenapja. Április 23-án 
ünnepelte Kapi Béla dunántúli püspök ne- 
veriapját, mely alkalomból közel- 8 távolról 
tisztelőinek nagy serege kereste fel a Fő- 
plsztort jókivánataival.

Rendkívüli tiszakerületi közgyűlés. 
A tiszai ev. egyházkerület május 1-én rend
kívüli közgyűlést tart Miskolcon a jogaka
démia fenntartása, az egyházkerület) föld
birtok házi kezelése és a tanitóképzóintézet 
építkezése ügyében.

Soltvadkerten márc. 25-én vallásos 
estély volt. Ezen közreműködlek: Vásár
helyi Pál ref. lelkész, dr. Szlávik Mátyás 
ny. theol. akad. dékán, Kruttschnitt Antal 
föespercB, Nikelszky Zoltán, Dömötör Róza 
és Font Imre.

A budapesti ev. ifjúság április 23-án 
gazdag műsoru kulturestélyt rendezett, 
melynek középpontjában dr. Szuchovszky 
Lajos ev. lelkész Az amerikai Kossuth- 
szobor leleplezése című előadása állott 
Szinre került Mancika cimfi 3 felvonásos 
színmű G'atzné Aczé! Ilona vallástanárnő 
rendezésében. A zenét a budai ev. ifjúsági 
zenekar szolgáltatta.

A soproni ág. h. ev. tanitóképzőint. 
»Kapi Gyula“ Ifj. Belmissziói Egyesülete 
1928 márc. 24-én délután az intézet ima
termében böjti vallásos ünnepélyt rendezett, 
melynek műsora a következő volt: Köz
ének. 177.1—8. Vargha Gyuláné: jézus. 
Szavalta Tóth János IV. évf. növ. Kapi Gy.: 
Szerelmes Jézus vájjon mit vétettél ? Éne
kelte az intézet énekkara. Mit jelent Jézus 
szenvedése? Irta és felolvasta Várallyay

János tanár. Kapi Gy: E szomorú napot, 
Inekelte az intézet énekkara. Geroch— 

Vojtkó: Jobb néktek így. Szavalta Fekete 
Ferenc IV. évf. növ.

Lelkészbeiktatás. A csonka komáromi 
újonnan megalakult evang. egyház egyhan
gúlag megválasztott első lelkészét, Fadgyas 
Aladár volt pápai ev. vallástanárt április 
15-én nagy ünnepség keretében iktatta be 
hivatalába. Az ünnepségen képviseltette 
magát az elszakított Komárom evang. egy
háza Jánossy Lajos esperes személyében, 
továbbá a komáromi többi egyházak vallás
felekezeti különbség nélkül, a pápai evang. 
egyház, a tatatóvárosi evang. egyház, to
vábbá a csonka komáromi összes állami 
hivatalok stb. — A beiktatást bevezető 
imát Draskóczy Lajos theol. dékán, misz. 
lelkész beszéde vezette be. A beiktatást 
Balogh István esperes végezte. Fadgyas 
Aladár új lelkész megbatottan mondott kö
szönetét a belé helyezett bizalomért és 
ígérte, hogy az egységes volt komáromi 
evang. egyház lelkészéhez képest a meg
kezdett munkát úgy az ország, mint az 
egyház javára folytatni, az egyházak közötti 
jóbaráti viszonyt ápolni és kimélyiteni fogja. 
Beiktató istentisztelet a Himnusz éneklése
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mellett ért véget, melyet 100 teritékü köz
ebéd követett, amelyen az istentiszteleten 
résztvettek szine-java megjelent, ahol még 
számos üdvözlő beszédek hangzottak eh

Szentgotthárd. A sajtó vasárnapján a 
délutáni ünnepség alkalmával lapunk szer
kesztője Az evangélikus sajtó mint konstruk
tiv tényező az egyház és nemzet életében 
címmel tartott előadást. A Diákszövetség 
alsóbb osztá'yú tagjai Purt Károly s lelkész 
rendezésében Szende Ernő, lapunk főmun
katársának Megvirrad még valaha című 
irredenta ifjúsági színjátékot adták elő nagy 
hatással. A színjátékban közreműködtek: 
Biczy Irén, Blazsevátz Valéria, Biczó Fe
renc, Horváth Fererc, Józsa Sándor, Os
wald Endre, Papp Ferenc.

Theológusok látogatása Beleden. A 
theol. fakultás 16 hallgatója dr. Deák János 
egyet. ny. r. tanár vezetésével missziói 
kőrútján meglátogatta a beledi gyülekezetei 
is. Karénekek, valamint Maczek Árpád és 
Lukácsi De.ső theol. hallgatók szavalatai 
keretében dr. Deák János tanár Péter-ről 
tartott lebilincselő előadást. A hívek telje
sen megütötték a templomot 8 az offer- 
tórium 51 56 pengőt eredményezett.

Harangavat&s. Lélekemelő ünnepély
ben volt része a gyékényesi gyülekezetnek 
április 1-én, virágvasárnap ünnepén. Ekkor 
avatta fel 688 kg. súlyú 3-ik harangját. A 
templomot a helybeli és vidéki hivek se
rege zsúfolásig megtöltötte. Az ünnepély 
sorrendje a következő volt: 1. Közének.
2. Oltári igeolvasás. Horváth Lajos helyi 
lelkész. 3. Karének. Gyülekezeti énekkar.
4. Oltári ima. Balogh István porrogszent- 
királyi lelkész. 5. Harangavatási ének. Egy
házi énekkar. 6. Avatás. Mesterházy Sándor 
esperes. 7. Erős vár a mi Istenünk. Köz
ének. 8. Szószéki beszéd. Seregély István 
szepetneki lelkész. 9. Áldd meg Isten s 
védd hazánkét. Hazafias karének. 10. Mi 
atyánk. A dás. Mesterházy Sándor esperes. 
11. Himnusz. Közének — A hitet ébresztő 
8 evang. öntudatot erősítő beszédek mély 
hatást tettek a gyülekezetre 8 dicsérőleg 
kell megemlékeznünk a gyülekezeti énekkar 
szerepléséről is.

A budai evang. egyház tanulóifjúsága 
április hó 22-én a várbeli templomban az 
egyházközség volt lelkésze, Sztehló András 
emlékére ünnepélyt rendezett. Emlékbeszé
det mondott: dr. Sztehló Kornél udvari 
tanácsos; közreműködtek: az ifjúság egyes 
tagjai ének-, zeneszámokkal, szavalatokkal 
és az ifjúsági vegyeskar.

Áthelyezés. Kapi Béla püspök Kovács 
Béla s. lelkészt Paksról Pápára helyezte 
át vallástanárnak, Sokoray Miklós felavatott 
lelkészt pedig Győrbe nevezte ki segéd
lelkésznek.

Mezőlakon az ev. nőegylet ápr. 9-én 
a harangalapra szinelőadást tartott, amely 
úgy erkölcsileg, mint anyagilag kitünően 
sikerült. Különös dicséret illeti meg Vargha 
Lajos tanítót, aki a betanítás nehéz mun
káját vállalta.

Kisfalud. Vadosfához tartozó kisfaludi 
leányegyház áldozatkész hitbuzgóságának 
adta tanujelét, amikor 1300 pengős harmó- 
niumot szerzett be imatermébe, a nőegylet 
kegyes3zivü Máriái hite és Istenfélelme 
pedig egy új oltárteriiőt. Ezeknek felavatása 
és megáldáea, ez a bizonyára Istennek tet
sző kedves alkalom hozta össze ápr. 15-én 
az esti órákban a gyülekezet kicsinyeit és 
nagyjait s szépen sikerült vallásos ünnepély 
keretében adta át magasztos rendeltetésének 
külső alakjában is szép harmóniumot, hogy 
a jövőben segítse ez hirdetni dicsőségét
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annak, aki odafent trónol s még sincs 
messze egvikünktől sem, a hatalmas Isten
nek. „Az „Erős vár a mi Istenünk“ elének- 
lése után a lelkész avatta fel és áldotta 
meg a harmóniumot és az új oltárteritőt s 
kért a jó Istentől áldást mindazokra, akik 
valaha ezen harmónium hangjainál s oltár- 
teritó közelében az Úr dicsőségét zengik 
majd s ezáltal is elősegítik a földön az Ür 
szellemének terjedését. Majd Varga Annus, 
Nagy Gyula, Gömböcz Annus és Kovács 
Imre szép szavalatai következtek. A gyűl. 
vegyeskara két sikerült éneket adott elő 
Bakody Elemér tanító vezetésével. Az ün- 
n?pély után tartott offert. 32 pengő volt a 
harmónium-alap javára. — A nagy Isten 
áldása nyugodjék a szíves adakozón.

A csikvándl ifjúsági egyesület a böjti 
időszakban két vallásos estélyt tartott, me
lyen az ifjúsági egyesület tagjai közül sza
valtak Molnár Irma, Zámolyi Karolina, Tóth 
Jolán és Kulcsár Lidia; a gyülekezet lel
késze „Jézus keresztfája alatt* c. felolva
sást tartott, az ifjúsági vegyeskar vlßzont 
Kristóf Kálmán tanitó vezetésével mindkét 
alkalommal 2 böjti éneket adott elő.

Kapo'cron Virágvasárnapon a temp
lomban böjti vallásos est tartatott nagy 
közönség részvételével. Közének után Ma- 
gyary Miklós lelkész, tb. esperes tartott 
beszédet a böjt igazi jelentőségéről a Krisz
tus szenvedésére való vonatkozásban, amely 
mély benyomást hagyott a jelenlevők lelké
ben. Az áhítatot nevelték az iskolás gyer
mekek 2 hangú énekei és szép szavalatai. 
Offertórium egyházi célra 5.19 P-t eredmé
nyezett. — Husvét második napján az 
evangélikus nőegylet szinielőadást rendezett 
a templom céljára. Az előadás köztetszést 
váltott ki a jelenlevők részéről, amely úgy 
a betanítást teljesítő Záboji Gyula tanitó, 
nemkülönben a szereplők érdeme is. A 
bevétel 218 pengőt tett ki.

A rábabogyoszlói nőegylet f. hó 11-én 
Varga József evang. lelkész elnöklete mel
lett közgyűlést tartott, amikor a lemondott 
elnök helyett Mészáros Lajosnét választot
ták meg egyhangúlag elnökké. Ugyanakkor 
a nőegylet az iskola számára egy harmó- 
nium beszerzését határozta el 560 pengő 
árban.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. Alu’irottak mély fájdalomtól 

megtört szívvel, de Isten akaratában meg
nyugodva tudatjuk, hogy a legjobb és leg
önfeláldozóbb édesanya és nagyanya özv. 
Szovják Hugóné szül. Schuster Henrietta 
ügyvéd özvegye, áldásdús és szeretetet 
árasztó életének 84. évében 1928 évi áp
rilis hó 5-én délután 5 órakor az Úrban 
csendesen elhunyt. Drága halottunkat 1928. 
évi április hó 7-én délután 4 órakor kisér
tük el az ág. hilv. evang. egyház szertartása 
szerint a családi házból (Jurisits-tér 14.) 
örök nyugvóhelyére. — I. Kor. XIII 8.: 
„A szeretet soha el nem fogy “ — Szovják 
Vilma, Szovják Gizella, özv. Ráner Sin- 
dorné szül. Szovják Irén, Szovják Ödön, 
dr. Szovják Hugó, Szovják Béla gyermekei. 
Szovják Ödönné szül. Ivanits Aranka, dr. 
Szovják Hugóné szül. Horváth Ilus, Szov
ják Béláné szül. Miletics Rózsi menyei. 
Ráner Jenő, Ráner László, Ráner Grete, 
Szovják László, Szovják Imre, Szovják Ma
rianna, Szovják Ilonka, Szovják ödi, Szov
ják Bandi, Szovják Etus, Szovják Lenke, 
Szovják Hugó, Szovják Jencl, Szovják Béla, 
Szovják Matyi unokái.
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Samarjay Gyula, a felvidéki m agyar- 
ság egyik vezére meghalt. Samarjay 
Gyula, a felvidéki magyarság egyik vezére, 
Samarjay Lajos MÁV elnökigazgató fivére, 
váratlanul meghalt. A felvidéki magyarság 
Samarjay Gyula halálával a magyar ügy 
egyik jelentékeny harcosát vesztette el.

A P ro testáns Irodalmi Társaság iro 
dalmi délu tánja Nyíregyházán. A Magyar 
Protestáns Irodalmi Társaság kiválóan 
sikerűit irodalmi délutánt rendezett Nyír
egyházán, az ottani evangélikus templom
ban. Geduly Henrik püspök mondott elnöki 
beszédet, Révész Imre, a tiszántúli refor
mátus egyházkerület lelkészi főjegyzője volt 
az irodalmi délután ünnepi szónoka. Salz- 
mann Olga dalokat énekelt, Szegedy István 
költeményeiből olvasott fel, dr. Török Pál, 
az irodalmi társaság főtitkára záróbeszédet 
tartott.

Zsolnay Vilmos centennáriuma P é 
c se tt Csütörtökön volt száz éve annak, 
hogy Zsolnay Vilmos, a világhírű magyar 
keramikus, Pécsett megszületett. Pécs nagy
hírű szülöttének centennáriumára a város 
társadalma és hatóságai nagy ünnepséget 
rendeztek.

Új gyógyforrás. A baranyamegyei Ma
gyarszék és Mánfa között szénkutatás köz
ben, négyszáz méter mélységben forrásra 
akadtak, amelyhez bőségben és gyógyha- 
tásban csak a karlsbadi forrás hasonlít
ható.

Német g azdaifjak  érkeztek M agyar- 
országra. A Magyar Gazdaszövetség gazda- 
ifjúsági csereakciója révén német gazda
ifjak érkeztek Budapestre, akik innen a 
főváros nevezetességeinek megtekintése 
után félévi tartózkodásra a magyar gazda
családokhoz tovább utaztak.

Egy hős volt m agyar katona ném et 
kitüntetése. László Antal soproni vasúti 
tisztviselő, aki a világháborúban tizenkét 
kitüntetést kapott, és hosszabb időn át 
német csapatok mellett teljesített szolgá
latot, most a német becsületrend érdem
jelét kapta meg.

H alottgyalázás a ki nem fize te tt 
követelés m iatt. Biaiistokban meghalt egy 
Salzer nevű kereskedő. Néhány órával ké
sőbb megjelent lakásán egyik hitelezője, 
aki kétszáztizenöt zlotyt kitevő követelését 
akarta behajtani. Amikor megtudta, hogy 
Salzer meghalt, besietett a halottas szobába 
és a halottat dühében többször arcul- 
Utötte.

Pokolgépet küldött a tanárának egy 
bécsi diák. Bécsben a bíróság hathónapi 
börtönre Ítélte Hubens tizennyolcéves reál
iskolai tanulót, aki a múlt év végén pokol
gépet küldött egyik tanárának, aki rossz 
előmenetele miatt korholta.

Másfélmillió lirá t gyűjtöttek a  m ilá
nói áldozatok családjainak. A milánói 
merényletben elpusztult áldozatok család
jainak felsegélyezésére indított nyilvános 
gyűjtés eredménye eddig több mint más- 
félmillió líra.

Öt rabló kifosztotta egy express- 
vonat postakocsiját. Oledoban öt rabló 
feltartóztatta az express vonatot, amelynek 
postakocf ijából százezer dollár értékű kül
deményt raboltak el.

Pekingi hirek szerint Andrews angol 
természettudós vezetésével harminctagu 
kutató társaság indult el a Kalgántól 300 
mérföldnyire északnyugatra elterülő siva
tagba. az első ember nyomát kutatni. A 
kutató csoport 125 tevével indult útjára.

Fellázadt fegyencek. Plotekban a fegy- 
ház lakói lázadást kíséreltek meg és az 
esti séta után kijelentették, hogy nem tér
nek vissza fogdájukba. A fegyhaz parancs
noksága azonnal segítségül hivta a tűzoltó
kat, akik fecskendővel téritették észre a 
fegyenceket.

Amerikában feltartóztatták  a  szovjet 
ötmillió rubel értékű aranyszállitmányát.
A szovjet Hamburgban ötmillió rubel ér
tékű aranyat hajózott be egy gőgösbe ame
rikai rendeltetéssel. Az arany oda meg
érkezett és egyelőre az Equitable Trust 
páncélkamrájában helyezték el. Az arany 
bizonyos Oroszországnak szállított árúk 
fedezetére szolgál, törvényes fedezetnek 
azonban nem tekinthető addig, amig az 
állami fémjelző hivatal ahhoz az engedélyt 
meg nem adja.

.Erzsébet K irályné'-szálló Budapest, 
IV.. Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4 50-től 9-ig, 2 ágyas 5-tól 12.— pengőig.

Herczeg Ferenc .Az Uj Idők* című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők 
L, Andrássy u. 16. Budapest.

A HARÁNOSZŐ PERSELYE,
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a kővetkező adományok folytak b e } 
Bu'hy Sándor Rátót, Hajdú Józsefné Deb
recen, Zsupányi Gyuláné Porszalók, őzv. 
Ulreich Aladárné Szombathely, Gulyás Nán- 
dorné Balatonszentgyörgy, Tóth LajoB Győr, 
Susik Sándorné Erdőváros, Faith Pálné 
Kőszeg, Kalbátech István, Kiss Sándor 
Ceildömölk, Tóth Mihály Beled, Balázs 
Sámuel Rsztandrás, ifj. Pethó Ferenc Ke- 
menespilfa, Németh Mátyás, Zatykó Mária 
Bgyarmat, Puhr Mátyás Csánig, özv. Rosta 
Mihályné Kpálfa, Gernyi István Somlósző- 
lős, Felde Imre Kölese, Mórotz Sándorné 
Jánosháza, Szalay Sándor Beled, Sümegi 
Gyula Ceildömölk, özv. Mód Györgyné 
Pápa, Demetrovits Mária Győr, Turcsány 
Ferenc Rpalota, Nagy Sámuel Nslmonyi, 
Takács László Meszlen, Vukán István Nka- 
nlzsa, özv. Csonka Józsefné Pestsztlörinc, 
Mesterházy Elek Ostffyasszonyfa, Mészáros

Íános Karakószörcsök, Falb Mária Győr
2—32 f, Varga János Ujmalomsok 2 P, 

Bulhy Jenő Beled 5 0 f, Unger Károly Kőszeg, 
Pónya Sándor Komárom, Barabás Károly, 
Pauer Imre Sárvár, Paveszka Mihály Győr, 
özv. Beniczky Józsefné Bpest, Vacskó Jó
zsef Sopron, Sarkady Károly Szombathely, 
Francsek Kálmánná Szödliget, Horváth Jó
zsefné Szombathely, Mód Jolán Nagysimo- 
nyi, Kalmár Sándorné Alsógörzsöny, Emrich 
Mártonná Mezöberény, Rúzsa Sámuel Ma
gyaróvár, Somogyi Mária Alsóság, Odor 
Károly N3itke, Szabó János Izmény, vitéz 
Kovács Istvánná Adony, Farkas Ilona Be
led, Ferenczy Dénes Rigács, Szabó Sándor 
Felsőszakony, Karáth Lajos Felsőmesteri, 
Mészáros József Répcelak, Sághy Imre 
Kiskamond, Mészáros János Veszprém, 
Szabó Sámuel Bpest, Horváth Gyula Haj- 
máskér, Csengéi Ilona Moson, Kemendi

Sándor Ceildömölk, Kiss Sándor Nagy- 
acsád, Thomay József Szeged, Farkas An- 
talné Dombóvár, László János Vönöck, R. 
Nemes Istvánná Alsógörzsöny, özv. Licsny 
Dezsöné Győr, Kari Konrád Mosonszent- 
péter, Kovács Ilona, Kovács Sámuelné Bán
szállás, Varga Sándor Répcelak, Baranyai 
Lajos Bonyhád, özv. Dudás Jánosné Rákos
palota, Halmos Jánosné Gyula 22—22 f, 
Hanzsér Pál Alsóság 2 32 P, Póczy Mihály 
Győr 1.20 P, Rácz János Tényöfalu 1.28 P, 
özv. Esser Alaiosné Székesfehérvár 3.20 P, 
Szép Sándor Tét 1.44 P, Kiss István Ra- 
kamaz 1.20 P, Mórotz Lajo3 Boba 40 f, 
Ev. gyülekezet Fels5szakony (offert.) 5 P, 
Hidegh Sándor Alsószakony 40 f. Kovács 
József Sikátor 40 f, Fiiszár Iván Pécs 20 f, 
dr. Szent-Ivány Géza Győr 5.20 P, Ádám 
Antalné Keczcl 1 28 P, dr. Farkas Elemér 
Sárkeresztur 5 P, Ev. gyülekezet Tárnok
réti (offert.) 1.54 P, özv. Hudy Kálmánná 
Nemeskolta 52 f, Bruhács János Pécs 1.60 
P, Hanzély Eta Mezöberény 12 f, dr. Zim
mermann A. Körmerd 2.60 P, dr. Rásó 
Béla Vasvár 2 60 P. özv. Tőrök Lajosné 
Székesfehérvár 1.20 P, Bokor Sándor Rép
celak 50 f. Bors Lajos Györság 2 P, Ev. 
Nőegylet Hegyfalu 3 P, Fodor Lajos Ceil
dömölk 1.18 P, Ambrus István Ceildömölk 
30 f, Balázs Dezsöné Tokaj 12 f, Edvy 
Sándorné Edve 160 P, Deák Istvánná 
Szombathely, Póczy Sámuel Győr, Varga 
Sándor Alsószakony, Feiler Jenöné Györ- 
köny, Novák János Kispest, Kluge Testvé
rek Bpest, Szamossi Györgyné Jászszent- 
andrás 20—20 f, Detáry Ferenc Hathatom, 
Bojsza Ferenc Tárnokréti, Glatz Vilma 
Sikátor 1—1 P. Nagy Pál Búcsúszentiászló, 
Babolcsay Kálmánná K.-magasi, Vratarits 
Lajos Szentantaifa, Cser Györgyné Kisbér, 
Takács Gáborné Meszlen, Inotai János 
Győr, Hankó Mátyás Békéscsaba, Köve
cses Jánosné Kaposvár, Kluge Pál Kör
mend, özv. Id. Koritsánszky Dínesné Kö
tesd, özv. Miidschütz Mityásni Kiskörös, 
Horváth János Iván, Takács Sándor Kőszeg, 
Moor Sámuel Sárvár, Horváth Lajos Rába- 
bogyoszló, dr. Kirschner Jánosné Szirák, 
Kiss Imre Tlszaföldvár, Molnár Mihályné, 
Tóth Sámuelné, özv. Molnár István Rákos
palota, Németh János Orosháza, Szlany 
Pál Békéscsaba, özv. Ebner Gyuláné N.- 
kála, Iliász Sándor Sajókara, Szarvasi Kor
nélia Űzd, Skutera Ferenc Soroksárpéteri, 
Molnár Erzsébet, özv. Nagy Sámuelné R.- 
palota, Hlavács G>ula Heréd 72—72 f, 
Kiss Károly Csönge, Augusztin Gyula 
Deutsch Jahrndorf, özv. Bándy Miklósné 
Bonyhád, Borbély József Szombathely, 
Strém Dénes Nagyatád, Ziborszky Kál
mán Tamási 60—60 f.

Hálás köszönet, Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
Sch. E. Pelány. A Lelkipásztort megindítottuk, 

Agendával nem szolgálhatunk. — K. Z. Pogánjszent- 
peter. Fáradozását hálásan köszönjük. — O. M. Eá- 
koikeresztar. Köszönettől kézhez vettük. Amint sorra 
kerül, hozzuk. — T. Sz. Körnend. 2.40 P. — K. K. 
Bűk. Buzgóságtokat hálásan köszönjük. Szír. üdv. 
— Sz. G. Csnnádalbertl. Méltóztassék kérem a jelzett 
kérdésekben az Evangélikusok Lapja szerkesztőiénél 
érdeklődni. Privát értesüléseink szerint nem. Szív. 
üdv. — 8z. F. llagyarkereiztúr. Jönni fog. — If M. 
Ceildömölk. Előfizetése április 1-ig rendben. — N. A. 
Ceildömölk. Erre az évre rendben. A felülfizetést 
köszönettel nyugtázzuk. — J. I. Sopron. Kérjük sz 
új előfizetők címeit. A lapot részükre azonnal meg
indítjuk. — H. J. Simaság. Előfizetése október 1-Ig 
rendben. A cím kijavítva. — Sí. D. Alsóság. A Lel
kipásztor két számáért 4 P beküldését kérjük. — G. 
8. Alsómesterl. A felülfizetők névsorát kérjük, hogy 
az adományokat nyugtázhassuk. A csekk összeszag
gatva érkezett, a nevek olvashatatlanok.
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ö z v . Márton K árolyné
kárpitot ét paplankészítő.

S z é k e s f e h é r v á r ,  Bank u. 5. szám. 
Címre ügyelni 1 Ezüstéremmel kitüntetve 1
K é s z ít :  G yap júpehely - és vatta-papla
nokat a mai kor igényeinek megfelelő mo
dem kivitelben. — A székesfehérvári or
szágos kiállításon kiállított selyempaplanjai, 
melyet sajitkezüleg készített, közfeltünést 
-----------------  keltettek. -----------------
Jutányos á rak i Pontos kiszolgálás! 
Paplanátdolgozást vidéken Is készít.

Tekintélyes mellékkeresetet érhetnek el 
köztisztviselők, nyugdíjasok és hasonlók, 
nemes ügyben való közreműködéssel. — 
Ajánlatokat .Becsületes munka* jeligére a 

főkiadóba kérünk.

.Örömmel értesítem, hogy a vásárolt 
.N e m e s a c é l“-kaszákkal valamennyien 
igen meg vagyunk elégedve.*

Pusztavám. Tetzl András,
így vélekednek a gazdák a

„N E  M E S A C É  (.“ -k a s z á ró l.
Ezen kasza jóságáért oly messzemenő 
jótállást vállalok, hogy háromszori ka
lapálás után ingyen kicserélem, ha nem 

volna kifogástalan az éle. 
Kapható kizárólag:

SALBER KÁROLY kereskedőnél
5 - io  SZENTGOTTHÁRDON.

Piac.
Qabonaáraki Búza 33 80, rozs 31 10, 

árpa 30.—, köles 27.75, zab 30.75, tengeri
26.75, korpa 22.75 Pengő métermázsánként.

PAYR GUSZTÁV
épületbádogos, vízvezeték
é i kútszerelési vállalata

=  C S O R N A .  =
16-60

Elvállal mindennemű épületbádo
gos, vízvezeték és csatornázási 
munkákat. Fürdőszoba-, kloszet-, 
mosdó-, zuhanyberendezéseket, 
hideg- és melegvlzvezetékkel. Új 
toronyfedéseket, toronyjavításo
kat és villámhárító felszerelése
ket a  legmeszebbmenő jótálással.

Egy szobafestő tanoncot keresek, teljes 
ellátást kap nálam, három évi tanulási 
időre. Legalább is 14 évesnek kell lennie. 
Rífez Lajos szobafestő mester Sopron, Fa
raktári-ut. Á 21. 2—5

„Dunántúli Szakácskönyv“ legújabb bő
vített kiadása 6.80 P előlege?, beküldése 
ellenében bérmentve kapható szerzőnél: 
özv. N agy F e ren cn é  Sárvár, Vasmegye. 
Utánvételes küldemény 50 fiil.-rel drágább.

Mátis Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fö utca. —  

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedökben és 
sírkoszornkban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 74

Legszebben és 
leggyorsabbann

i  u

] fest, tisztít
M  női-, férfi és gyerm ekruhát, 
\  függönyt, bútorszöveteket, 

csipkét és selymeket

I Vitális Károly
- müfestö és vegytisztító 

1 vállalata.

|  (Alapítási év: 1898.)
Szom bathely,

Kőszegl-ucca 15.

r  Keménying, gallér,
kézelő tisztítás.

F»Ülői curkentó t i  kiadó: o z ip o t t  O tza
•zontgotttiArd, V aiv árm in i.

SurkuitőM ri: Ném et h  kAr o lt . 

Főmunkitárgak:
NAQY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 

T0RÓOZY z o l t An.
Kéxlratokat nam adunk viaasa.

Nyomatott Wtlllicb Béla rUlamQxcma kőnjrnjom- 
dájában Szentgotthárdon.

Felelői nyomdavezető : K lu Kálmán.

Már most gondoskodjunk hiterősités napjára konfirmációi ajándékról. 
Biblia és én ek esk ön yv  n élk ü l nem  konfirm andus a konfirm andus.

. .......................... -mm — ■ Legértékesebb konfirmációi ajándék a jó könyv.
K I S  T I V A D A R  könyvkereskedése
Emléklap a hiterősités napjára, 32x42 cm., többszínű

díszes kivitel, képpel, finom p a p í r o n .....................—.80
Evang. konfirmandusok kátéja, Raffay S. Vil. kiadás . —.64 
Evangélikus öntudat. Konfirm. tankönyv, 111. kiadás.

Túróczy Z o l tá n ...................................................... ....  —.80
Kiss Samu-Nagy István: Konfirmációigkáté. II. kiadás — .—

„LELKI  VEZÉR. “
Imakönyv. Irta Gyurátz Ferenc. X. kiadás.

Díszes vászonkötésben................... .... .............................2.40
Párnázott vászonkötésben, to k b a n ..................................  6.20
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban . 11.—

P Á P A  ajánlja az alant felsoroltakat:
„Szoros kapu — keskeny út.“

Elmélkedések és imádságok fiatal leányok számára.
I r ta : Czeglédy Sándorné, Kősa Margit. II. bővített kiadás.
Díszes vászonkötésben............................................................1.90
Párnázott vászonkötés, to k b a n ............................................. 4.20
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban . 8.50

Evangélikus énekeskönyv.
Félvászonkötésben......................................................................4.50
Díszes vászonkötésben, t o k k a l .............................................5.60
Párnázott vászonkötés, t o k k a l ...........................................12.—
Finom bőrkötés, aranyozott lapszélekkel, dobozban. . 24.—

Virágos könyvjelzők 6 fill, és 12 fill. — B ibliai képeskönyvek 36 féle szép kép (Copping festőművész képei után) egy-egy
drb. 16 fill. — Új Bibliai fali mondások és Bibliák nagy választékban.

Konfirmáció alkalmával legszebb ajándék a  hitoktató lelkipásztornak: Útmutató bibliakörök vezetésére (Dr. Vass Vince) 
1.10 pengő. — Vasárnapi Imádságok a tenplomban. Kötve. (Czeglédy S )  6 pengő. — Hétköznapi Imák reggeli és esti isteni
tiszteleten a templomban. Kötve. Gyurátz F.) 8 pengő. — Útmutató a gyülekezeti fegyelm ezés gyakorlására. (Forgács Gy.) 
80 fillér. — Gyülekezeti Igehirdetés e lm élete. (Dr. Ravasz László) 499 lap. Kötve. 17 pengő. — V ígasztalások könyve. 

Baldaul-Mesterházy. 1.70 pengő. — Bárhol megjelent könyv megrendelhető.
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8zerkeszt6*kIadóhlTAtaI:
SZENTOOTTHÄRD. 

Vas vármegye.

Flókkladóhlrfttal: 
.Lukber-TársasAg' könyv

kereskedése Budapest, 
Vffl., Szentkirályi-u. 51/a.

A „HABANflSZO“ 
előfizetési Ara negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10°/o-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utéd&llamokba 
negyedévre 1 P 60 fill.

Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
a Dunántúl Lntüer-Szövetseo.
Az Országos Luther-Szöret- 

ség hlratalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

I. Kor. 12 . sa—27. „Ha egy 
tag szenved, minden tagok 
egyetembe bánkódnak, ha egy 
tag tisztességgel illettetik, e- 
gyetembe örülnek minden ta
gok. Ti pedig a Krisztus teste 
vagytok és tagjai rész szerint.*

Pál apostol a Korintusbelieknek 
azt Írja : „Ha egy tag szenved, 

minden tagok egyetembe bánkód
nak, ha egy tag tisztességgel illet
tetik, egyetembe örülnek minden 
tagok. Ti pedig a Krisztus teste 
vagytok és tagjai rész szerint.“ 
(Kor. 1 . 12, 26—27,). Az apostolnak 
ezt az intését szívleljük meg most, 
amikor újból bekopogtatnak nálunk 
a Gyámintézet gyűjtői.

Evangélikus Egyházunknak szen
vedő tagjai azok a gyülekezetek, 
amelyek szegénységük, híveiknek 
szétszórtságuk, kicsinységük s a 
körülöttük lakó más vallásuaknak 
türelmetlensége, ellenségeskedése 
miatt élet-halál harcot vívnak. 
Ezeknek a gyülekezeteknek hely
zetképét megolvashattuk az elmúlt 
esztendőben egyik legelterjedtebb 
egyházi lapunkban, a „Harangszó“- 
ban. Elemi csapások: tűzvész, ár- 
viz, fagy és jégeső, földindulás és 
földrengés s még előbb az infláció, 
a pénzelértéktelenedés tönkretették 
az egyes híveket s egész gyüle
kezeteket. Roskadozó, dúcokkal 
feltámogatott templomok, pap- és 
tanítólakok, iskolák, melyekben 
sokszor életveszélyes a megmara
dás, várnak alapos renoválásra. 
Másutt a hívek erőtlenségük követ
keztében nem is építhettek még 
templomot, sem iskolát. Egész

nemzedékek nőttek fel, anélkül, 
hogy tudták volna, mi is igazán 
az az evangélikus templom s az 
az evangélikus iskola. S nem egy 
helyen nagy buzgósággal bele- 
kezdtek a templom, az iskola, a 
pap- és tanítólak építésébe, de 
anyagi erő híján nem tudják be
rendezni. Nem tudnak oltárt, szó
széket, orgonát, padokat, tanesz
közöket beszerezni. Nem tudják 
adósságukat törleszteni, sokszor 
még a kamatját se megfizetni. 
Nem tudnak lelkészt, tanítót alkal
mazni. S nem tudják felvenni a 
harcot azokkal, akik nyiltan be
vallják, hogy a vértelen ellenre
formáció idejében bennünket, „eret
nekeket“ a legrövidebb idő alatt 
meg akarnak „téríteni.“

S mit szóljunk ezen élet-halál 
harcot v ív ó  gyülekezetek mellett 
szórványban lakó híveinkről? Hi
szen azoknak sokszor még csak 
temetkezési helyük sincsen. Az 
elfogultság, türelmetlenség kész 
még azt a temetőt is egyházi tila
lom alá vetni, amelyben protestáns 
ember alussza síri álmát. Ott kint 
a szórványban sokszor éveken át 
nem látnak híveink evangélikus 
papot, tanítót s ha nem járnak is 
másvallásu templomba, kénytelenek 
gyermekeiket másvallásu iskolába 
adni.

Csoda-e, ha ilyen körülmények 
közt egyes szórványbeli hívek 
lassan-lassan „megpuhulnak" s vé
gül megtagadják hitüket.

A különösen kegyetlen Decius- 
féle keresztyén üldözés idején

(249—251) — úgy olvassuk ezt az 
egyháztörténelemben — voltak 
olyanak, akik, hogy a kínzásoktól 
meneküljenek, pénzért hatósági 
bizonyítványt szereztek, amelyben 
a megvesztegetett hatóság azt ha
zudta, hogy ők a pogány istennek 
oltárain áldozlak s tömjéneztek, 
voltak olyanak, akik ezt szinleg 
meg is tették, sőt olyanok is, akik 
tényleg elestek s teljesen megta
gadták keresztyén voltukat. De 
voltak bátor hitvallók, confessore- 
sek, sőt vértanuk, martyrok is.

Ha azt akarjuk, hogy ami csonka 
országunkban az evangélikus egy
ház meg ne szűnjék, hogy híveink 
különféle bizonyítványokkal, rever- 
zálisokkal s u. n. loyalis viselke
désükkel hitüket meg ne tagadják 
s el ne essenek, ha azt akarjuk, 
hogy necsak a reformáció ünnepén 
énekeljék, hogy „Kincsünk, életünk, 
nőnk és gyermekünk mind elve- 
h et ik . . .“, hanem konfirmációi fo
gadalmuknak megfelelően: hívek 
maradjanak hitükhöz mindhalálig, 
akkor, kér. testvéreim, kell, hogy 
megszívleljük az apostol intését: 
„Ha egy tag szenved, minden ta
gok egyetembe bánkódnak.“ Azért 
siessünk a Gyámintézet útján se
gítségére ami hitünk cselédeinek. 
Legyünk azon, hogy ők is része
süljenek az ev. templom és iskola, 
igehirdetés és tanítás és lelkipász
torkodás áldásaibn, erősítsük meg 
a halandófélben levőket, hogy a 
kísértés órájában megállhassanak. 
A szórványban, lelki gondozás 
nélkül magára hagyott ember ha
mar elcsügged és elfárad a teher 
hordozásban. Hiszen még a Meg
váltó Jézus is leroskadt a kereszt 
nehéz terhe alatt s csak a cyreneí 
Simonnak segítségével tudta elvinni 
addig a helyig, mely mondatik 
Golgothának. Hát mi gyenge, gyarló

Imádkozzunk egymásért; az erősebb segítse
a gyengéket.

Ziermann Lajos m. kir. kormányfőtanácsos egyházi és báró Feilitzsch Berthold
világi elnök, ez idei gyámintézeti felhívásából.

É b r e d je te k  fe l, h a lljá to k , 

T e s tv é re k  k iá l ln a k  h ozzá to k .
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Rothermere lord a budapesti evangélikus főgimnázium
voll növendékeihez.

A budapesti ág. hitv. evangélikus főgim názium volt növendékei nevében 
Haberern Pál dr. Rothermere lordhoz latinnyelv ti üdvözlőiratot intézett. Az  
egyesület üdvözlésére most érkezett meg Rothermere lord válasza. Többek 
közt ezt írja: Az egész világon átérezték már hazájuknak oly jogos fá jda l
mát és panaszait és én már látom felvirradni azt a napot, amelyen az Önök 
ügye teljességében igazságot nyer.

emberek, hogy ne törnénk össze, 
hogy ne roskadnánk le a nehéz 
terhek alatt, ha magunkra vagyunk 
hagyatva, ha nincs egy megértő 
szív, nincs egy résztvevő lélek 
mellettünk, aki segít és megosztja 
velünk az egyedüllét terhét ? Azért 
osszuk meg egymás között a ne
héz terheket, tegyük elviselhetővé 
szórványainkban élő híveinknek 
súlyos igáját.

Ha testünknek egy, még oly 
kicsi, még oly igénytelennek lát
szó tagja szenved, a többi tagok 
mind bánkódnak vele s rögtön 
munkába állnak, hogy segítsenek 
a beteg veszélyeztetett tagon. Egész 
önkénytelenül megáll a láb s vé
dekezik a kar és kéz, ha szemed 
világa veszélyben forog. S ha sebet 
ejtenek tested egyik tagján, vala
mennyi tag sietve küldi oda a 
vért, hogy új szövedéket alkossa
nak. S ha éltedet veszélyeztető 
bacillus hatol testedbe, a test vala
mennyi tagja s valamennyi vér- 
csepje, mint valami védősereg lá
zasan, dolgozik, hogy ha csak va
lamikép lehetséges, kilökje a halált- 
hozó kórt.

Oh tanuljunk testünk tagjaitól. 
Bánkódjunk szenvedő hi tsorsosaink- 
kal és siessünk az ő segítségükre.

„Ébredjetek, itt az idő,
Keljetek fel, amig nem késő,
Senki hátra ne maradjon.
Ha fájdalma van egy tagnak,
Fájjon az kicsinynek, mint nagynak, 
Hogy egy is el ne pusztuljon.“

Megtérés.
Irta : Somogyi János.

Mélységes sötét éj van . . .  Vihar stivölt 
odaktlnn . . .  Dühöngve száguld végig a 
szélvihar a tájon. . .  A falu néma csendben 
nyugszik... álmodja a békét, csendessé
get, míg fölötte villámok sugara cikkázik 
szerteszét. . .  Az éjhalálban csak egy csen
des kis ház árva ablaka világit, mint örök
mécs a pusztában 8 ha betekintünk az 
ablakon, egy ifjú gondterhes fejét látjuk, 
amint asztalára hajolva, elmerengve nézi a 
szent könyvet, a Bibliát. Ajkán szelíd mo
soly vonul végig, szemei gyorsan futnak 
végig a sorokon s egész lényén egy jóságos 
szívnek árnyéka látszik.

Egy ifjú lelkipásztor a virrasztó lélek, 
aki nemrégen hozta el szivét, lelkét egy 
elhagyott kis faluba, Miklósvárba. S felvo
nulnak előtte a régi emlékek. . .  A kedves 
élet szegény szülői háznál, a vidám diák
élet, tele azonban küzdelemmel. . .  Az Isten 
szolgálatába való szegödés, amikor is hű
séget fogadott egy egész életre a Mindenek 
Urának. . .

Miklósvárnak majd minden esztendőben 
más lelkésze volt, egy sem birta ki a mik- 
lósváriak szeszélyeit, örökös zsörtölődéseit, 
hitetlenségét 8 mikor a kerület püspöke ő t:

Amikor a múlt évben az az 
olasz hajó, a Principessa Mafalda 
sziklára futott és sülyedni kezdett, 
mindazok a hajók, amelyek köze
lében voltak s amelyek a szikra
távíró jelentései útján értesültek a 
Mafalda szerencsétlenségéről, a 
veszedelem színhelyére siettek és 
megmentettek, ami csak megment
hető volt.

Több mind hatvan gyülekezetünk 
s egyházi intézményünk folyton- 
folyvást szétküldi a vészj eleket: 
Mentsetek meg, mert tönkre me
gyünk! Oh ne izenjenek hiába. 
Teljesítsük kötelességünket. Ha egy 
tag szenved, minden tagok egye
tembe bánkódjanak s ha egy tag 
tisztességgel illettetik, egyetemben 
örülnek minden tagok. Az az újja- 
don levő gyémántgyűrű, az a nya
kadon levő aranylánc az egész 
embert díszíti, a lábadat védő saru 
s a melledet melegítő ruha, az 
egész testnek javára válik. Ha hall
juk és olvassuk, hogy híveink a 
fővárosban és annak környékén, 
a vidéken, az alföldön s a Balaton, 
a Duna, Tisza, Rába partján, lent

Bártfay Bélát küldte ki adminisztrátornak 
a miklósvári gyülekezetbe, mindenki azt 
jósolgatta, hogy ez sem bírja egy évnél 
tovább I Két hónapja van itt immár és ter
vez édes szép reménnyel egy boldog jövőt, 
amelyben visszavezeti e kis falut az Isten 
útjára, a szeretet és békesség országába... 
Eddig még nem sikerült semmi se m ... A 
templomban a padok majd minden vasárnap 
üresek voltak, az utcákon a káromkodások, 
szitkok özöne hallatszott. A gyülekezetnek 
volt egy gőgös, felfuvalkodott lelkű gazdagja 
i s : Tornyay P á l. . .  Mulató természetű, 
uralkodni vágyó ember volt, aki lelkészét 
is szolgájának tekintette s családjával me
reven elzárkózott mindenkitől, magát mint
egy fel8őbbrendü lénynek tekintve.. Bártfay 
Bélával, az erős akaratú, ideális lelkipász
torral sehogysem értette meg magát. . .  S 
mint egy gyorsan pergő film, pergett le 
Bártfay előtt az elmúlt két hónap, küzdel
mes napjaival. . .  S amint a villámok be
bevillantak kis szobájába, egy árva könny
csepp ült szempillájára . . .  a szive siratta 
ezt a kis gyülekezetét. Csodát vári — isteni 
csodát. . .

S a vihar még jobban dühöngött. . .  
Mintha túlvilági fúriák tüzet lehelnének 
mindenfelé, úgy sistereg — csapkod min
denfelé a villámok tüze. . .  Az Isten harag
szik, haragvó kezével intöjelet mutat annak

Tolnában és fent Nográdban és 
mindenütt, ahol Isten igéjét éhező 
és szomjuhozó hívek találtatnak, 
egymásután építik az egyszerű és 
mégis csinos kis templomokat s 
megnyitják az iskolákat, ahol gyer
mekeik megtanulják mindazt, ami 
szép, jó és nemes, ahol gyarapod
nak Isten és ember előtt való ked
vességben, úgy ez az egész egy
háznak díszére válik. S ha szór
ványba küldött bibliák, énekes
könyvek, imakönyvek, gondosan 
szerkesztett egyházi lapok, naptárok 
s egyéb építő irodalmi termékek 
által megerősítjük ott híveinket a 
vallás-erkölcsi életben, úgy ez az 
egész hazának díszére és javára 
válik. Nem felekezeti elfogultság, 
vagy hiú dicsekedés, ha azt mond
juk, hogy minden evangélikus 
templom, iskola, belmissziói intéz
mény telett szinte ott látjuk a fel
iratot : „Lux lucet in tenebris“, ha 
egyházunkat sötétségben világos- 
kodó lámpásnak mondjuk. Hiszen 
még a száraz statisztika is kény
telen bevallani, hogy ami az isko
láztatást, kuliurát, vallás-erkölcsi

a falunak, melyben immár semmibe sem 
veszik az ö  nevél.

S amint az ifjú pap bibliáját behajtja, 
imára kulcso'ja a kezét, hogy pihenni tér
jen, kopogás hallatszik s egy őszhaju em
ber, az öreg Márfon harangozó lép be s 
riadtan kiált fel: Tisztelendő úr, az isten
nyila beütött a Molnár Péter szalmás há
zába, már lángban is áll al egész, jaj én 
nem merek fölmenni egyedül a toronyba, 
hogy félreverjem a harangot, jöjjön velem, 
magára biztos nem haragszik az Isten, mint 
rám, a nyomorult bűnösre I . . .

Bártfay nem habozott, felvette kabátját 
s  rohant ki a sötét éjszakába, föl a torony
ba, melynek ablakából már látta a füstölgő 
lángtengert! S nekilendült, elszorult, fáj
dalmas szívvel meghúzta Istennek harangját, 
mely vészes kongatásával felverte álmából 
az alvó, bűnös falut. S az öreg Márton 
könnyes szemekkel nézett fel reá, a bátor 
Isten-szo'gára s hitet, erőt merített annak 
leikéből 1 Pár perc múltán, mikor látta, 
hogy a veszély nagy, Bártfay átadta a ha
rang kötelét Mártonnak s futott le a lép
csőkön a tüzoltószertárhoz. Útközben egy 
pár álmos embert látott az ablakból kite- 
kintgetni, akik bizony nem nagy kedvet 
kaptak ahhoz, hogy őt kövessék. A szer
tárba ért, már akkor az öreg tűzör ott állt 
kulcsával mellette s fújta keservesen a
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D r .  S tie g le r  E rn ő , 
az amerikai bethlehemi vend gyüleke
zet lelkésze. A bethlehemi ev. gyüle
kezet buzgó tagjai a Vas megyei 
vendségből valók. Nagy szeretettel 
köszöntötték körükben látogatása al

kalmiból Kapi Béla püspököt.

életet, áldozatkészséget illeti, ami 
egyházunk, a legkisebb egyház 
ebben az országban, vezet s első 
helyen áll. S így van ez külföldön 
is. Igyekezzünk megtartani ezt az 
elsőbbséget. Legyünk mi evangé
likusok továbbra is fénytadó vi
lágosság és romlástól megóvó só.

De ehhez szükséges, hogy imád
kozzunk egymásért és hogy az erő
sebb segítse a gyengéket, hogy tud
junk áldozni a gyámintézet oltárán.

lüzriadót. Hiába minden, alig egy-bét alak 
bújt elő félve a viharos éjből, a lángtenger 
pedig már folyton nőtt s már belekapott 
a szomszéd házakba is! Valahogy kivon
tatták a tUzifecskendöt, de most meg nem 
akadt, aki lovakat adjon eléje s úgy von
tatták a fecskendőt a lángban álló ház elé. 
Ott már jajveszékelés és sikogatás volt 
mindenütt.

— Égett, perzselődött minden. Megta
lálták már az Isten nevét. . .  mert a halál 
szele söpört feléjük. S az ifjú pap Istenhez 
fohászkodott 8 imája után hozzáfogott a 
mentéshez. Tudta ő, hogy Isten megsegíti 
őt mentő munkájában. S a hatalmas viz- 
sugarak rácsapódtak az égő házakra . . .  
Sistergett, recsegett, ropogott minden . . .  
Az anya felsírt — felordltott fájdalmában 
— bentrekedt kis fiacskáját siratta, ki a 
tűztől borflott szobában aludta álmát. B lrt- 
fay berohant az égő házba s már majdnem 
összeomló szobából kihozta az alvó kisfiút 
s odafektette anyja karjaiba, aki ahol csak 
érte, csókolta az ifjú ruháját... Az embe
rek csodálva nézték annak bátorságát, hő
siességét s remegve az izgalomtól, félelem
től, lassanként ők is bátorságot kapva, 
belekezdtek a mentő munkába. Hogy meg
mentsenek minden megmenthetőt. A vihar 
még mindig sfivöit, az utcákon lángtengerek 
hömpölyögnek, síró, jajveszékelő emberek

A Biblia terjedése.
Most jelent meg a Brit és Külföldi 

Bibliatársulat középeurópai értesítője az 
1927. évről. Örömmel olvassuk benne, mi
lyen diadalmasan halad előre a biblia
terjesztés ügye. 1804 ben még csak 72 
nyelvre volt lefordítva a Biblia vagy annak 
egyes részei, ma pedig már nyolcszázon 
(800) felül van a fordítások száma, ame
lyekből 607-et a Brit és Külföldi Biblia- 
társulat ad ki. Visszafejlődést mutat a 
bibliavásárlás Németországban és Svájc
ban, egyforma Csehszlovákiában, emelkedő 
Lengyelországban és Ausztriában, de a 
legnagyobb növekedés Magyarországon 
van Lenpya'országban az 1926 évhez ké
pest kb. 12% os a növekedés, de az 1925. 
évi bibliavásárláehoz képest alig van emel
kedés. Ausztriában az 1926. évhez képest 
kb. 30%-os a növekedés, Magyarországon 
1925 ben 26.885, 1926 ban 49.248, 1927- 
ben pedig 65 064 bibliát illetve biblia-rész
letet adtak el. Ebből 59.863 a magvar 
nyelvű, 2378 német nyelvű, 1464 zsidó 
nyelvű, 236 cseh nyelvű, 229 horvát, 222 
ango\ 144 francia, 128 román, 123 görög. 
62 tót, 35 latin, 33 orosz, 33 szerb, 27 
olasz, 14 lengyel, 12 holland, 15 bulgár, 
11 eszperantó, 8 szlovén, 8 cigány, 5 finn, 
3 litván, 2 dán, 2 lett, 1 svéd, 1 zsidó
német, 8 egyéb nyelvű. A kimutatás fel
tünteti azt is, hogy hol adtak el Csonka- 
Magyarország területén kívül is magyar 
bibliákat. Csehszlovákiában 5762, Német
országban 704, Ausztriában 106 magyar 
biblia kelt el. A Középeurópában eladott 
összes magyar bibliák száma tehát az 1926. 
évi 48 639-e! szemben 66.435, ami kb. 
37% -o8 emelkedést jelent. A Brit és Kül
földi Biblia-társulat szolgálatában 10 ma
gyar iratlerjesztő állott az 1927. évben, 
ezek közül már kettő kilépett a szolgálat
ból. A legtöbb bibliát adtak el Budapesten 
(5560), azután Baranya vm.-ben (2379), 
utána Nyíregyházán s környékéu (2066), 
azután Pakson és környékén (2014), So
mogybán (1459), Borsodban (1004)

futnak mindenfelé, asszonyok lépetten, kar
jaikon gyermekeikkel, futnak, rohannak, de 
hová, nincs talán hely sem, ahová mene
külhetnek ; „de igen, van :* kiáltás hangzik 
fel: a templom felé. — És az Isten háza 
megnyílik a sok bűnös lélek felé, amíg 
Isten karja egyik oldalon a csapást méri a 
bűnösökre, a másik oldalon menedéket ád 
a megtérőknek — s leborulnak a templom 
hideg köyeire s zokogva sírják vissza az 
Istent. S mig benn a templomban felhang
zik a rég nem hallott ének: „Én Istenem 
én bűnös ember*, azalatt odakünn a rideg 
férfiszivek is megtérnek Istenhez, odasereg- 
lenek Bártfay köré s szembeszálltak a tűz
zel, viharral, vilámok tüzével... a halállal... 
Iszonyú küzdelem volt, csak egy Istenben 
sziklaszilárdan bízó ember tehette ezt meg, 
egy egész falut mentett meg a pusztulástól, 
egy egész népet a kárhozattól.

Már hajnalodott. . .  A tűz még ki-ki
lobbant a romok közül, a vihar már elmúlt, 
a hajnalcsillag is felragyogott 8 a romok 
felett járkált feketén, kormosán az ifjú 
lelkipásztor, könnyeit hullatta szerte — sírt. 
Siratta az eltemetett üszkös otthonokat I 
És csoda történt, lm nem volt már egyedül, 
ott állt előtte levett kalappal az egész falu 
férfi népe, görnyedten, kezeiket imára kul
csolva . . .  s nézték a bátor vezért, a falu 
megmentőjét. . .  s vártak. . .  vártak vala-

Csak nem hátrafelé. Nagy Fri
gyes mondotta, hogy az első lépés 
hátra a katonaságra rossz benyo
mást gyakorol. A második veszé
lyes, a harmadik romlásba visz. 
Milyen igaz ez erkölcsi szempont
ból ! Ha mi keresztyének hátrafelé 
megyünk a tökéletesedés helyett, 
akkor az olyan, mint a lavina, 
melynek kicsi a kezdete, de bor
zalmasan növekedik s mindent 
maga alá tem et...

|  Mesterházy László f " j  * S
Szivet megindító zokogás verte fel ismét 

a pápai ev. parochiának csendes békessé
gét 8 a bánat fekete leplével bevonta egy 
lisztes gyülekezet gyászoló szivét. Meghalt 
Mesterházy László, a szerető apa, a jó férj. 
a pápai gyülekezetnek hűséges lelkipásztora. 
Élete nem a közömbös hétköznapoknak 
egyszerű egybekapcsolódásából állt, hanem 
a Krisztusért hevülő eszméknek szakadatlan, 
testet-lelket felőrlö, céltudatosan vezetett 
küzdelme volt. Halála nem közönséges el
múlás, mely hidegen hagyja a mellette 
elrohanó emberi szívet, hanem egy csodá
latos, nagy harc alatti összeroppanás, mely
ben a hajótörést szenvedő eszmék, össze
tört édes reményeknek jajszava kiált az 
ég felé s megrendilöleg hat a legelfásultabb 
lélekre is.

Mesterházy László 1876-ban született 
Fel8öszoporon. A boldog szülői körből a 
tanulás vágya Sopronba vitte a gyermeket 
s itt szerezte meg ősi iskolánkban a kö
zépiskolai műveltséget. A Krisztus szolgá
latába akarta állítani már reményében is 
értékes életét, Így lett ugyancsak itt theo- 
lógiánk hallgatójává. Theológiai tanulmá
nyait a greifswaldi egyetemen fejezte be. 
Elhozza magával a német hon földjére is

mire. S ő megtalálta a szivüket. . .  Fel
hangzott az ének: „Erős vár a mi Iste
nünk*. . .  Zengett, zúgott fel az égig, egy 
megtérő népnek buzgó éneke s lemosolygott 
rájuk az Isten, jóságos napját felkeltette, 
hogy újra rájuk szórja ezernyi szikrázó 
aranysugarát. . .  És érces hangján Istenhez 
szólt a pap, átszellemült szavaival felemelte 
a nép lelkét az Istenhez. . .  a buzgó ima 
szárnyai bocsánatért könyörgött és meghall
gatást nyert. . .  Isteni csoda volt. A halál 
éjszakájából új élet fakadt. . .  új hajnal, 
Istennek hajnala, egy megtérő bűnös világ 
tért új és szebb virradatra. . .

S a férfinép megindult, az asszonyaihoz, 
gyermekeihez a templomba 8 ott benn örül
tek, sírva zokogtak, hogy megtalálták egy
mást, hogy megtalálták az Istent. . .  Min
denki megtért azon a rémes éjszakán, csak 
egy ember volt csupán, aki rideg, bezárt 
szívvel nézte tovább is az Istent: Tornyay 
Pál. Hallotta ö az Isten haragját, a süvöltő 
rettenetes éjt, a sírást, jajveszékelést, de 
mit sem törődött vele. Fiával és két cim
borájával a kártyaszobában ült s hangos, 
zajos társasága fel sem figyelt a tüzriadóra I 
Boros palackok, poharak csengtek az asz
talon, a tivornyázó zaja hangzott ebben a 
hajlékban akkor, amikor künn, az élet vi
harában százak jajszava sirt fel. Hallották 
ők a tűzriadalmat, a dörömbölést a kapun,



148

lángoló magyar szivét 8 a Krisztus tudo
mányának megismerése mellett, a magyar 
kultúrának megismertetése érdekében veti 
latba széleskörű tudását s folyton égő lel
kesedését. Kápláni éveit Pápán és Sárvárott 
töltötte. Itt választják meg 1902-ben rendes 
lelkésszé. Innen hívja maga mellé Gyurátz 
Ferenc Pápára püspöki lelkésznek s a nagy 
püspöknek nyugalomba vonulásával 1917 
jan. 28-án a gyülekezet rendes lelkésszé 
választja. Gyurátznak lépett örökébe. Ez 
örökséget megtartani volt kitűzött célja 8 
e célhoz vezető életnek tartalma volt a 
munkáknak terhe. S ő helyt állt. Mily feöny- 
nyen röppen el ajkunkról e szó : Helyt állt! 
pedig e helytállás a buzgalom izzó kohójá
ban felolvadt folytonos cselekvésekké, me
lyek lassan, titkon kikezdték életének gyö
kerét. Két évvel ennek előtte egy végzetes 
betegség lopódzott megviselt szervezetébe 
s óráról-órára vájta testében a setét lép
csőket, melyek sírjához vezették. Apr. 25 én 
távozott körünkből. E két év szeretett csa
ládja számára az aggodalmaknak, a titokban 
elhullatott könnyeknek voltak esztendei, 
egyháza szempontjából pedig e két év az 
önfeláldozó krisztusi szolgálatnak diadslutja 
volt, mely fennen hirdeti: A jó Pásztor az 
ö életét adja juhaiért. Minden fájdalmak 
dacára boldog az a család, mely ily igékkel 
tudja vigasztalni magát.

Apr. 27-én Pápa városa gyászba öltö
zött, hogy utolsó nyugvóhelyére kisérje 
Mesterházy Lászlót, az ev. lelkészt. Sírtak 
a kicsinyek, könnyeztek a nagyok. A kicsi
nyek a nagyok zokogó fájdalmán keresztül 
sejtették, hogy mit vesztettek; a nagyok 
pedig a kicsinyek sejtelmes könnyein ke
resztül meglátták, mily drága kincstől kell 
megválniok. A néma koporsó felett meg
szólal csendesen az orgona lágy melódiája, 
suttogva beszél az elárvult szivekhez s 
megnyílnak szent énekre: „És mikor elte
metik, könnyek közt emlegetik.“ (574. ének.) 
Mint a balzsam, folyik szereteti püspökünk 
ajkáról a vigasztalás igéje. (Ján. jel. 3 . 
n —iá) Mesterházy László a hűség mártirja, 
de az önfeláldozása nem a megsemmisülés

de a kemény, istentelen szivek nem érzik 
a bajt, elnéznek felettük s az örömmámor 
közepette meghalt a szivük I Csak két lélek 
állt könnyes szemmel, imádkozva a kastély 
ablakában, Tornyay felesége és leánya, 
Katinka. Rabok voltak a lezárt kastélyban, 
akiknek nem volt akarata, akiknek a szivük 
majd megszakadt a látványtól, amit az ab
lakból láttak. . .  Először az asszony rohant 
be a mulatozók közé. . .  szegény, törődött, 
érző szívű asszony. Sírva kiáltott :

— Pál 1 P á l! van nektek szívetek ? ! . . .  
mikor odakünn a tűz hamvaszt, perzsel 
mindent, ti dorbézoltok idebenn? Jöjjetek, 
segítsünk rajtuk! . . .

— Nincs segítség I hangzott a válasz. 
Megérdemlik a sorsukat) Alighogy kimondta 
ezt, lánya futott be s könyörgő kézzel kérte 
őket a segítségre, mire Tornyay harsány, 
durva hangon kiáltott. — Vissza a szobá
tokba ! egy síró hangot nem akarok látni, 
egy Tornyay szeméből nem szabad könny
nek hullani! Égjenek csak ott künn azok 
a nyomorultaki Az én szememben nincs 
náluk mentség! — „Istentelen!* — hang
zott az asszony ajkán a szó . . .  s ájullan 
rogyott össze s leánya felemelve öt bevitte 
szobájába, ahol sírva, zokogva ápolta a 
vergődő édesanyát, kinek lázálmai egész 
éjjel tartottak, é s  nem ment utánuk senki 
sem a dorbézoiók közül. . .  csak a kacaj,

HARANQSZO.

Uram segíts!
Uram, te látod telkemet, 
Bennem te olvasol,
Látod, földi gond hogy temet, 
Szivem miként hajol,
Mint csábit, hogy von a világ 
S  alszik bennem az égi láng!

Uram, segíts, emelj, ne hagyj! 
telkedből önts belém!
Szivembe szent erődből adj!
Ne tántorodjam én,
Nyerjem meg földi bús tusán 
Mennyben ragyogó koronám!

SZABÓ LAJOS.

jegyében folyt, mert elhullatott vercjlék- 
cseppjei az áldásnak lettek vetömagvává, 
egy-egy elfolyt vércseppje áldozat volt s 
az el-eimaradó szívdobbanásai, melyek a 
halál jöttét jelezték, értéket, kincset szórtak 
közénk, mely kincs az ő hűséges lelkének 
lénye s ez most is folytatja lázas munkáját 
és segíti építeni az Urnák láthatatlan temp
lomát. Oszloppá lett előttünk az ő munkája, 
melyre az Isten Irta fel fénylő betűkkel a 
nevét. E név örök fényében él az elhunyt 
munkája. Az Isten nevével megpecsételt 
szolgálat vigasz számodra gyászoló család, 
minekünk pedig biztatás a tehernek további 
hordozására.

Beláthatatlan menet kíséri a temetőbe. 
Koporsója előtt 25 lelkésztársa. Előttünk 
megszámlálhatatlan koszorú, csokor tavaszi 
virágokból, a szeretetnek könnyező gyer
mekei ezek, melyek a talán még itt meg
keményedett szivek helyett sírnak.

A simái dr. Mohácsy Lajo3 búcsúztatja 
könnyfakasztó szavakban a drága halottat 
övéitől, gyülekezetétől s a filiáktól, Takács 
Elek esperes tömör, oktató gondolatokban 
az egyházmegye nevében, Szutter Dániel

a nóta hangzott a szobából: „Hej, sohase 
halunk meg ü l “

Hát hol volt az Isten az ő büntető ke
zével ? Ott volt, ott lebegett közöttük . . .  
Az Isten keze eléri mindig azokat, akik 
ellene támadtak!

Vasárnap volt... a hfvek m ind... mind 
ott voltak a templomban, a padok tömve 
s várták az ú j . . .  édes érzés közepette 
Bértfay beszédét. . .  Az első padsorban is 
ott ü't Tornyayné és leánya, Katinka, talpig 
feketében. Talán az elveszett lelkeket si
ra ttá k ... Felhangzott a zsolozsma, zengő, 
harsogó ének. . .  Imádság, mélységes szív
ből jövő . . .  S már beszélt is az ifjú lel
kész . . .  Ajka átszellemült. . .  arcán föl
döntúli mosoly, a lelke zengett. . .  s min
denki! felemelt magához az Isten lelke 
m ellé. . .  S ott az első pádból egy sötét 
könnyes szempár könnyezve pillantott fel 
az ifjú fe lé ... Szivében egy titkos... néma 
érzéssel, lélektestvéiüi fogadta az ifjú lel
készt . . .  s leikében hullámzó tenger gon
dolat vo lt.. .  És már zeng újra az ének...  
s jönnek kifelé. . .  a boldog, Istent lelt 
emberek . . .  És találkoztak. . .  bent a lel- 
készi hivatalban . . .  anya és leánya titkos 
ajándékokat tettek le a jótékonyság oltá
rára . . .  a tűzkáro8ultak javára, amiről 
Tornyay nem tudott. . .  Egymásra néztek

igazgató őszinte fájdalomban remegő szép 
szavakkal a tanítók nevében. Egy szerető 
híve pedig megható módon a nőegylet, a 
zenepártoló egyesület nevében küldi sírjába 
a búcsúszót. Püspökünk megáldó szavaival 
utolsó útjára küldi, le a hideg sírba. S el
tűnt elölünk a koporsó is. Az énekkar bús 
melódiája száll. Az omló göröngyök zajára 
feljajdul a szív 8 csendesen zokog a nagy 
gyülekezet egv bű lelkipásztor korai eltá
vozása felett, Nedves szemmel állunk s az 
elföldelt koporsóból feltör lelkének fény
sugara, megtörik szemünknek könnyében s 
mint dicsfény ömlik el csodás színeibe 
bontott lelke á néma gyülekezeten s hallom 
még egyszer szavát: Szeretlek titeket. Is
ten veletek.

Azt mondják az idő gyógyít, a bánat 
elenyészik. Én azt mondom e temetés után, 
a bánat kezdetben rohanó láva, mely éget, 
de idővel megkeményedik, éles tőrré kris
tályosodik, a szívbe szorul s tépi sírunkig 
a Isiket. Isten veled!

Dr. Schlitt Gyu'a.

1928. május 6.

Remete Antal, a szent életű 
férfiú egyszer meg akarta tudni, az 
Isten mennyire értékeli az ó keresz- 
tyénségét. Az Isten álmában egy 
alexandriai cipészt nevezett meg neki, 
mint aki a keresztyén szent életben 
vele egy sorban áll. A remete sietve 
felkereste a cipészt és lelki gyakor
latai és lelki adományai után érdek
lődött. »Lelki gyakorlatok? Adomá
nyok ?€ — ámult a mester, — »Nem 
tudok róluk, csak azt mondhatom, 
bogy naponként szívesen és szorgal
masan imádkozom másokért és ma
gamért és derűsen, vidáman végzem 
el napi munkámat «

Adakozzunk a Harangszó te rjesz té sé re .
. . .  és megtalálták egymást. . .  egy rsb kis 
madárka és a szabad ó riá s . . .  a lélek 
óriása . . .  Érezték. . .  tudták is . . .  hogy 
lelkűk egyesül, szivük dobbanása mily egy
forma . . .  Hisz az élet utján hányszor és 
hányszor egyesül a szivek világa . . .

Katinka szobája a kastély keleti szár
nyán volt. Két kis virágos ablaka moso
lyogva intett a járókelőknek. A napsugár 
kora reggel ébredésre hívta őt s a napsugár 
testvérkéi, a virágok, illatukkal é lesz tge t
ték. .. Da ő már éjjel nem tudott aludni.. .  
raj;ottak agyában a gondolatok, A sötét 
gór d ó k . . .  atyja ridegsége . . .  rosszindu
lata . . .  édesanyja szenvedése . . .  a bor
zalmas tű ívész... a szívtelenség... mind
mind könnyeket fakasztott szemébe . . .  s 
amint a napsugár bekukkantott virágos 
ablakán, ép akkor jutott el gondolatban 
ahhoz, ki mindnyájunknál különb volt, aki 
szivét, lelkét embertársainak adta, aki visz- 
szavezelte a népit Istenhez 1

A szenvedés neveli a hitet. Erőt ád az 
éleíküzdelemben. Katinkának szive meg- 
acé'osodoít a tövises életben.

Tervezett.. .  édes, szép reménnyel, hogy 
nem lesz ez mindig így, hogy atyja kérges 
szíve megtér az Istenhez. . .  így múltak el 
a napok, hetek szomorúan, ábrándosán. . .

* * * Folyt, köv)
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Kérelem
az öttevényi evang. imaház épí
tésének támogatása tárgyában.

öttevény győrmegyei község, 
Győrtől 14 km.-re, 1707 lakossal, 
melynek legnagyobb része r<5m. kath. 
68 evangélikus család van benne az 
az 1920. évi népszámlálás szerint 
156 lélekkel. Az evangélikusok egy 
földbirtokost kivéve csupa szegény 
emberek, akik vagy a környező ura
dalmakba járnak vagy a vasútra 
mennek dolgozni. A legtöbbjük szá
mára az öttevény—győri vonat-költ
ség is oly tetemes összeg, hogy 
megakadályozza istentisztelet után 
való sóvárgásuk kielégítését. Ha nem 
gondoskodunk rendszeres gondozá
sukról, lassan lemorzsolódnak a r. 
kath. tengerben. 1910 ben 188 volt 
az evangélikusok száma, 1920-ban 
már csak 156. Ennek megakadályo
zására maguk az öttevényeiek kérték 
fel a győri lelkészi hivatalt, hogy 
tartson számukra rendszeres igehir
detést, ami a mólt év októberétől 
meg is történik. Az összejövetelek 
helyisége Isten különös kegyelméből 
a róm. kath. iskola egyik tanterme. 
Ha egy szép napon megvonják tőlünk 
az iskola használatát, a szó szoros 
értelmében hajléktalanná válunk, mert 
egész öttevényen nincs még egy má
sik hely, ahol az összejövetelek ha
talmas buzgó serege el tudna férni. 
Ez teszi múlhatatlanul sürgőssé az 
öttevényi ev. imaház megépítését. A 
Magyar Prot. Nők Országos Szöv.- 
nek győri fiókja sietett a szoronga
tott öttevényiek segítségére azzal, 
hogy szeretettel összeadott nyere
ménytárgyakra sorsjátékot rendes 
erre a célra. Egy sorsjegy ára 1 P. 
Egyházvédelmi szolgálatot végez min
denki, aki ezt a szent ügyet támo
gatja.

Templommal biró evangélikusok 
gondoljátok el, mi lenne a ti életetek 
templom nélkül, s akkor meg fogjá
tok érteni az öttevényiek panaszos 
zsoltárát: »Szomjuhozik lelkem Isten
hez, az élő Istenhez; mikor mehetek 
el és jelenhetek meg Isten előtt? 
Könnyhullatás kenyerem éjjel és nap
pal, mikor minden nap azt mondják 
nékem: hol van a te Istened?» (42. 
Zsoltár.)

Sorsjegyek kaphatók a győri ev. 
lelkészi hivataluál, amely e célra 
szánt szíves adományokat is hálás 
köszönettel fogad és továbbit. A sors
játék pénzügyminiszterileg engedé
lyezve van. Húzás 1928 május 31-én 
lesz.

Tépett tavasz.
Nézd meg ezt a 
S zép  virágot,
Mit a hernyó 
Itt kirágott,
Ott k irágott; 
Nem láthatsz Ily 
Csorbaságot, 
Osonkaságot 
Sehol sem. 
Hitvány hernyó 
Egy virágnak 
Ennyit á r th a t !

Nézd meg ezt a 
S zép  virágot,
Mit az ellen 
Itt kivágott,
Ott kivágott; 
Nem láthatsz ily

Osorbaságot, 
Osonkaságot 
Sehol sem.
Ennyi ellen 
Egy országnak 
Mennyit árthat 1

Lesz m ég  Tavasz 
Szép  virággal,
Mit a hernyó 
Ki nem rágdal ; 
Szép virággal 
Telik a szív 

. Vigassággal, 
Boldogsággal 
Mindenütt.
Halom hernyó 
Egy Virágnak 
Mit sem  árthat I . , .  

PETROVICS PÁL.

OLVASSUK A BI B LI ÁT !

A Szentlélek munkája.
Máj. 7. Krisztusról bizonyságot tesz. 

János 14. se, 15. as—27. A tanítványok Jé
zus Krisztus feltámadásával még mindig 
nem látták az Ö munkáját a maga teljes
ségé b:n, még mindig voitak kételyeik, ha
bár hittek a feltámadottban. A Krisztus 
megismerésének tökéletességére a Szent
lélek visz el, ö  tesz bizonyságot mind
nyájunknak, 0  világosítja meg Krisztus 
tanítását mi előttünk. A tanítványok pün
kösdig tu’ajdonképen csak boldog szemlé
lői voltak Krisztus feltámadásának. Csak 
a Szentlélek bizonyságtétele után lettek ők 
is igazán bizonyságtevői az Ő tanításának 
és személyének. Valaki azt mondotta, hogy 
az első keresztyének megismerték Krisztus 
törvény-betöltése alapján az egy igaz Istent 
(Ap. csel. 17.28), a reformáció pedig visz- 
szaadta a világnak a tiszta Krisztus-hitet, 
a mi nemzedékünknek a Szentlélek bizony
ságtételére kell ráeszmélnie, mert csak ez 
á'tal teljes a keresztyénség és Krisztust is 
csak ez által ismerem meg igazán. Kitá
rom-e Isten bizonyságtevő Szentlelke előtt 
a szivemet, készen én is a bizonyság
tevésre ? . . .

Máj. 8. Szomorkodókat megvigasztalja.

Íános 16.6—7 Vájjon mi történt volna, ha 
ézus itt maradt volna testben e földön? 
ü sem képzelhetik ezt azok, akik ismerik 

Isten nagy kegyelmét, »hogy egyszülött 
Fiát adta* és pedig halálra a d ta . . .  éret
tünk. Az, amire azt hitték a tanítványok, 
hogy kibírhatatlan fájdalom, hogy Jézus 
eltávozott testileg e világból, az lett a bol
dog keresztyénség fundámentoma. A vigasz
taló Szentlélek mivelte ezt I A Krisztusban 
hívőknek megadja ezt a vigasztalást 1 Ne
kem is megadja mindin bánatomban 1 Hi
temet megerősíti I

Máj. 9. Megfeddi a világot bán tekinte
tében. János 16.8—9 A hitetlenség a .bűn“. 
Isten nem ír paragrafusokat az embernek. 
Isten hit és hitetlenség szerint Ítél. A Szent
lélek pedig e szerint feddi meg a világot. 
A hívők, a Szcntlélekkel megtöltöttek által 
folytonos feddést gyakorol a világra, de 
megszólal az én lelkiismeretemben is, amint 
magamban kezdek hinni és nem a Krisz
tus Jézusban.

Máj. 10. Megfedd igazság tekintetében. 
János 16. ío. A világ mennyire hangoztatja 
annak lehetetlenségét, amit Jézus itt mond. 
Szeretik azt mondani, hogy mivel nem lát

juk őt, hátipeltünt a múlandóságban; ho
gyan ment volna fel és hova ment volna ? 
A Szentlélek pedig munkálkodik, feddi 
hamisságáért a világot. Megfeddi azokat, 
akik nem akarják meglátni az egyetlen 
nagy igazságot: Jézus fel ment az Atyához 
és csak a hit találkozhatik vele.

Máj. 11. Megfedd ítélet tekintetében. Já
nos 16 .li. Ne féltsük Krisztust és keresz- 
tyénségünket semmitől e világon. Féltjük 
talán a csúfolódóktól, féltjük az ú. n. tudó
soktól, féltjük a bűntől, hogy megmételye
zik? Hiszen minden megitéltetett, a világ 
minden fejedelemsége! Milyen csodálatos 
az Isten gondoskodása, hogy Szentlclkét 
küldte s az megfeddi azt is, aki méltatla
nul tekint Krisztusra, de főként azt, aki 
félti az Ö ügyét a világ fejedelemségeitől! 
Senki nem árthat Krisztusnak s az igazán 
hívőnek. Ebben a tudatban várom ma a 
Szentlélek munkáját 1

Máj. 12. Elvezérel az igazságra. János 
16. is—13. Mennyi-mennyi mindent mondott 
Jézus az ő tanítványainak és mégis itt arra 
hívja fel a figyelmünket, hogy „még sok 
mondani valója van, de most el nem hor
dozhatják.* Először a Szentlélek vigasztaló 
erősítése kell, azután minden igazságra 
el vezérel maga a Szentlélek. A tanítványok 
csak pünkösd napján látták meg a maga 
teljességében Jézus életének jelentőségét: 
hogy érettünk halt meg és reménységünk 
betöltésére támadott fel. Ha eddig kétel
kedtem az Ö munkájában, nyissam meg 
csak szivemet a Szentlélek előtt, minden 
igazságra elvezérel.

Máj. 13. Honnan van mind ez ? János 
16.w/b—is. Nem magától szólja mindeze
ket a Szentlélek, hanem azt mondja Jézus: 
„azokat szólja, amiket hall*, „az enyémből 
vesz*. Itt látjuk meg mennyire összevág, 
mennyire elválaszthatatlan Krisztus és a 
Szentlélek munkája, de nemcsak Krisztus
sal, hanem épen Ö rajta keresztül Istentől 
van mindaz, amit tesz e világon, amire 
elvezet bennünket. Ha a Szentlélek veze
tését akarom követni, akkor Jézus Krisztust 
kell keresnem a Szentfráaban, az érettem 
meghalt és feltámadottat.

K O R K É P E K .

K a r c o la to k  a  h é trő l.
Hegedűs Lóránt, volt miniszter 

„Nagybátyánk Amerika* című. cikké
ben írja többet között:

„Mikot folyton angol-amerikai 
közvéleményről beszélek, arra kell 
kérnem kedves olvasómat, képzelje 
azt, hogy midőn több mint harminc 
év előtt először ismerkedtem meg 
bensőleg Nagybritánnia és az ame
rikai Egyesült-Államok döntő ténye
zőivel, már akkor is az akkor diva
tos, később a Titanicon elpusztult 
nagy publicistának, Steadnek, az 
American Review of Reviews szer
kesztőjének elvét vallottam, mely sze
rint az angol-szász világ egy s an
nak két megnyilvánulása van: az 
Egyesült Királyság (United Kingdom) 
és az Amerikai Egyesült-Államok 
(United States). A világháború be
bizonyította, hogy ez a lelki egység



150 HARANQSZO. 1928. tnéjus 6

megvan, mert azt az Amerikát, amely 
azelőtt is, most is irtózik Európától, 
Anglia veszedelme mégis belesodorta 
az európai küzdelembe. Ez az össze
tartozás tehát sokkal mélyebb, sem
mint a földrajz vagy politikai tan
könyvek azt sejtetnék. Tehát egy 
közvéleménnyel van itt dolgunk, még 
pedig olyan közvéleménnyel, a mely
nek közös lelki vonása az, hogy 
e lső so rb a n  a  p r o te s ta n tiz m u s  
é r d e k li  a z  eg ész  v ilá g o n . Ezért 
nem babona, de felekezeti elfogult
ság nélkül hirdettem azt is Magyar- 
országon, hogy e lső so rb a n  a  p r o 
te s tá n s o k n a k  k e ll  j ó  p r o te s tá n 
so k k á  és jó  k e re s z ty é n e k k é  
v á ln io k , hogy Amerika és Anglia 
megértsenek minket.“

Vájjon a mi lelkűnkben megértésre 
talál-e ez a prófétai látomás ?

Felhívás.
Az evangélikus tanítók üdülőháza Rév

fülöpön, a Balaton egyik legszebb pontján 
f. évi május hó 16-án nyilik meg.

Szívesen látjuk országos egyesületünk 
tagjain kívül a lelkész és tanár urakat, 
valamint más egyházi tisztviselőket is, 
családtagjaikkal együtt, — ha üdülőnket 
igénybe venni óhajtják. Lakásért (egy ágy 
használatáért), kiszolgálásért, négyszeri 
étkezésért naponként és fejenként a tagok 
négy, a nem tagok öt pengőt fizetnek. Az 
élelmezésre vonatkozólag megjegyezzük, 
hogy az úgy mennyiség, mint minőség te
kintetében kifogástalan lesz.

Nem tagoknak és nj usdijas kartársaink
nak különösen a május 16-tól június 30-ig 
és a szeptember 1-től számított turnusokat 
ajánljuk.

Jelentkezni május hó 10 ig nálam, vagy 
KiS7ely János ig. tanítónál (Cegléd) lehet.

Sopron, 1928. április hó.
Krug Lajos

az Országos Ev. íanítóegye- 
sület elnöke.

EGYRÖL- MÄS RÖL.

A  m in d e n n a p i  életből.
Ipari statisztika. A legutóbbi 

évszdmlálás szerint Csonka-Magyar- 
. országon 245 738 ipari vállalat van. 
Ezek közül segéd nélkül dolgozik 
164.427 vállalat, egy segéddel 40.655, 
két segéddel 18 041, 3—5 segéddel 
14 970, 6— 10 segéddel, 4274, 11—20 
segéddel 1820 és 20-nál több segéd
del, tehát gyárszerüleg mindössze 1551 
üzem. Ezek szerint a gyáripar mind
össze 0.6% át teszi ki az ipari üzemek 
számának. Ha a kimutatott száma
dások arányosából kívánjuk megálla
pítani a kisiparban alkalmazott segé
dek számát,^ akkor,[ez 250.000-re 
tehető a gyáripar által alkalmazott
202.000 fővel szemben. Megállapít

ható tehát, hogy a kisiparban 244 
ezer 187 üzem 250.000 segédet fog
lalkoztat, a tanoncokat nem számítva, 
ha a statisztika szabályai szerint 
számítjuk hozzá ezekhez a számokhoz 
a családtagokat, akkor kitűnik, hogy 
Magyarországon másfél millió ember
nek ad megélhetést a kisipar, tehát 
a lakosság egy ötödének, összevetve 
a gyáriparban alkalmazott 202.000 
és a kisiparban alkalmazott 250.000 
segédet, megállapítható, hogy Csonka- 
Magyarországon ma több, mint ötöd- 
félszázezer ipari bérmunkás van.

A fehér em ber szárm azása. 
Egy néger, kinek ősei rabszolgák 
voltak még, így magyarázta meg 
egyszer a fehér és fekete faj kelet
kezését. »Az első ember, kit az Isten 
teremtett, fekete bőrű volt. Ennek 
volt két fia: egy jó és egy gonosz. 
A gonosz megölte testvérét, a jót. 
Szörnyű tette után a teremtő kér
dezte a gyilkostól: »Hol van a te 
testvéred?« Ijedtében ez a bűnös 
annyira elsápadt, hogy egész fehérré 
lett és fehér is maradt élte fogytáig. 
A fehér emberek az ő utódai.

HETI  KRÖNI KA.
A kormányzó ünnepi keretek között 

nyitotta meg az ezidei Nemzetközi Vásárt, 
mely méreteiben majdnem kétszerese a 
tavalyinak. Az idei vásáron 1200 kiállító 
vesz részt és 150 szakma van képviselve. 
— A világ nagy népeiben ébred a belátás, 
mely az igazság felé hajlik — mondta az 
országos jogászgyűlésen Pesthy Pál igaz
ságügyi miniszter. — A pénzügyminiszter 
megígérte, hogy olcsóbbá teszi a kisembe
rek hitelét. — A kereskedelmi minisztérium 
költségvetésének tárgyalása alkalmából 
Hermann Miksa miniszter nagy beszédet 
mondott. — AI pár Ignác, a kiváló műépí
tész Zürichben meghalt. — Rákosi Jené 
Rothermere lord lapjában feltűnő cikket 
irt Magyarország pusztulása, Nyugateurópa 
veszedelme cimen.

Bécsben letartóztatták Kun Bélát. A 
császárhű néppárt felszólította a kancellári 
hivatalt, hogy Kun Bélát toloncoltassa 
Magyarországba. A véres népbiztos ezúttal 
is Magyarországon akart nagyobb akciót 
végrehajtani. 8 hónappal ezelőtt állítólag 
Budapesten is megfordult.

Kolozsvárott gróf Bethlen György, az 
erdélyi magyar párt elnöke, beszámolót 
tartott. A vallásügyi törvénytervezettel kap
csolatban kijelentette, hogy az aiapterve- 
zetet sikerült némileg megváltoztatni, de a 
rendőri szellem továbbra is benntraaradt, 
amelyet talán meg lehetett érieni a régi 
Romániában, de nem Erdélyben, amely 
mindenkor a vallásszabadság mintaképe 
volt.

A m agyar—román vegyesbizottság
vizsgálata a Beregböszörmény község mel
lett történt oláh gyilkosság ügyében ered
ménytelenül végződött. — Romániában a 
román kormány lemondásának lehetőségé
ről beszélnek.

A cseh lapok mind arról Írnak, hogy 
Csehország nemzetközi helyzete lejtőre 
jutott.

Görögországban katasztrófái is föld
rengés volt. Négy város, közöttük Korint- 
hus teljesen megsemmisült. A katasztrófá
nak sok halottja és sebesültje van.

Lord Rothermere április 26-án volt 
60 éves. A magyarországi üdvözlő táviratok 
és levelek egész szobát megtöltenek. — 
Az angol parlament most tárgyalja a költ
ségvetést. E szerint a kiadásokat 806 mil
lió 195.000 font sterlinggel irányozza elő. 
Amióta a mostani kormány vette át az 
ügyek vezetését, 7 ezer felesleges állást 
szüntettek meg.

Szovjet-Oroszországban elkészült az 
új földbirtoktörvény, mely felfüggeszti a 
magántulajdont. — Wracgel tábornok, az 
ellenforradalom egykori vezére brüsszeli 
száműzetésében meghalt.

Wilkins, amerikai kapitány, átrepülte 
az északi sarkot.

H A R A N GS Z O.
H u své t u tá n  4 . v a s á r n a p .

Ep. Jakab 1 . 16- 21.
CantateI Énekeljetek! De hát mit és 

miről is énekeljünk ? Énekeljetek az Isten 
igéjéhez való szerétéiről, arról, amiről epis- 
tolánk szól, amely megmutatja nekünk: 
m iért ragaszkodjunk Isten igéjéhez és 
miben nyilvánuljon meg az ige iránti 
szeretetünk ?

L a p u n k  leg k ö ze leb b i s z á m á 
b a n  m e g k e zd jü k  K a p i  B é la  
d u n á n tú li  p ü s p ö k  a m e r ik a i  
m is s z ió s  u t já n a k  k ö z lé sé t.

Kapi Béla püspök április 30-tól május 
5-ig Sopronban, május 13—15-ig Bony- 
hádon, május 23—24-ig Kőszegen végez 
iskolalátogatásokat.

Raffay Sándor püspök a  biharm e- 
gyel Komódiban imaházat avatott. A
bányai evangélikus egyházkerület püspöke, 
Raffay Sándor dr., a biharmegyei Komádi 
községben felavatta az ott épült nagysza
bású imaházat. A felszentelő imát és pré
dikációt a püspök végezte, azután küldött
ségeket fogadott, majd az egyházközség 
díszközgyűlésén elnökölt.

Érettségi korm ánybiztosok. A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter egyházunk kö
zépiskoláinak idei érettségi vizsgálataihoz 
a következő kormányképviselőket küldte 
k i : a dunántúli egyházkerületben: a bony
hádi reálgimnáziumhoz dr. Szelényi Ödön 
theológiai akadémiai tanárt, a kőszegi le
ánygimnáziumhoz dr. Szigeti Lajos tanárt, 
a soproni reálgimnáziumhoz Horvay Róbert 
debreceni áll. c. igazgatót; a bányai egy
házkerületben: az aszódi reálgimnáziumhoz 
Bolemann Géza soproni bánya- és erdő
mérnöki főiskolai tanárt, a békéscsabai 
reálgimnáziumhoz dr. Deák ]ános pécsi 
egyetemi tanárt, a budapesti gimnáziumhoz 
dr. Szlávik Mátyás theológiai tanárt, a 
szarvasi gimnáziumhoz dr. Domanovszky 
Sándor budapesti egyetemi tanárt; a tiszai 
egyházkerületben: a nyíregyházai reálgim
náziumhoz dr. Benigny Gyula debreceni 
egyetemi tanárt, a nyíregyházai leánygim
náziumhoz dr. Hittrich Ödön budapesti fő
igazgatót.

Tisztujítás a győri ág. h. ev. egy
házközségben. A győri ev. egyházközség
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1928 április hó 22-én tartotta meg tiszt
újító közgyűlését. Dr, Dukavits Vilmos kir 
ítélőtáblái tanácselnök, a gyülekezet eddigi 
felügyelője nagy elfoglaltságára való hivat
kozással lemondott tisztségéről. A közgyű
lés kiváló érdemei elismeréséül tiszteletbeli 
felügyelőnek választotta. Megemlékezett 
nyugalomba vonult lelkészéről, Isó Vincéről 
is, akit tiszteletbeli egyházi elnöknek vá
lasztott a gyülekezet — Felügyelő lett 
nagyegyházasi Mikiás Mihály ny. ezredes, 
eddigi másodfelügyelö, másodfelügyelő lett 
jausz Lajos főmérnök, eddigi pénzügyi 
bizottsági elnök. Egyházi elnök Pálmai 
Lzjos tb. esperes, ügyész dr. Petőcz Károly, 
tb. ügyész dr. Dorner Emil, pénzügyi bi
zottsági elnök dr. Vélsz Aladár, számvizs
gáló bizottsági e'nök az ezen állásban nagy 
érdemeket szerzett, de elfoglaltsága miatt 
lemondott Smikli Lajos helyett Laucsek 
Rezső, iskolaszéki és gyámintézeti egyh. 
elnök Túróczy Zoltán lett. Új bizottsági 
tagokul a pénzügyi bizottságba Lóránt 
Gyula, az alapítványiba Groó Gyula, a 
szeretetháziba Túróczy Zoltánné és dr. 
KováC3iC8 Sándor, a gyámintézetibe dr. 
Lumnitzer Béla és Niederland Vilmos vá
lasztatott. A képviselőtestület új tagjai a 
következők: Kecskés János, dr. Kovácsics 
Sándor, Péter Lajo3, Szollár Pál, Varga 
Dezső, Szijj Lajos, dr. Németh János, Koós 
Gyula, Röcít Gusztáv, Isó Pál, riscser Pál, 
Szalay Ferenc, Ihász Miklós, Fuchs Rezső. 
— A választás teljes egészében dicséretre 
méltó egyhangúsággal folyt le.

Celldőmölk. Szépen sikerült előadást 
rendezett ápr. 15. és 26-án a celldömölki 
ev. ifjúsági egyesület, amikor szinrehozta 
a János Vitéz c. örökbecsű dalművet. A 
rendezés szépen sikerült munkája Vincze 
József, Nagy Jenő és Bácsi Sándor s. lel - 
[kész érdeme, az énekek betanításával Vin
cze József és Jolán, a zenekar vezetésével 
ífj. Kirchner Elek fáradozott teljes sikerrel. 
[A szereplőkről is teljes elismeréssel kell 
megemlékezni; különösen Koczor Dániel, 
Szabó I uska és Nigy Jenő műkedvelők

ből nem szokott biztossággal mozogtak és 
I énekeltek a színpadon. De a többi szereplő 
lis : Meiszner llus, Kiss Sándor, Szarka 
lKároly, a kar, huszárok, udvarhölgyek, 
Itündérek is elismerésre méltó buzgalommal 
llátták el szerepüket és hozzájárultak az 
■előadás sikeréhez. Mindkét előadást nagy 
lérdeklődés kisérte és az egyesület otthona 
Ijavára szép anyagi eredmény zárta be.
[ Sajtó-nap G y ő rö tt A győri egyház
község a husvét utáni egész vasárnapot az 
lev. sajtó ügyének szentelte. Délelőtt Túró- 
kzy Zoltán beszélt a betű leikéről s a Lélek 
ketüjéről. D. u, vallásos estély volt, ame
lyen  dr. Deák János egyetemi tanár tartott 
■előadást a sajtó lényegéről s az ev. ember 
kajtó-kötelességéről. Orgonán játszott Fo- 
U or Kálmán karnagy, énekelt az egyházi 
Id s  kar. Saját szerzeményét szavalta Simon 
I li, imádkozott Ittzés Mihály 8. lelkész és 
Ezabó József hitoktató-lelkész. A sajtó-nap 
fcffertóriuma 83.08 pengő volt. — A győri 
gyülekezetnek különben az Ífj. Egylet és a 
Diákszövetség kezelésében ádventtöl állan- 
b ó  iratterjesztése van, mely öt hónap alatt 
■73.46 pengő értékű sajtó sajtóterméket 
Adott el.
I  Nyíregyházán Isten áldó kegyelmének 
béresével helyezték el az éptliö bérpalota 
Alapzatába az építkezés történetét magában 
loglaló okiratot. Az ünnepi szertartást Pau- 
l ik  János lelkész végezte.
I  459. sz. a la tt és „Győry Vilmos“ nő
b e n  igazolta a Magyar Cserkész Szövetség

a győri Ev. Ifj. Egyesület cserkész-csapatát, 
mely 28 taggal meg is kezdte működését 
Ittzés Mihály s. lelkész, mint parancsnok 
vezetésével, özv. Győry Vilmosné, hogy 
megboldogult férje nevéről nevezték el a 
csapatot, 100 pengős adománnyal lepte 
meg az új cserkészeket, akik ez utón is 
hálás köszö.ietüket fejezik ki nemes párt
fogójuknak. A győri ifjúság ebben a név- 
választásban is a nagy költó-pap emlékét 
óhajtja megőrizni.

Az őri m agyarósdi nőegylet áldozat
kész, buzgó tagjai a gyülekezetét a hús
véti ünnepekre nagyon szép és értékes 
oltár-, szószék és keresztelómedenccteritő 
készlettel ajándékozták meg.

A nemescsól gyülekezet április 22-iki 
vallásos estjén közének és oltári ima után 
a dalárda énekelt Badics Á. tanító vezeté
sével; Magyaróssy Jolán szavalt, a helyi 
lelkész .Egyházunk és a sajtó“ cimmel 
előadást tartott. Czipott Pál szavalata s a 
leánykar éneke után imával és közénekkel 
végződött a vallásosest. Az evang. sajtó 
céljaira 6.64 P offertórium folyt be.

C S A L Á D I  é r t e s í t ő .
Halálozás. Alulírottak úgy a maguk, 

mint a nagyszámú rokonság nevében is, 
fájdalomtól megtört szívvel jelentik, hogy 
a forrón szeretett apa, nagyapa, dédapa és 
rokon nemes Kiss Zsigmond földbirtokos 
folyó hó 18 án reggel 5 órakor, életének 
97 ik évébeu csendesen elhunyt. — S, ere
tett halottunk hűlt tetemét április hó 20-án 
délután 5 órakor helyeztük nyugalomra a 
farádi evangélikus temetőben. — Béke ham
vaira, áldás kedves emlékére I — Kiss 
Ferenc, Böröndy Józsefné sz. Kiss Lidia, 
Kiss Sándor, Kiss Lajos gyermekei. Kiss 
Ferencné sz. Ströbl Margit, özv. Kiss Im- 
réné, sz. Kulcsár Katalin, özv. Kiss Józsefné 
sz. Mészáros Irma, Kiss Lajosné sz. Koczor 
Ilona menyei. Unokái, unokavejei, unoka
menyei és számos dédunokák gyászolják.

Alulírottak, úgy a maguk, mint a meg
boldogult testvérei és rokonai nevében is 
fájdalomtól tépett, de Isten akaratján meg- 
nyugvó szívvel jelentik a leghívebb nő, a 
legszeretöbb édesanya, anyós és nagyanya: 
Farkas Elemérné szül. Mihályi Irénnek 
élete 62 ik, boldog házasságának 40-ik 
évében, 1928 április 28 án, Bükön történt 
gyászos elhunytét. — A megboldogu't por
részeit 1928 április 30 án, délután 3 órakor 
helyeztük az ág. hitv. ev. egyház szertar
tása szerint, a büki temetőben örök nyu
galomra. — Bük, 1928 április hó 28 án. 
— Boldogok a halottak, kik az Úrban hal
nak meg I — Farkas Elemér férje. Farkas 
Aranka férj. dr. Bélák Imréné, dr. Farkas 
Elemér, Farkas Jolán férj. Szekeres Sán- 
dorné gyermekei. Bélák Sándor, Bélák 
Irénke, Bélák Klárika, Szekeres Gábor 
unokái. Dr, Bélák Imre, Szekeres Sándor 
vejei. Dr. Farkas Elemérné Ittzés Sárika 
menye.

Mélységes fájdalommal, a súlyos csa
pástól megtörve, de egyúttal Isten akaratá
ban megnyugvó lélekkel jelentjük, hogy a 
Mindenható kifürkészhetetlen intézkedése 
folyó hó 25-én reggel V48 órakor, életének 
52., boldog házasságának 24., lelkipásztor- 
kodásának 28 évében magához szólította 
hü és igaz szolgáját, az 0  Igéjének hirde
tőjét, a szerető, jó férjet, a pótolhatatlan 
édesapát, testvért, rokont, Mesterházy 
László pápai evangélikus lelkészt. — Cso
dálatos erővel, rendíthetetlen hittel hirdette,

egész életével, tetteivel példázta az Úr 
örökkévaló Evangéliumát, és elmondhatta 
az apostollal: „De én semmivel sem gon
dolok, az én életem is nekem nem drága, 
csakhogy örömmel végezhessem a szolgá
latot, melyet vettem az Úr Jézustól, hogy 
bizonyságot tegvek isten kegyelmének Evan
géliumáról“. (Cselek. XX : 24) — Nemes 
lelkének földi porhüvelyét a pápai evang. 
templomban f. hó 27-én, pénteken d. u. 
4 órakor kezdődő gyász-szertartás után 
helyeztük örök nyugalomra; áldott, jó lel
kének, szerető kedves egyéniségének, fárad
hatatlan munkásságának, nagy szeretetének 
emléke azonban mindig élni fog szivünk
ben 1 — „Mert nekem mind életemben, 
mind halálomban nyereségem a Krisztus.“
— Pápa, 1928. évi április hó 25-én. — 
özv. Mesterházy Lászlóné, Kiss Paula fe
lesége. özv. Mesterházy Sámuelné, Wallner 
Zsófia édesanyja. László és Tibor Gedeon 
gyermekei Bejek Miklósné, Mesterházy 
Erzsébet és Meslerházy Sámuel testvérei, 
özv. Kiss Jánosné, Huszár Paula anyósa. 
Bejek Miklós, Deák István, Deák Istvánné 
Kiss Etelka, dr. Kiss Jenő, Szabó János, 
Mesterházy Sámuelné Huszár Etelka só
gorai és sógornői.

A Pápai Ág. Hitv. Ev. Egyházközség 
mélységes szomorúsággal, de Isten akara
tában való megnyugvással jelenti, hogy 
forrón szeretett lelkipásztora, a hfvek sere
gének hűséges atyai gondozója, a meleg
szívű emberbarát, Mesterházy László ev. 
lelkész, a veszprémi ev. egyházmegyének 
jegyzője, április hó 25-én reggel V«8 órakor, 
életének 52. évében kilehelte nemes lelkét.
— Soha el nem múló szeretetünk őrködjék 
siri álma felett. „Az Igaznak emlékezete 
áldott.“ (Példab. X : 7.)

A pápai ev. egyházközség.

Ú J D O N S Á G O K .
Takács józsef ceglédi református 

lelkész m eghalt. Fé százados nagysikerű 
munkásságát a mostani kormány azzal 
ismerte el, hogy öt esztendővel ezelőtt 
megkapta a kormányfőtanácsosi cimet. 
Egész ha'á'áig ritka buzgalommal s ügy- 
szeretttíel végezte egyházának teendőit.

Szent Im rés seregszem le Szegeden. 
Az ország Szent Imrés ifjúsága május 5 én 
és 6-án seregszemlére jön össze Szegeden 
abból az alkalomból, hogy az ország egyik 
legnagyobb katholikus szervezete, a Szent 
Imre Kör, fennállásának negyvenéves jubi
leumát Ünnepük.

Az Amerikában m egbetegedett győri 
polgárm ester egészségesen hazaérke
zett Farkas Mátyás polgármester, aki a 
Kossuth zarándoklat közben megbetegedett 
és kórházban feküdt, teljesen egészségesen 
hazaérkezett.

Vaskor8zakbeli leletre bukkantak 
Mezőnyéken. Mezőnyéken egy kisperes- 
tanyai szántógazda vaskori leletre bukkant, 
amely lándzsahegyekböl és fcszitőzablákból 
áll. A talált tárgyakat beszállították a mis
kolci múzeumba.

Német zászlót akartak kitűzni az 
Eiffel-toronyra. Két német embert letar
tóztatott a párisi rendőrség, mert az Eiffel- 
toronv tetejére kiakarták tűzni a német 
zászlót.

Róma alapításának finnepe. Róma 
alapításának és a munkának ünnepét egész 
Olaszország a dolgozó osztályok élénk 
részvétele mellett nagy lelkesedéssel ülte 
meg.
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Kínaiak bojkottja. Egy egész tartomány 
kereskedői kimondták, hogy árúkat angol 
hajókkal többi nem szállítanak, mert az 
angol hajózási vállalatok nem szállítanak 
ópiumot, nem rezerválják a rakodó-űrtar
talom 15 százalékát kínai áruk részére és 
nem szállítanak se kínai katonaságot, se 
hadi anyagot.

Megnyitották a  nemzetközi könyv- 
klállitást. Firenzében a bergamói herceg
nek, mint a király képviselőjének és Bod- 
rero közoktatásügyi államtitkárnak, mint a 
kormány képviselőjének jelenlétében ünne
pélyesen megnyitották a nemzetközi könyv
kiállítást.

Kiásott 3500 éves templom. A Palesz
tinái expedíció, amelyet az amerikaiak az 
ősidők titkainak kiderítésére küldtek ki, 
mindig meglepőbb fölfedezéseket tesz. Most 
derítette napvilágra az ős Kánaán kultu
szának egy egész templomát, amely Mekál 
istennek volt szentelve. Eddigelé még ez 
istenséget nem ismertük A templom kö
rülbelül 1500-ban épült Krisztus előtt, te
hát mintegy 3500 éves. Oltárai arra valla
nak, hogy ott a káuaániak véres áldozato
kat tartottak.

„Erzsébet Kiráiyné*-szálló Budapest, 
IV., Egvetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 103 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4 50-től 9-ig, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők“ dmü 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti üaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők
I., Andrássy u 16. Budapest

F. évi július 1-ére keresünk új gyer
mek-napközi otthonunk részére művelt, 
egyedül álló, gyermekeket szerető, lehető
leg 30 éven felüli urinöt az otthon veze
tésére.

Részletes írásbeli ajánlatokat eddigi 
működésről, személyi adatokkal, bizonyít
ványokkal, referenciák és igények megje
lölésével alanti cimre kérünk. Szabad la
kást, fűtést és világítást biztosítunk.

Előnyben részesülnek azok, akik ha
sonló minőségben bebizonyithatólag ered
ményesen működtek.

Személyes bemutatkozás egyenlőre nem 
kívánatos. Perutz testvérek textilgyára 
1—1 Pápa.

Egy jókarban lévő landauer és egy jó
karban lévő félfedelü kocsi özv. dr. Stúr 
Lajosnénál Kőszegen eladó. Megkeresése
ket kérem özv. dr. Stúr Lajosné Kőszeg 
cimre küldeni. 1—2

Állásnélküli okleveles gazda bármilyen 
megfelelő állást vállal. Szalai Z. Budapest, 
X., Delej-utca 33. sz. 1—2

Nyugalmazott áll el. isk. tanitónő és 
zongoratanár, mindkét téren több évi ered
ményes működéssel, családnál alkalmazást 
keres. — Cim, válaszbélyeg ellenében, a 
kiadóhivatalban. * S.

Eladó a Protestáns Egyházi és Iskolai 
Lap tizenöt teljes évfolyama, az 1890—1900 
kötve, az 1901—1904 kötetlen, továbbá a 
Protestáns Szemle tizennégy teljes évfo
lyama, 1895-1900 kötve, 1901-1908 kö
tetlen. Eladó meg egy róm. kath. képes 
biblia a Synopsis criticorum aliorumque
S. seripturae interpretum, volumen Hl—IV. 
opera Matthaei Poli Londinensis, Londini 
1673. — Özv. Horváth Sándorné Győr, 
Kórház-rét. 1—2
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II. Timoth. 1. 2.9. „Az Is

tennek beszéde nincs bilincsbe 
verve.“

Az idők folyamán újra meg újra 
■ beigazolódik a fenti apostoli 

szó, mely elhirdeti, hogy Istenünk 
beszéde nincs b ilincsbeverve ... 
Pedig hányszor jött olyan idő, a- 
mely szerette volna leláncolni, el
égetni, megsemmisíteni az Isten 
beszédét! . . .  Hányszor támadtak 
emberek, akik erős vaskapcsok 
közé akarták szorítani az Ige köny
vét. a Bibliát! . . .  És ma is előáll
nak „tudósok“, „kritikusok“, és 
szeretnék eltemetni az Istennek 
beszédét... Ám az Ür igéje olyan, 
mint a régi idők Sámsona: minden 
bilincset leszaggat magáról!

„Az Istennek beszéde nincs bi
lincsbe verve. . . “ annak értéke és 
igazsága nem függ az évszázadok 
változásától. Az emberi tudomány, 
a földi bölcseség változik, átalakul 
az idők változásával. Hányszor 
megtörténik, hogy az a földi igaz
ság, amire egy korszak szinte fel
esküszik, máról-holnapra balga
sággá lesz, amelyet megmosolyog 
az újkor gyerm eke!... Emberek 
tudománya támad és — megavul, 
időhöz van k ö tv e ... beteljesedik 
rajta is, a múlandóság kemény 
törvénye! De az Istennek beszéde 
örök, minden időknek örömhíre 
lesz az evangélium I

Az Ige nincs helyhez sem kötve. 
Olyan, mint a sugárzó nap. . be
világít egy egész világot. Ha egyik 
nép nem fogadja be az Istennek 
beszédét, az Ige tovább megy, és 
felkeres más népeket... de jaj 
annak a népnek, amely megveti 
az Úr szavát, mert menthetetlenül 
elpusztul az, és boldog az a nép, 
amely felfigyel az égi üzenetre,

mert megújul az örökkévaló Ige 
á lta l...

„Az Istennek beszéde nincs bi
lincsbe verve. . .  “ Nem függ sze
mélyektől. Péter, Pál s a többi 
apostolok meghalhattak.. .  s mind
azok, akik ma prédikálják az Úr 
szavát — meghalhatnak... de az 
Ige él, megmarad és győz akkor 
i s ! És ha végül mindenek meghal
tak és eltávoztak, akik Heródes- 
ként a testté lett Ige, a megtartó 
Krisztus életére törnek, akkor meg
jelenik az Űr, a győzelmes Király,

Ma, május második vasárnapján 
az anyákat ünnepük minden

felé széles e világon. Figyelemre 
méltóképen Amerikában. Az anyá
kat! Kiknek hűségük mélyebb a 
tengernél; szeretetük magasabb a 
mennynél. A templomban s a temp
lomon kívül ezen a vasárnapon 
az anyákra, az édesanyákra emlé
keznek a hálás gyermekszívek. 
Anya! Édesanya! „Ki nem érzi 
egész értelmét e szónak, kinek 
nem szökik könny a szemébe, ha 
arra gondol, ki élete első pillana
tától őt szeretni meg nem szűnt, 
ki gyermek örömeinek mindig tuda 
mosolyogni, ki mindig könnyet 
talált, ha kedvese szenvedett! Ki
nek szívét nem tölti vágy, ha bol
dog gyermekkorára gondol vissza, 
hol az egész életéből csak az any
ját ismeré?“

Ma, május második vasárnapján 
Amerikában azok, kiknek már nem 
él az édesanyjuk, — mert ott nyug
szik a csendes temetőben, szemét 
lezárta a halál — fehér szegfűt 
tűznek a keblükre, akiknek még 
él, azok rózsaszínűt; ezzel men
nek a templomba s ezt viselik 
egész nap. Megható látvány e na-

az örökéletü Krisztus az éles kard
dal: az Igével, amely az ő szájá
ból származik! . . .  Ne felejtsd az 
igét: Krisztus él, ne kételkedjünk 
hát az evangélium diadalában! . . .

„Keresztyének hát bízzatok,
Semmi el ne rémítsen I 
Az Isten lesz oltalmatok,
E remény lelkesítsen.
Beszéde megáll,
Mint vészben kőszál,
Megvéd bajunkban,
Erőt ad harcunkban,
Velünk az Űr, ne féljünk I“

Amen. •

pon egy-egy gyülekezetben a sok 
fehér és rózsaszínű szegfű.

Ma, május második vasárnapján 
Amerikában, mindenki igyekszik 
meglepni az édesanyját valami kis 
ajándékkal. Nem az ajándék azon
ban a fontos, hanem az emléke
zésből fakadó igaz gyermeki sze
retet, a soha el nem múló hála. 
Akik távol vannak e napon a szülői 
háztól, levélben, üdvözlő táviratban 
keresik fel azt a hajlékot:
„Hol az anya ajkán hangzik a hő fohász : 
Én Uram, Istenem gyermekemre vigyázz 1“

Ismét mások, a csonka sírfák 
bús erdejében, a temetőben keresik 
fel édesanyjuk sírját ezen a napon, 
itt rójják le a szeretet, a hála, 
a kegyelet adóját a sírban nyugvó 
édesanyával szemben. Az amerikai 
magyar imádkozó lelke pedig 
könnybelábadt szemekkel gondol 
e napon az ó-hazára, a fehér tor- 
nyu akáclombos falura, a nádfede- 
les kis házikóra, hol bölcsője rin
gott, hol az édesanya altató dala 
hangzott el felette kora reggel s 
hanyatló este, ahonnan kivándorolt; 
arra a szomorú fiizfás sírhalomra, 
amit idehaza hagyott.

Anyák napja.



154 HARANŰSZÖ. 1928. május 13

De nemcsak Amerikában, széles 
e világon mindenütt, közelebbről 
Európának úgyszólván minden va
lamirevaló államában megünneplik 
ma már az anyák napját. Csonka- 
Magyarországon is Debrecenben a 
Keresztyén Ifjúsági Egyesület kez
deményezésére már két éve ün
nepük az öszszes egyházak az anyák 
napját. Itt azonban szegfű helyett 
mű margarettákat viselnek. Akiknek 
él az édesanyjuk azok rózsaszín 
középpel, akiknek nem él, fekete 
középpel.

Édes véreim, evangélikus testvé
reim, Isten megtartó kegyelmében 
bizó, imádkozó bús magyarok! Mu
tassuk meg a világnak, tegyünk 
bizonyságot felőle, hogy mi is sze
retjük édes anyánkat, legalább is 
anynyira, mint bármely más nemzet 
fia-leánya az övét. Álljunk oda 
szívest-örömest azért mi is az anyá
kat ünneplők, az édesanyákért 
imádkozók táborába egy szívvel 
lélekkel, hadd váljék nálunk ma
gyaroknál is, evangélikus keresz
tyén anyaszentegyházunkban ez a 
szép ünnepnap, az anyák napja 
mielőbb általánossá. Hisz ha van
nak, akik napjainkban még ünnep
lésre méltók, úgy az édesanyák 
bizonyára azokl

Ma, május második vasárnapján, 
Rogate vasárnapján:
„Kikre még anyai kitárt karok várnak, 
Csókoljatok kezet az édes anyának;
S kik sírba tevétek, áldva sirassátok, 
Mert még a sírban is áld édes anyátok !*

Megtérés.
Irta : Somogyi János. 2

A kártyaszobában világosság van . . .  
Árnyalakok látszanak az ablakon keresztül. 
Az asztalfőn Tornyay Pál vöröslő képpel 
osztja a kártyát. Mellette fia, a merev arcú, 
koravén Béla, kinek arcáról a túlhajtott 
nagyvilági élet tükröződik. Szemben vele 
az ifjú barátja, a nagyivásról hires Bende 
Balázs s amellett egy vén gavallér ül, gő
gösen pózolva: Tüskevári Armand b á ró ... 
Csattog a kártya. . .  pezseg a bor a poha
rakban . . .  Az ördög harca ez, ki rabjává 
tette a lelket. . .  Mert a kártyaharcban 
elvész az ember lelke, Uresfejü szolgája 
lesz a pénz ördögének. így folyik ez a 
kártyaharc hetek, hónapok óta . . .

Éjfél van. . .  A báró nyert. . .  Minden

Íiénzét felteszi Tornyay.. .  Hiába minden... 
stenkáromlás a v ég e ... V eszít... Átveszi 

a bankot... S fia remegve figyeli apját... 
N ézi. . .  majd kimered a szeme . . .  S a 
sápadt, merev arcú ifjú megremeg. . .  Lel
ke mélyén megsebezve hanyatlik vissza 
székére . . .  észrevéve, hogy apja csalt 1 
Iszonyú seb a szivében 1 Az ö gazdag apja, 
ím egy közönséges hamiskártyás. Feláll, 
fülfájásról panaszkodik, visszatér szobájába. 
De ott nem bir pihenni, csak leng előtte 
folyton atyja képe . . .  bevésődik lelke kö-

Az anyai szeretet. William Mr. 
Kirdy, amerikai földrajztudós expedí
ciójának élén a Hudson-öböl ismeret
len részeit kutatta, amikor egy véres 
sebekkel borított, elgyengült indiai 
asszonnyal találkozott, aki sírva, két
ségbeesett szeretettel szorította ma
gához pár hónapos csecsemőjét. A 
tudós azonnal gondos ápolás alá 
vétette a nőt, mejd kikérdezte, hogyan 
került az elhagyott tájra. Az indián 
anya pár szóval megmagyarázta, hogy 
a törzs, melyhez ó tartozik, harcba 
keveredett egy másikkal és nekik 
menekülniök kellett. Q is együtt futott 
a menekülőkkel s így került erre az 
elhagyott pusztaságra.

— És a sebek, kérdezte a tudós» 
ezeket bizonyára a harcban kapta?

— Óh nem, felelte mosolyogva az 
asszony. Ezeket a szörnyű sebeket 
én ejtettem magamon a saját kezem
mel. És erre egy halászhorgot emelt 
fel a földről.

— Nézd Uram, ezt a darabka húst, 
amelyet a horgon látsz, egy fél órá
val ezelőtt vágtam ki a karomból, 
mielőtt te rám találtál.

. . .  A tudós és kísérete megbor
zadva néztek az asszonyra, de ó 
mosolyogva magyarázott tovább.

—  Három nap óta éheztem már. 
Emlőim teljesen kiapadtak, ezt a drá
ga apróságot az éhhalál szörnyű réme 
fenyegette. . .  Mit tehettem volna 
mást? A saját testemből vágtam ki 
néhány husdarabot, azt horogra tet
tem és sikerült is fognom néhány halat.

zepébe a hamisság. . .  S rombolja szét 
azt a kevés szép érzést, ami keblében la
kott I És határoz, hogy ő tovább nem ma
rad i t t . . .  menekül, utazik, megy tovább.. .  
ki, messze Párisba . . .  újra mulatni. . .  
é ln i. . .  mint eddig. . .  kacagó, vidám éle
tet, mert itthon a sötét, borús életet elvi
selni képtelen. . .  S elvágódik ágyában. . .  
álmodik a szerelem városáról. . .  Szegény 
boldogtalan ifjú . . .  És oítbent ? a báró 
mindent el vess ill Tornyay nyer eszeveszet
ten . . .  Fekete péntek virradt a báróra. . .  
Mindent feltett az utolsó lapra . , .  aztán 
semmi, — semmi sincs m á r. . .  elvesztett 
m indent, . .

Bende Balázs még bírja, de ő sem 
soká, Tornyay ördögi mosollyal osztja a 
lapot s mint egy százkaru polyp, besepri 
Balázs pénzének minden maradékát. . .  
Két merev, halott arc és egy vöröslő ördögi, 
mily rettenetes k é p ... És most a bor fo
lyik a csengő poharakba, szakadatlanul, 
reggelig így mulattak . . .  s a felkelő nap 
az asztal alatt találta a két vendéget s az 
asztalon végigfeküdve Tornyait.. .  Túlvilági 
sátánivadékok, akik földre röppentek em
beralakban, hogy vihart kavarjanak más 
emberek életében . . .

Isten a nő fejére tette a töviskoronát 1 
A nő az élet martirja, akinek minden napja

Jubilate, Cantate, Rogate.
Ünnepeljetek, énekeljetek, imádkoz

zatok.
Khöl kapitányról, a Bremen hős 

pilótájáról, jegyezte fel a napi kró
nika báró Hühnefeld elbeszélése 
nyomán, hogy amikor a hős repü
lők minden pillanatban már-már azt 
hitték, bogy a tudomány vértanúi 
lesznek, Khöl kapitány nagy hirtelen 
imádkozni kezdett s mint maga is 
később elmondotta, három Mia- 
tyánkot mondott el, hogy össze
szedje magát.. .

Nansenről, a merész sarkutazó
ról is feljegyezte hasonlóképpen a 
történelem — ki képzeletet felül
múló küzdelmek árán a sarkvidék 
három egymás mellett álló hegy
ormát mászta meg néhányadma- 
gával — amint az utolsó oromra ép 
Rogate vasárnapján ért fel, valami 
csudálatos meleg érzés ragadta 
meg lelkét.

Barátaim, szólt ekkor Nansen: 
Ez a három hegycsúcs mintha azt 
a három vasárnapot jelképezné, 
melyen gyermekkoromban annyi
szor áthevültem: Jubilate, Cantate, 
R ogate...  És Nansen Is imádkozott. 
Imádkozott, ahogy csak a nagy 
szívekből nagy eredmények nyo
mán, még nagyobb célok előtt szo
kott felfakadni az áhitat. . .  A vihar
edzett utasok szeméből pedig sűrűn 
hullott a könny, ércvonásaik ellá
gyultak s aztán a három csúcsot

a gondok felvillanása, akinek nyugalma a 
férfi szeszélyeitől függ! Tornyayné érezte, 
tudta mindezt! Gyenge, érzékeny lelkű, 
vallásos, szelíd nő volt, aki urával sohasem 
szállt szembe, amiben fán hibázott is, hisz 
erélyts határozottsággal kellett volna szem- 
beszátlnia már régen az istentelen férjjel. . .  
De gyengéd lelke nem bírta ezt megtenni.. .  
Szenvedéséről hófehér haja, szomorú, né
ma arca tanúskodnak . . .  Tűrő szívvel 
hallgatta az istentelen kifakadásokat s kérte 
a jó Istent, hogy bocsássa meg neki mind
ezeket I Ö nem kért azért büntetést reá 
Istentői, hanem bocsánatot.

S ott találta őket a káityaszobában 1 A 
férjét, aki habzó szájjá! feküdt az aszta
lon . . .  Bende Balázst, akit az ő angyali 
leikü leányának szántak férjül. . .  S a 
csontarcu, züllött báró t. . .  Egy tövissel 
több az életben 1 De hol van f ia : Béla ? 
Talán szobájában ? Benyit, üres ágy, nincs 
seh o l. . .  Az asztalon egy ievéi. . .  »Nem 
bírom tovább . . .  átok van Itthon . . .  el 
kell újra mennem... az apám ... az apám 

. isten veletek! . .  .*
. . .  Elment, itthagyott! . . .  Még csak 

egy gyermeki csókkal sem búcsúzott el 
tőlem . . .  Hervadt virág — szegény, sze
gény fiam! Visszament oda, ahonnan jött, 
a mámorok világába 1

. . .  S az anya zokogva borult a levélre, 
siratta elveszett fiátl Érezte, tudta, hogy



1928 tnálus 13 HARANQSZÖ 155

A so u th -b e th leh em i ev. te m p lo m  
A m e r ik á b a n .

Ebben a templomban hirdette az élet 
igéit Kapi Béla püspök mdicius 29-én. 
A püspök a gyülekezet vend tagjaitól 
ez alkalomból egy úrvacsorái kelyhet 
kapott emlékbe. A bethlehemi magya
rok jórészt a győrmegyei Csikvdndról 
kerültek át tengeren túlra. Virágjaikat 
a bethlehemi kórház magyar betegei

nek vitte el a püspök.

elnevezték Jubilate, Cantate, Ro- 
gate ormoknak.

Akinek füle vagyon a hallásra, 
hallja, mit mond a lélek a gyüle
kezeteknek Rogate vasárnapján. 
Emberek: az imádkozásban álhata- 
tosak legyetek!

Amerikában, kettős 
cél szolgálatában.

Kapi Béla püspök amerikai útja.
önmagát, időt, fáradságot nem 

kiméivé, vállalkozott szíves-örömest a 
nagy útra és vett részt ez év tavaszán 
Kapi Béla dunántúli püspök egyetemes 
egyházunk képviseletében a newyorki 
Kossulh szobor leleplezési ünnepé
lyén. Mivel a püspök az ev. egyete
mes egyház kiküldötteként vett részt 
a nagyarányú ünnepségen, nála a 
nemzeti misszió mellé határozott tar
talmú egyházi misszió is járult. Az 
alkalmat felhasználva u. i. érintkezést 
keresett az amerikai ev. egyház köz
ponti vezetőségével és meglátogatta 
a magyarhoni ev. gyülekezeteket, ez 
által felbecsülhetetlen szolgálatokat tett 
egyházunknak, hazánknak egyaránt.

A március 15-iki ünnepség. 
Kapi püspök beszéde.

Az amerikai magyarságnak csodálatos 
arányú részvétele mellett folyt le márc. 
15 én a sroborlekp’ezési ünnepség; de 
résztvett azon az amerikai állam s New- 
York város hivatalos hatósága is, úgyhogy 
az ünnepély amerikai nemzeii és egyetemes 
newyorki ünnepség volt. Az amerikai szó
nokok nemcsak Kossuth Lajos történelmi 
egyéniségét méltatták, hanem elismeréssel 
nyilatkoztak az egész magyar nemzet tör
ténelmi múltjáról és hivatásáról. Az ünne
pély programmján egyházunk a rőm. kath. 
egyház után osztatott be. Sajnos, a róni. 
kath. egyház kiküldöttje sem beszédét nem 
tarthatta meg, sem egyháza koszorúját nem 
helyezhette a szoborra, mely körülmény a 
róm. kath. egyház tagjaiban is megdöbbe

nést váltott ki. E körülmény folytán Kapi 
Béla püspök az egyházak képviselői közt 
első helyen szólt. Beszédében Kossuth 
Lajost, mint a nemzeti szabadság és az 
emberi méltóság világtörténelmi héroszát 
ünnepelte, kinek dicsőségét öregbiti az a 
körülmény, hogy nemcsak hazája földjén, 
hanem a szabad Amerika földjén is hirdeti 
a történelem örök igazságait. Beszédét a 
következő néhány rövid mondattal fejezte 
be: .Legyen ez az ércszobor világtörténel
mi igazság örök prédikátora. Prédikálja az 
otthoni csonka Magyarországnak, hogy mit 
vár tőle az emberiség. A világ legnagyobb 
nemzetén keresztül prédikálja a nemzetek 
összességének, hogy mit vár az ezeréves, 
megcsonkított Magyarország a hatalmas 
nemzetektől. Prédikálja nekünk, otthon élők
nek, hogy minden hazaszeretet a nemzet 
szolgálásánál kezdődik és az emberbecstt- 
lésnél válik teljessé. Prédikálja az amerikai 
magyaroknak, hogy megőrizzék és megnö
veljék a magyar nép becsületét s megőriz
zék a régi édesanya iránti hűséges szere- 
telüket. így lesz Kossulh Lajos szobra az 
életéért küzdő magyar nemzet szobra s 
ércajkáról nem a múlt tragédiáinak kórusa 
csendül meg, hanem a jövendő diadalok 
himnusza. A magyarországi evangélikus 
egyetemes egyház hódol ezekkel a szavak
kal Kossuth Laj03 történelmi nagysága 
előtt s ezzel a hódolással teszem le a szo
bor talapzatára egyházam koszorúját.*

A szobor-leleplezési ünnepélyen az ame
rikai evangélikus lelkészek majdnem teljes 
számban, Luther-köntösben résztvettek, 
résztvett továbbá elejétől végig dr. More- 
head president és Ramer János szuperin
tendens. Egyházunk koszorújának felirata: 
.Kossuth Lajos halhatatlan emlékének a 
magyarországi evangélikus egyetemes egy
ház*. A szalagokat múzeumban fogják el
helyezni. (Folyt. k9v) * S

„Buzgó szavad, édesanyám, 
Mintha még most is hallanám : 
Maradj velünk ml Krisztusunk, 
Mert már az éj felé vagyunk 1“

elveszett örökre, mindörökre . . .
. . .  Tornyay felriad . . .  zokogást hall. 

Feltápászkodik. Véres szemeivel átmegy fia 
szobájába, ahonnan a sírást hallotta s  ott 
látta zokogó feleségét. Megszólal-e benne 
végre a szív? Kőből van ez s a kőből 
sohasem lesz arany 1 Megrázza az asszony 
vállát.

— Mire való ez az érzékenykedés, miért 
sir ? — Nincs megelégedve életével ? Hej, 
különben asszonysirás sohasem számit!

Az asszony büszkén feláll. . .  remegve, 
de lángoló arccal mondja ki életében az 
első átkot. — Az Isten megbüntet téged, 
te büszke Tornyay. megbüntet istentelen- 
ségedért... nézd, fiadat elüldözted házad
tól, leányod hervad a bánattól, mint a sá
padó liliom 8 én közelgek a koporsó felé, 
de vigyázz, Isten szeme mindent lát és 
hali, ő ledönti a porba a leghatalmasabb 
kősziklát isi

— Hahahal Isteni hol van az? láttad-e 
már te gyeugeszivü nő ? Mit árthat nekem 
az, aki nincsen 1 Itt van. az Isten! Ragyogó, 
csillogó kincs, arany I Öröm, mámor, élve
zet ! Ha annyira szeret téged az Isten, mi
ért tett ily korán öreggé, beteggé, hát ily 
kegyetlen a te Istened?

. . .  Rajtam a te lelked szántotta a mély
séges barázdákat I Isten azért büntet en
gem is, mert nem voltam erŐ3 veled szem- 
qsn. Megérdemlem. . .  Csak ne hozz

szenvedést, átkot gyermekeinkre. Miattad 
szenvednek ők is 1

— Szenvedjenek! Miért olyan gyávák ? 
Miért nem szállnak szembe az Isten kezé
vel I Nézd ezt a fejet, ez sohasem hajolt 
meg Isten előtt s mégis az enyém az erő, 
a jókedv, vidámság, pénz. vagyon. . .  min
den . . .  minden ? 1 Legyen a szívük kőből, 
mint az enyém!

— Eljön még a koporsó. . .  a halál 
teérted is 1!

— Hatalmammal azt is széttöröm, sem
mivé teszem 1

— Ember! Az Istennel akarsz meghar
colni, porba fogsz hullani, mint egy féreg, 
csúszva, mászva könyörögsz még Istenhez 
kegyelemért 1

— Sohasem I — S Tornyay becsapta 
az ajtót, távozott siró feleségétől, hogy 
alvó cimboráit felkeltse s tovább folytassa 
tivornyázó életéti

Tornyayné sírva ment be Katinka szo
bájába s elmondta a történteket s most 
már ketten siratták az elkárhozott férjet és 
apát s az elveszett fiút, testvért.

. . .  Repült. . .  vágtatott az idő villám- 
gyorsaságban . . .  Mindennap elhozta a 
maga tivornyáit. . .  Mindennap egy újabb 
gyöngyszem volt az ifjú lelkész, számára 8 
míg fent a kastélyban a zaj, dáridó, kártya

Iárta, lenn a kunyhókban várták a Názáret 
ézust a szegénység fia i. . .

. . .  Szent karácsony este le tt. . .  Égő, 
lobogó szivek édes, boldog érzéssel vitték 
haza a templomból a legszebb, legdrágább 
karácsonyi ajándékot, a kis Jézust 1 Kará
csonyfák kedvesen csillognak minden ki
csiny hajlékban. . .  a boldogság jött el 
ebbe a kis faluba végre . . .

Bártfay kis lakában is boldogság van. 
Özvegy édesanyja jött öt meglátogatni s 
ami legkedvesebb örömet okozta neki, az, 
hogy már végleg itt marad nála! Érezheti 
újra édesanyja simogató kezét, buzdító 
szavát... s az anyai szó melegénél halad
hat tovább kitűzött célja felé . . .

Öröm, békesség-boldogság mindenütt...
S mi van ott fenn a fényes palotában ? 
Ott nincs karássonyfa, boldog mosolygó 

szívekkel körülvéve! Ott nincs békesség, 
boldogság, öröm, fagyos, szenvedő, néma 
két női arc a bibliát forgatta s keresik a 
balzsamot fájó sebeikre. És megtalálják, 
együtt olvassák: „Boldogok, akik simák, 
mert megvigasztaltatnak.* „Boldogok, akik 
háborgattatnak a nyomorúság idején)* S 
a lelkűk megnyugszik Isten akaratában.

Ez a biblia az ő titkos karácsonyi aján
dékuk, amelyet Bártfay küldött nekik titok
ban, beleírva szivének legszentebb sorait: 
„A szenvedés, a bánat könnye a legfénye
sebb, legdrágább gyémánt a világon*. És
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A tisiai evangélikus egyházkerület 
rendkívüli kövgjülése.

Rendkívüli közgyűlést tertott a tiszai 
evangélikus egyházkerület. A rendkívüli 
közgyűlést bizalmas tanácskozás előzte meg, 
melyen az egyházkerület összes hivatalos 
tényezői résztvettek. Azután összeült a 
közgyűlés. Duszik Lajos egyházkerületi 
lelkész-főjegyző megnyitó imája után dr. 
Zelenka Lajos táblai tanácselnök, egyház- 
kerületi felügyelő mondott elnöki megnyitót 
és foglalkozott azokkal az okokkal, amelyek 
a rendkívüli közgyűlés összehívását szük
ségessé tették. „Felekezetűnk miskolci jog
akadémiájának kérdésében mélyen érezzük 
a történelmi felelősséget és legjobb lelki
ismeretünk szerint keressük a leginkább 
kielégítő megoldást.“ Geduly Henrik püspök 
jelentést tett arról, hogy az egyházkerület 
tavalyi közgyűlésén a miskolci jogakadimia 
fenntartására irányuló határozatot az evan
gélikus egyetemes egyház is teljes egészé
ben magáévá tette, azután pedig a közgyűlés 
elhatározta, hogy ebben a kérdésben to 
vábbi, az érdemleges döntést előkészítő 
lépéseket szükségesnek tartja. A közgyűlés 
egyhangú tetszéssel vette tudomásul a

{mspöknek ezt a bejelentését és Vietorisz 
ózsef főgimnáziumi igazgató felszólalása 

után egyhangúan elfogadta az ugyanilyen 
értelemben tett határozati javaslatot is. 
Kimondták, hogy hódoló táviratot intéznek 
a kormányzóhoz, államfői működésének 
nyolcadik évfordulója alkalmából. A Vanyarc 
községben adományozott püspöki földbir
tokot a közgyűlés elfogadja s ha e birtok 
bérlet utján való hasznosítása nem volna 
lehetséges, ez esetre felhatalmazást adott 
az elnökségnek a birtok házi kezelésbe 
vételére s az e végből esetleg szükséges 
bölcsön felvételére. Határozatot fogadott el 
a közgyűlés a miskolci evangélikus tanító
képző felépítésére, majd Geduly Henrik 
püspök imájával ért véget a rendkívüli 
közgyűlés.

A dakozzunk a  H a r a n g s z ó  te r je s z té s é r e .
Katinka elolvassa százszor . . .  ezerszer s 
hullatja rá könnyeinek á rjá t. . .

. . .  Tornyay Pál is be lép ... váratlanul, 
a könyvet nem tudják elrejteni... Kiváncsi 
rá, hogy mit olvasnak... belétekint s látja 
Bártfay sorait I Ajka gonosz mosolyra tor
zul, asztalra csapja. a szent könyvet, gú
nyosan mondja: — Úgy látszik az a tejfeles 
szájú pap bolondlt titeket újra, megtiltom, 
hogy vele valamely összeköttetésben legye
tek . . .  imádkozzatok, ha akartok, itthon 
a ti Istenetekhez!

— Karácsonyi ajándék 1? Rólatok nem 
feledkezett meg a ti Istenetek, de az enyém 
elfeledkezett rólam 1 Nekem nem kell aján
dék . . .  van nekem kincsem, vagyonom 
elég. . .  Rám szorul még a ti Istenetek is. 
Hisz ide jön ez a pap is mindig koldu'nil 
Karácsony van . . .  hah 1. . ,  milyen aján
dékot kaphatok én? Egy mámoros, vidám 
éjszakát!

— Vigyázz, ne beszélj ilyen istentelenül 1 
— kiáltott az asszony.

— Apám, teremtsd meg magadban a 
tiszta, új szívet 1 — könyörgött a lány . .  .

Ebben a pillanatban kopogás hallat
szik . . .  8 belép a szobába a szobalány 
ijedten 8 egy papírlapot ad át Tornyaynak, 
melyen meglátszik, hogy távirat: Tornyay 
kezébe veszi s olvassa:

Alkony.
Utas vagyok, Az élet országútját, 
Lehajtott fejjel, egymagám rovom.
5 ahogy járok, az omló, szürke porban, 
Megszáll a Bánat, lelkemmel rokon.

Karjára vesz a hű Emlékezés,
S rég eltűnt, nyájas képeket mutat. 
Gyalog-ösvényt, mely fölfelé vezet,
5  virághimezte, kedves tájakat,

Nincs is talán már olyan szép tavasz, 
Mint az enyém, ha) I az a régi volt. 
Millyó madár újjongta énekét,
De legszebben az én szívem dalolt.

Mit tudtam én, mit hoz a bús Jövő, 
Hány tövis tép meg úton-útfélen,
Csak mentem, mentem, bátran és hívőn, 
Hisz egy erős kéz fogta a kezem I

Már itt hagyott, Azóta van sötét. 
Szövétneket immár ki gyújt nekem, 
Acélt,a nagycélt, hogy majd megtaláljam, 
Túl, messze, túl az örök-vizeken ? l

Haliga I Dübörgés hallszik az égben, 
Lehet, csupán a szívem zakatol —  
\?agy a vonat tán, mely elvisz valamerre, 
És. megáll majd velem, ki tudja: hol?I 

FARKAS MIHÁLYNÉ.

„Hogyha kérdezem magamtól, 
M i óvott meg sok gonosztól 
Honnan bennem,
—  Hála Isten! —
A bűn iránt a borzalom,
A jó  iránt a vonzalom ? 
Édesanyám ju t eszembe 
S  hálakönny gyűl a szemembe

„Fia ma reggel agyonlőtte magát. Himi- 
san kártyázott, észrevették, becsülettel ment 
a halálba 1 Intézkedést kérünk.

Monte-Carló: Rendőrfőnökség.
Tornyay rekedten harsog . . .  — Ez az 

én karácsonyi ajándékom I Nem volt méltó 
apjához! A gyáva megijedt 1 De mitől! 
Becsület! ? Tág fogalom I Csak nem nyu- 
zatjuk le magunkat mással. így járnak az 
érzelgős emberek. Hiába, anyja nevelései 
Itt van, temessétek el a gyáva, érzelgős 
magzatot 1 — S ezzel a táviratot odadobta 
az asztalra . . .  s kirohant a szobiból. . .  
A folyosó megrengett nehéz léptei a la tt...

— Anya és leánya egyszerre kaptak a 
papiros után — a töredezett szavakból már 
sejtettek valamit s iszonyú érzés szállta 
meg szivüket.. .  a halál fekete árnya lebe
gett felettük szent karácsony éjjelén... És 
olvasták zokogva, sírva, megtörtén az iszo
nyú fájdalomtól. . .  Kérdik az Istent, hogy 
miért bünteti ennyire ő k e t ? . . .  Az apa 
lelke a fiúban megölte a fiú lelkét. Apától 
tanulta a fiú a bűnt... az apa megölte a fiái! 

* .  *
S az apa kitagadta szivéből gyáva fia 

em lékét. . .
*  ( F o ly ta t ju k . )

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Képmutatás, I.

Máj. 14. Az adakozásban. Máté 6 . a. 
Vájjon az igaz könyörüict, szánalom indlt-e 
adakozásra, a szegényen való segítésre, 
felebarátod bármilyen ügynek felkarolására, 
avagy képmulatásból cselekszel-e Így csu
pán az emberek dicséretének elnyerésére ? 
Emberektől vársz e azért viszontszolgála
tot, jutalmat, vagy reábizod-e azt az Istenre, 
aki „titkon néz s megfizet néked nyilván“ 
(4. v.)?! „Amikor alamizsnát osztogatsz, 
ne kürlöltess magad e lő tt. . .  ne tudja a 
te balkezed, mit cselekszik a te jobb ke
zed.“. (2.8.) Nz magadra nézz, ha jót te
szel. tekints Istenre 8 a nélkülözőre 1

Máj. 15. Az imádko ásban. Máté 6.6-8. 
Talán nemcsak tárcád gazdagságával, de 
még8zived imádságával is dicsekedni akarsz 
az emberek előtt? Talán még imádkozni 
is azért szoktál, hogy mások emiatt meg
dicsérjenek, hogy kegyességed hire növe
kedjék s tisztelettel környezzenek az em
berek? Talán üres szavak hangzanak el 
képmutatóan mások félrevezetésére ajkad
ról, s nem a szívnek igaz vágyakozásai 
szállnak onnan az Úr elé? Vigyázz, vedd 
eszedbe a zsoltárlró figyelmeztetését, egy
ben önvallomását is. (Zsolt. 66. n —is.) Mi
ért imádkozol tehát? Csak azért, hogy az 
emberek halljanak, vagy, hogy Isten meg
hallgasson ?

Máj 16. Isten imádásában. Zsoltár 78. 
85—87, Isten ímádisod is csupán mások 
megtévesztés éra szolgáló önelégültséged 
farizeusi megnyilatkozása-e, hogy bár te is 
tudod, hogy Isten erős várad, kősziklád s 
Krisztus a te Megváltód is, mégis csak 
szájjal hízelegsz neki, de szíved hazug?! 
Külső máz csupán rajtad a vallásosság s 
alatta feketén rejtőzik a képmutató ? Reád 
is méltán panaszkodhatna Isten, miként 
egykor hráel népére? (Ézsaiás 2 9 .is.) 
Gondolkoztál-e már azon, hova fog vezetni 
az, h í Istenedet akarod megcsalni, ha vele, 
a szivek vizsgálójával szemben vagy kép
mutató? Ki fog megtartani az Ítéletkor, 
ha a megtartás Istene iránti imádásod csa
lárdság, hazugság, képmutatás?!

Máj. 17. A szeretetben, Róma 12. e. Tu
dod e, hogyan fáj az, ha szeretetben csa
lódik valaki? Tudod-e, hogyan omlik ösz- 
sze annak minden bizodalma, hogyan lesz 
semmivé minden reménysége, akinek azt 
kell észrevennie, hogy, aki szeretetet mu
tatott iránta, az megcsalta őt, az képmu
tató volt s kihasználta szivének vonzalmát?! 
Tudod e, milyen kirabolttá lesz az a szív, 
mely a szerete'ben kénytelen csalódni? 
Tudod e, milyen hideggé lenne ez az élet, 
ha nem égne benne a tiszta szeretetnek a 
lángja, mely a szeretetnek örök tüzébői, 
az Örökkévaló Szerétéiből, magából Isten
ből táplálkozik? Mernéd e te Istennek 
szeretetét a te képmutatásoddal megfertőz- 
tetni s szeretetet mutatni akkor, mikor 
gyűlölség, szeretetlenség, ellenséges érzület 
van a szivedben?!

Máj. 18 A hűségben. I. Korinth. 1 0 .sí, 
János jelenések 2 . ío Nem elég döntened 
Isten s a Sátán között, rém  elég egyszer 
odaállanod az Úr mellé s nem képmuta
tóan az Ő hívének vallván magadat titok
ban szövetségre lépni a Sátánnal I H l az 
Úr mellé állottái hűen ki kell tartanod 
mellette mindhalálig, mert csak Így nyerhe
ted el a te hűségednek jutalmát, az örök
élet koronáját. Amint egyezkedni kezdesz 
a Sátánnal, már képmutatóvá lettél, mert
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az Úr teljes melléállást kíván, egész lelke
det akarja Üdvözíteni s épen azért egész 
lelkedet kéri tőled a maga szolgálatára, 
imádására. HQ vagy-e hát, vagy képmutató?

Máj. 19. A Krisztus követésében. Máté 
26.49 Judás vagy-e? Követed-e a Krisz
tust, de csak azért, hogy árulójává lehess ? 
Képmu'atóan az Ö tanítványai közé számí
tod magadat, pedig az életed, ki nem mon
dott gondolataid s véghez vilt cselekede
teid egyaránt arról tesznek bizonyságot, 
hogy nem 0  a Mestered, hanem a farizeu
sok tanítványa vagy. Jól nézd meg lelked 
tükrét, a Krisztushoz térő bűnbánó Mag
dolna s a tékozló fiú képe néz-e onnan 
vissza reád, vagy talán inkább a gőgös 
farizeus, az öntelt írástudó tekint-e belőle 
reád nagy képmutatással. Ne szájjal nevezd 
magad a Krisztus hívének, de élettel tégy 
erről bizonyságot az emberek előtt 1

Máj. 20 Az önvizsgálatban. Galata 6.s. 
Ma, vasárnap estén nézz vissza e hét estéi
nek számadásaira s vizsgáld meg önma
gadat, igazán adtál-e számot Isten előtt 
önmagadról. Nem ítélted-e jobbnak, maga
dat a valóságnál, nem állapítottad- e meg 
magadról, hogy te mindazokban nem vagy 
képmutató, melyeket e héten tőled meg
kérdezett az Úr igéje s nem követted-e el 
épen ezzel a legnagyobb képmutatást. Légy 
alázatos s bfinvallóan törödelmes. Ne tartsd 
magadat állónak, hogy el ne essél. Ne di
csekedj vámszedő voltoddal, hogy ez által 
is farizeussá s képmutatóvá ne légy. Tá
maszkodj inkább a Krisztus bűnöket el- 
törlő golgothai váltság halálára, mint egye
düli s nem emberi érdemre. Képmutatás 
nélkül valid be, hogy rajtad is egyedül csak 
ez segíthet 1 Ab»rry Gyula.

Jarvis Anna.
1918-ban egy Jarvis Anna nevű 

leány az Észak-Amerikai Egyesült 
Államok Philadelphia nevű városában 
megünnepelte édesanyja emlékét. 
Gondolva azt, hogy soknak épen 
olyan kedves volt az ó édesanyjuk, 
mint neki, először a barátnőit, isme
rőseit kérte meg, hogy ünnepeljék 
meg vele hasonló módon édesanyjuk 
emlékét. A gondolat pártolókra talált, 
hisz édesanya csak egy van a vilá
gon s nincs olyan rossz anya, aki
ben valami szeretet ne lakőznék s 
akire a legnagyobb gonosztevő is 
gyengéd érzelmekkel ne gondolna. 
Hamarosan azután Jarvis Anna moz
galmat kezdett az egész országban, 
hogy mindenütt ünnepeljék meg az 
anyák napját. Néhány év múlva az 
Egyesült- Államok kormánya elren
delte az anyák napjának megünnep
lését. Azóta Amerikában általánosan 
ünnepük az anyák napját.

„A  legédesebb hangot, mely elbűvöl-bájol, 
A legtisztább fényt, mely az égig világol, 
A legszebb virágot, mely a főidőn nyílik, 
A legszentebb lángot, mely lobog a sírig, 
Ott találod, ahol kezét összetéve 
Áldást esd az anya kedves gyermekére."

Papné volt, igazi papné.
A büki parókhiára gyász borult.
A szenvedések feszülő csendjében hir

telen elnémult valami. A rég becsukott kapu 
lassan kitárult s egy szép tavaszi délután 
halkan elment a Nagytiszteletü Asszony.

S míg tavasz tombol a földön s a leve
gőben mámoros madarak úsznak, míg or
gona illata ölelkezik az éggel 8 cfupa ho- 
zsannás ígéret, fű, fa, színtelen fagyökér, 
s vágyak beteljesüléséről'álmodik a szív, 
a kapu lassan kitárul 8 egy otthon újból 
üresen marad.

Oh és milyen üresség marad ott, hol 
annyi gazdagság elé tárul a kapu. Hol any- 
nyi szív vonaglik a távozo után. Hol annyi 
életszépség omlik el.

Üresen maradt a templomban egy szék. 
Üresen a kis virágos udvar. Üresen a va
sárnapok, a falu, az asszonyszivek s üresen 
maradt az otthon melege, melynek arany 
húrjain 40 éven át zengett a lélekből fakadó 
szó: Édes Uram“.

—■ Édes uram, édes gyermekeim Zen
gett az aranyhúr s takart el, fedett be min
dent a szeretet, mint zöld mezőt a nyári 
nap melege.

.És ha jövendőt tudok is mondani é3 
minden titkot és minden tudományt ismerek 
is és ha egész hitem van is, úgyannyira, 
hogy begyeket mozdíthatok ki helyükről, 
szeretet pedig nincsen énbennem, semmi 
vagyok“.

Elnémult immár a zengő húr. Lecsukód
tak a jóságos szemek. Lehanyatlott a Nagy
asszony keze. S már csak mint élő, messzi 
világító, drága emlék lebeg ködfátyoloB 
szemünk előtt. Mert nemcsak az édes uram 
árván maradt szeme harmatos. Nemcsak a 
szerető gyermekszívek vonaglanak utána, 
nemcsak kedves kis faluja siratja, meleg 
könnyet hullatunk messzi sírjára mind, kik 
őbenne nemcsak az igazi hitvest és igazi 
édesanyát szerettük, de bámultuk az igazi 
magyar asszony tündöklő erényeit és a 
világító homloku igazi protestáns papné 
eszményéi is. Mert papné volt ő, igazi 
papné. Istennek hűséges elküldöttje, drága 
Megváltónknak alázatos szívű szolgálója. 
Mindeneknek mcsszevilágitö, élő példány
képe.

A kis parókhia békés melegében együtt 
gondolkodtak ők ketten: Miként lehetne 
Isten országát szüntelen épitni, szolgálni. 
A forrón szeretett nép szívét élő hittel, 
eszményekkel megtölteni. Kulturház világolt 
a kis papi házban. Izzó magyar, nemzeti, 
istenes kultúra, hol a biblia mellett értékes 
magyar könyvek sorakoztak s hol nagy 
műveltségével messzi világított maga a 
Nagyti8zteletü Asszony.

S midőn aggódó szíve a régi erények 
pusztulását látta, akkor is szeretettel mu
tatott rá félteit népének erényeire. S míg 
körülte új divat hálózta be az új nemze
déket, a vagyonos birtokos leánya kék 
festőben járt egész életében. Mintaképe 
volt falujának, mintaképe a családanyának, 
a kedves, szíves háziasszonynak.

S még sem omlott el az otthon puha 
melegében. Nem érte be munkás házának 
ezer dolgával, bajával. Időt szakított a lel
kében élő nemes, szociális érzések paran
csára, arra is, hogy asszonyait tanítsa, 
művelje, magasabbrendü gondolkozásra ne
velje. Bőven osztotta lelkének gazdag kin
cseit. Irt; felolvasott; előadásokat rende
zett; evangélikus nőegyesületet vezetett 8 
buzgón támogatta a Magyar Asszonyok

Nemzeti Szövetségének megalakulását is.
S bár elszoruló szívvel kérdezgetjük: 

Term-1 váljon a ma olyan igazi papnekat, 
mint 0  volt, egyben alázatos szívvel hajijuk 
le fejünket s forrón imádkozunk:

Köszönjük, éh szerető Mennyei Atyánk, 
hogy Ővele korunkat megajándékoztad. 
Hogy a legmagasabbra hívtad el, mi asz- 
szonynak adatik: papné lehetett. Hű, alá
zatos szolgálója Hazánknak és Egyházunk
nak. Köszönjük, hogy lelkét megismerhettük, 
szerethettük. Tartsd meg viláfitó lelkét 
szívünkben. Áldd meg drága emlékezetét, 
termelj nyomdokán hasonló nagyasszonyo
kat, mert O papné volt, igazi papné

Szenteh Dezsőné.

K O R K É P E K .

K a rc o la to k  a  h é trő l.
Budapesten megjelent egy kalapos

mester a főkapitányságon és elmondta, 
hogy n y o lc  e sz te n d ő s  k is f iá t  az 
uccán egy ismeretlen férfi megtá
madta, fejbeverte és elvette tőle a nála 
lévő 6 pengőt. A rendőrség megindí
totta a nyomozást.

Detektívek a kisfiúval elmentek 
arra a helyre, ahol a támadás tör
tént és lejátszották vele a merényletet. 
A kisfiú azonban zavarba jött, se- 
hogysem tudta elmondani, hogyan 
történt a támadás. Erre alaposabb 
faggatóra fogták és rövidesen beis
merte, hogy a z  eg ész  r a b ló tá m a 
d á s  k i ta lá l t  m e se  vo lt. A kisfiú 
elköltötte a hat pengőt, félt, hogy 
apja megfenyíti, ezért boxszerével két
szer fejbevágta magát, azután sírva 
hazaszaladt, hogy egy ember meg
ütötte és a pénzt elvette tőle.

Nagyon is hétköznapi jelenség 
napjainkban a gyermekek hazudo- 
zása. Mindazonáltal nem mehetünk 
el mellette szótlanul. S  ha már a 
szülői nevelés gyengének bizonyult, 
kérve kérjük a szülőket, n e  v o n já k  
m eg  se g ítő  jo b b ju k a t  a tanítótól, 
a lelkésztől gyermekeik neveltetésénél.

Ahol az aranyborjú állt. Az
amerikai régészeti társaság tudva
levőleg nagyszabású ásatásokat tart 
Jeruzsálem környékén. Ez máris 
felbecsülhetetlen értékű tudomá
nyos eredménnyel járt.

Meglelték Bethelnek, annak a 
híres városnak a pontos helyét, 
melyben az ó-szövetségi szöveg 
szerint Jákob angyalokat és Cheru- 
bokat látott fölsétálni a lajtorján, 
egészen az égig. Itt állt azonban 
az aranyborjú is, melyet a bálvá
nyozok részegen, őrjöngve körül
táncoltak. Sokáig azt hitték, hogy 
ez a város északról tizenkét mért- 
földnyire van Jeruzsálemtől és ke
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létről szintén több mértföldnyire 
van Jeruzsálemtől és keletről szin
tén több mértföldnyire attól az út
tól, mely Jeruzsálemtől Napiurába 
vezet.

Érdekes, hogy ez az új régészeti 
fölfedezés a minden adattal szű
kölködő hiedelmet teljesen beiga
zolta. Ezen a helyen több zsidó 
edénygyárat fedeztek föl, melyek 
arra vallanak, hogy az ókoriak 
ipara a fejlettség magas fokán ál
lott.

EGYRŐL- MÁS RÓL.

A m in d e n n a p i  életből.
Tovább élnek-e a mai emberek, 

mint a régiek ? Általánosan elterjedt 
az a felfogás, hogy a régi jő nyugal
mas idókden jőval tovább éltek az 
emberek, mint a mai, zivataros kor
szakban. Ez azonban tévedés 1 A mai 
emberek elért életkorát könnyen meg
találhatjuk a statisztika adataiban. 
Leszámítva az első két életév magas 
halálozási számát, a legtöbb haláleset 
a hatvanadik és hetvenedik életév 
között következik be. A római keresz
tény sírkövek tanúsága szerint akko
riban a halálesetek többsége a hu
szadik és harmincadik életév között 
következett be. A bronzkorszak sír
jaiból eredő csontvázak között egyet 
sem találtak olyant, melynek egykori 
gazdája harmincadik esztendejénél 
tovább élt volna. A vizsgálatok ilyen
formán azt bizonyítják, hogy a magas 
életkor gyakorisága aránylag új jelen
ség az emberiség életében. Ez érthető 
is, hiszen ma sokkal több ember él 
okosabb, higiénikusabb életet, mint 
valaha. Az orvostudomány pedig 
számtalan olyan embernek hosszab
bítja meg az életét, aki azelőtt ment
hetetlenül elpusztult volna.

H E T I  KRÓNI KA.
A képviselőházban gróf Klebslsbsrg 

miniszter nagyszabású beszédet mondott, 
amelyben beszámolt 6 éves munkálkodá
sáról, majd a jövőre nézve adott kultur- 
programmot. Kijelentette, hogy még mindig 
egy milliónál több hat évesnél idősebb 
analfabéta van. 300 újabb népiskolát kell 
építeni és 2000 új tanítót kell beállítani. 
499 óvódára van szükség. Felekezeti jog
akadémiákat feleslegeseknek tart. A törté
nelmi egyházakat továbbra is segélyezni 
kívánja, de kéri a felekezeteket, hogy tart
sanak egymás között békét. — A belügy
miniszter kiadta rendeletét az életuntak 
megmentéséről és védelméről. — Báta köz
ségben egy őrült csendőr négy embert le
lőtt, aztán eltűnt, majd elfogatásakor agyon
lőtte magát. — Az új postai vezérigazgató 
báró Szalay Gábor lett.

Erdélyben. Gyulafehérvárott a nemzeti 
psraszfpárt kongresszust tartott, melyen a 
kormány távozását követelték. A jelenlévők 
számát 150 szerre becsülik.

Görögországban és Törökországban 
újabb földrengés pusztított.

A cseh-szlovák kommunistapárt nagy 
tüntetést rendezett Kun Béla melleit.

A szerb—horvát parasztpárt koalíciója 
Szabadkán nagygyűlést tartott.

Olaszország és A nglia állítólag Kun 
Béla ártalmatlanná tételét követelik. — 
Rómában tkezef feketeinges fasiszta hódolt 
Mussolini előtt. — A belgrádi olasz követet 
szabadságolták.

Hollandia keleti rémében kigyulladtak 
a láp és tőzegtelepek.

Anglia és Egyiptom közöit egyenlőre 
elmúlt a konfliktus.

Az amerikai német döntőbírósági szer
ződést aláírták.

Kínában a nankingi kormány a japán 
csapatok visszavonását követeli.

A japán parlamentet elnapolták.

H A R A N G S Z Ö .

Husidét u tá n  5 . v a s á rn a p .
Ep. Jakab 1 .22—27.

Rogate! Imádkozzatok t De mikor is 
talál meghallgattatásra a mi imádságunk ? 
Mikor is tudunk igazán imádkozni? Ha 
állandóan az Ige tiszta sima tükrébe tekin
tünk, az Ige fényében járunk és annak 
erejét magunkon tapasztaljuk. Ezt pedig az 
által érjük el, ha nem csak hallgatjuk 
Istennek Igéjét, hanem  meg Is tartjuk  
azt.

L elkészek  k o n fe r e n c iá já r ó l  
szó ló  r e fe r á d á n k a t  a n y a g to r 
ló d á s  m ia tt  la p u n k  legköze lebb i 
szá m á b a n  h o zzu k .

Az egyházkerületi elnökség Sopron
ban. Kapi Béla püspök és dr. Mesterház/ 
Ernő egyházkerületi felügyelő április 30— 
május 4. napjain, 5 napra terjedő látoga
tást tettek a soproni evangélikus líceumban 
és tanítóképző-intézetben. A líceumban 
Hollós János igazgató, a tanítóképző-inté
zetben pedig Hamar Gyula igazgató kísér
ték az egyházkerület elnökségét, akik min
den osztályban és minden tanárnál látoga
tást tettek s behatóan megtekintették a 
tanári kar munkálkodását, valamint az in
tézet szertárait és épületeit is. A látogatás 
végén a tanári karokkal külön konferenciát 
tartottak s a tapasztalataik felett meieg 
elismerésüknek adtak kifejezést.

Raffay püspök e lő ad ása  Gödöllőn. 
A gödöllői evangélikus egyház április 22-én, 
az ottani községháza nagytermében műsoros 
előadást tartott, amelyen a többi között 
szerepelt Raffay Sánoor, a bányai evangé
likus egyházkerület püspöke is, ezenkívül 
az aszódi evangélikus leénynevelőintézet 
énekkara és több magánszereplő.

Nagygeresd. A dr. Mesterházy Ernőné 
vezetése alatt álló nagygeresdi nöegvlet a 
a nagygeresdi templomnak 2 drb, egyen- 
kint 800 gyertyafényü petróleum gázizzó 
lámpát ajándékozott 240 P  értékben. — 
Dr. Mesterházy Ernőné, Mesterházy Sári 
és Erna, Mesterházy Ernő egyházkerületi 
felügyelő neje, illetőleg leányai saját készií- 
ményü dús kézimunkáju, értékes oltár- és 
szószékteritöt, biblia-párnát és úrvacsorái

edény-takarót ajándékozlak a nagygeresdi 
templomnak.

Harangavaíás Csóton. Április 15-én 
avatta fel Takács Elek?* esperes lelkeket 
megkapó, hitet ébresztő beszédével a csóti 
ev. ieánygyü ekezet nagy áldozat árán be
szerzett kisebbik harangját. A szószéki 
beszédet Pccza Ferenc sikátori lelkész 
tartotta, mely mély hatást tett a közelről 
és távolról ősszesereglett hívekre. — Az 
ünnepéllyel kapcsolatban hivatalos egyház
látogatás is volt, melyen tárgyaltattak a 
szokásos kérdőpontok. 'Délután pedig hiva
talos iskolalátogatás A tapasztaltak felett 
az esperes megelégedését fejezte ki. Ezen 
alkalomra a nőegylet tagjai közadakozás 
ulján megcsináltatták az orgona homlok- 
zatsipjait.

Az ajkai evang. isko'ásnövendákek 
„Evangélikusok! Támogassátok az evan
gélikus saitót 1* felirásu gyüjtőivscskékkel 
38 P 7 f t gyűjtöttek az evang. sajtóra. 
Megható látvány volt, amint ezek a kis 
gyermekek lelkes örömmel az evang. sajtó
propaganda Bzent ügyét szolgálták! A temp
lomi offeríóriumok a gyéren látogatott 
templomokban rendesen nem szoktak ki
elégítő eredménnyel járni. Az iskolás nö
vendékek lelkes csapatát használjuk fel 
ilyen célokra, ha azt akarjuk, hogy sajtó
ügyünknek öntudatos pártfogókat és lelkes 
barátokat szerezzünk.

Meszlen. A meszleni gyűl. ápr. 22-én 
sajtóünnepélyt tartott, melyen Rácz S. s. 
lelkész tartott előadást. Szavaltak: Kovách 
Fáni (Acsáü) és Pethő Sándor (Meszlen). 
Az acsádi és meszleni gyermekkar pedig 
Ábrahám Gy. és Szabó L. tanítók vezeté
sével több szép „Halleluja* énekkel szere
pelt. A gyülekezetben szervezve van az 
iratterjesztás. A templomajtónál elhelyezett 
iratszekrényben állandóan ott vannak az 
ev. sajtótermékek. — Az ádventi és böjti 
időszakban hetenként volíak vallásos esték, 
melyek tartását megkönnyíti, hogy a nő
egylet 11 drb. függőlámpát és falolvasó 
asztalt szerzett a templomba. — Az ifj. 
egyesület a múlt évben kétszer rendezett 
műkedvelő előadást, meglévő szép könyv
tára gyarapítása és a tervbevett ifj. otthon 
létesítése alapjára. Vagyona 1500 P. — 
Nov.-től márc.-ig a 8. lelkész vezetésével 
69 órás iskolánkivüli népművelési téli tan
folyam volt mindkét felekezetű ifjúság ré
szére. Az előadások felváltva az ev. és a 
r. kath. iskolában voltak. A vezetőn kívül 
előadtak még ev. részről: Szabó Kálmán 
mérnök, a gyülekezet példás buzgalmu 
felügyelője, Szabó Lajos tanító, Takács 
Lajos gazdatiszt, Györgyi Lajos tűzoltó 
főparancsnok, róm. kath. részről pedig 
Mészáros Ferenc plébános és Kovách Irén 
tanítónő.

jelentés a  Luther-Naptár irodalm i 
pályázatáról. A Luther-Naptár 1929-iki 
évfolyamára hirdetett irodalmi pályázat 
eredménye a következő volt: I. Áz elbe
szélés pályázaton 70 pengő jutalmat nyert: 
„Gábor hazajön meghalni“. Szerzője: Far
kas Zoltán ev. theologus. Dicséretet nyer
tek: Az igaz ut, Évforduló, Az özvegy, 
Fiacskáim szeressétek egymást, A harmadik 
zápor. — II. A költemény pályázaton 32 
pengő jutalmat nyert: „Judás“. Szerzője: 
Boldis István. Dicséretei nyertek: Az igazi 
ut, Évjorduló, Az özvegy, Fiacskáim szeres
sétek egymást, A harmadik zápor. — III. A 
mesepalyázaton 60 pengő jutalmat nyert: 
„Örömkalács“. Szerzője: Bellczáné Okoli- 
caányi Éva. Dicséretet nyertek: Hogy a kis 
angyalnak igaza lehessen, Az aranyszívű
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asszony. — IV. A rajzok között olyan nem 
akadt, amelynek a bizottság a teljes dijat 
kiadhatta volna. Dicséretet nyertek: Hato
dik, Tlnka néni, Az igazgató úr. — A jutal
makat az illetőknek a Kiadóhivatal rövide
sen küldeni fogja. A dicséretet nyert művek 
szerzőivel a szerkesztőség érintkezésbe fog 
lépni, mert megfelelő jutalom ellenében 
ezek egy részét ts közöljük.

A nemeskéri gyülekezet március 4-én 
vallásos estétyt tartott, melynek középpont
jában Qőcze Gyula lelkész „Péter a hűség 
apostola* című felolvasása állott. Szavaltak 
Bakk Uus, Prátser Ilona, Szedenits Ferenc 
és Kemény Qyula. A gyülekezeti férfi- és 
gyermekkar pedig vallásos énekeket adott 
elő Tóth Ernő tanitó vezetésével.

A dombóvári evang. gyülekezet a nagy- 
héten passiós istentiszteletet tartott. Egy 
alkalommal Pribay Hona tanítónő és Rajnai 
Irma, másalkalommal Haász Kató, Linde 
Magda, Belapotoczky Juci és Pribay Vera 
duettot énekeltek, egyizben pedig h. lelkész 
szólót énekelt. — A diákszőveiség április 
15-én tartotta rendes havi gyűlését. Köz
ének és ima után B e r g e r  Lajos elnök
lelkész tartott előadást Máté 5.48. alapján. 
Szavaltak: Frey Erzsébet po!g. III., Wim
mer Annus polg. IV-, Weiczl Henrik rg.
III., Triszberger János rg. II., Weiczl János 
rg. I. o. tanulók. Ima és közgyűlés zárta 
be a gyűlést.

Szabadi Husvét II. ünnepén a leány
egyház vallásos ünnepélyt rendezett. Az 
iskolásgyermekek szavaltak és énekeltek. 
Berger Lajos dombóvári h. lelkész .G yő
zelmes keresztyénség* elmen tartott elő
adást. Az énekeket Jany Jánosné, a tanitó 
neje kisérte orgonán.

Nyári dlákgyűlés. A Magyar Diákok 
.P ro  Christo“ Szövetsége (M. E. K. Dsz.) 
ez évi konferenciáját junius 29-től július 
5-ig tartja tabii táborában. A tábor kedvező 
fekvése (egy őserdő szélén, 10 percnyire 
a Dunától), az egyre tökéletesedő beren
dezés, minden, a testi felüdüléshez szük
séges tulajdonsággal meg van áldva. A lelki 
és szellemi életet pedig kimondhatatlan 
értékekkel gazdagíthatja a gyűlés komoly 
programmja. Két előadás-sorozat alkotja 
ennek gerincét, az. egyik a mai szellemi és 
lelki áramlatok főkérdéseivel, a másik pe
dig .Krisztus az ember sorsa“ dmen a 
keresztyén élét problémáival foglalkozik. 
Teljessé teszik a programmot a különböző 
csoport-gyűlések, bibliakörök és áhitatok. 
Meglátogatja a konferencia hajókirándulás 
keretében Esztergomot is. Részletes tájé
koztatót készséggel küld a Szövetség köz
ponti irodája: Budapest, VII. kér., Hársfa
utca 59/b.

A lélek halhatatlansága címen egy 
tanulmány jelenik meg pünkösdre dr. Csen- 
gödy Lajos salgótarjáni lelkésztől. A 150 
oldalra terjedő dolgozat ismerteti a vallá
sok tanítását a túlvilágról, a filozófiatörténet 
nagyobb képviselőinek a halhatatlanságot 
valló, vagy azt elutasító felfogását, a lélek- 
probléma mai tudományos helyzetét, a 
„túlvilág* mai tudományos adatok alapján 
való megrajzolásának kísérletét és a lélek 
halál utáni továbbélésének a lehetőségeit. 
A halhatatlanság kérdésével nem a hit, 
hanem a lehetőség határain belül a tudo
mány álláspontján állva foglalkozó könyv 
ára 3 pengő lesz, mely a szerzőnél és 
Scholtz Testvérek (Budapest, IX,, Ferer.c- 
körut 18.) könyvkereskedésében előre is 
megrendelhető.

A tapolcafői evang. leányegyház április 
22-én jól sikerült vallásos estét tartott. A

templomba valláskülönbség nélkül siettek 
a község lakói. Az est közénekkel, Horváth 
Ferenc tanitó imájával és hitünkhöz való 
ragaszkodásra buzditó egyházi beszédével 
kezdődött. Énekekkel szerepeltek Szckodi 
Kálmán, Szokodi Vilma és Kétől Lidia. 
Szépen szavaltak: Szokodi Vilma, Hujber 
Ilonka, Józsa Olga, Hujber Etus, Váczi Béla, 
Radics Károly, Jókutí Dezső és Somogyi 
Gyula. „Magyarhoni evang. egyházunk tri
anoni vesztesége“, felolvasta a tanitó. 
„Hitetlen“ c. párbeszédes müvet szépen 
előadták: Major Endre mint pap, Tóth 
Lajos mint Hitetlen Tamás. Az est a tanitó 
imájával és a Himnusz eléneklésével ért 
véget. Offcrlórium sajtóalapra fordittatott.

A Harangszó köréből. S e b ő k  E'ek 
gépmester, ki közel 11 évig állott a Wel- 
lisch nyomda cég 8 Így a Harangszó szol
gálatában, az elmúlt héten megvált tőlünk. 
Távozását végtelenül sajnáljuk, mert igazi 
b&lmunkaíársunk volt, ki mindenkor egész 
lélekkel csüngött a Harangszón, vele úgy
szólván összenőtt. Távozása a szentgott
hárdi kis missziói egyházra is vesztességet 
jelent. Sebők Elek egyik alapító tagja volt 
az énekkarnak, szorgalmas látogatója az 
Úr házának. Isten szent lelke vezérelje őt 
élete további útain.

A sikátor! önk. tüzoltóegyesület egy
hangúlag a köztiszteletben és szeretetben 
álló tanítójukat Halwax Károlyt választotta 
meg elnökének, ezzel akarva meghálálni 
tanitója, a község érdekében kifejtett ön
zetlen munkásságát.

A Protestáns Irodalm i Társaság fel
olvasó ülése. Látogatott felolvasó ülést 
tartott a Magyar Protestáns Irodalmi Tár
saság irodalmi é3 művészeti szakosztálya. 
Mágóczy-Dietz Sándor tiszteletbeli tag 
elnöki megnyitó szavai után Zsinka Ferenc, 
a Protestáns Szemle szerkesztője, olvasta 
fői a távollevő Bartók György szegedi 
egyetemi tanár helyett „Uj világ felé“ c. 
szellemtörténeti tanulmányát, a Kisfaludy 
Társaság másodelnöke, egy hosszabb köl
teményében a tragikus véget ért Dömötör 
János rtf. tanár emlékét újította föl, dr. 
Felvinczi-Takács Zoltán rendes tag pedig 
Dürer Albsrtnek, a magyar születésű német 
festőművésznek a  rt formációjával és a 
reformáció vezető alakjaival való kapcso
latát világította meg.

C S AL ÁDI  É R T E S Í T Ő .
Halálozás. Szabó Gyula nagyvázsonyi 

áll. elemi iskolai igazgató-tanító ápr. 24-én 
elköltözött az élők sorából. Az elhalt kiváló 
tanitó, a nagyvázsonyi ev. gyülekezet kán
tora, jó egyháztag s mindenektől nagyra- 
becsült ember volt. Temetésén felekezeti 
különbség nélkül nagy sokaság vett részt. 
Vidékről is sok tisztelője megjelent. A 
háznál Zsiray Lajos helyi lelkész, a teme
tőben Nagy Lajos zalai esperes mondott 
beszédet s Fenyves Ede tb. esperes, ménes- 
helyi lelkész imádkozott. Az iskola tanító
testülete nevében Sándli Ignác, a megyei 
tanítóegyesület nevében Halász János ne
mesleányfalui ev. tanitó búcsúzott el tőle. 
Nején, szül. Mohácsy Paulán kívül gyer
mekei : Gyula és Emma 8 kiterjedt rokon
sága gyászolják a megboldogultat.

Kemény Miklóané, Kemény Miklós Máv. 
mérnök, a dombóvári evang. gyülekezet 
presbiterének neje Pécsett 1928 ápr. 26 án 
elhunyt. Temetése április 28-án volt Pécsett. 
— Legyen áldott emléke.

Alulírottak úgy a maguk, mint az egész 
rokonság nevében fájdalomtól megtört szív

vel tudatjuk, hogy felejthetetlen jó hitvesem, 
anyánk s nagyanyánk Mesterházy Károlyné
szül. Hencsey Eleonora életének 66-ik, 
boldog házasságának 36 ik évében, május 
1-én, éjjel negyed 1 órakor rövid szenve
dés után visszaadta jóságos lelkét a Min
denhatónak. — A megboldogult hűlt tete
mét f. hó 3 án helyeztük a mesterházai 
slrkertben az ág. hitv. evang. egyház szer
tartása mellett örök nyugalomra. — Éle
tednek lelke volt a hit Hitednek élete a 
szeretet. — Nyugodjék békében! — Mester- 
házy Károly férje. Maliid, Károly, Jolán, 
Sándor gyermekei. Mesterházy Károlyné 
8z. Laubensberger Irma menye. Grösslng 
János vejc. Grösslng Jolika, Grössing Janika 
unokái.

ú j d o n s á g o k .
Meghalt az utolsó m agyar G aribaldi- 

hadnagy. K. Pallos József, Nagyküküilő 
megye nyugalmazott főlevéltárosa, az utolsó 
magyar garibaldista szabadságharcos, 90 
éves korában meghalt.

M 2 százalékos drágulás áprilisban. 
A liszt, kenyér, vaj, bab stb. drágulása az 
elmúlt hónapban 1.12 százalékos drágulást 
idézett elő. Az élelmiszerdrágulásnak hasz
nát a mezőgazdaság nem igen élvezi, el
lenben a fogyasztó mégis megérzi.

Május harm adlkán kezdődött a cser
készleány világkongresszus Budapesten 
Május 3—18-ig tart a cserkészlcányok vi
lágkongresszusa Budapesten, amelyen az 
összes kulturállainok képviseltetik magu
kat.

A Magyar Nemzeti Bank jegy forgalma 
az április 30-iki kimutatás szerint az ápr.
23-iki állománnyal szemben 95 millió pen
gővel emelkedett.

Egy veszetimacska több gyerm eket 
összem art. Rábatamási községben egy 
macska megveszett s mielőtt ártalmatlanná 
tehették volna, négy gyermeket összemart.

Lee sett a  templomtoronyból és csak 
kisebb sérüléseket szenvedett. Tölti kő- 
mivesmester munkaközben leesett a kop- 
házai templom tornyáról. Csodálatos vélet
lenből csak jelentéktelen sérüléseket szen
vedett.

Reszelővei szúrta szivén haragosát.
A borsodmegyei Farkzsiyuk bányatelepen 
Vass Lóránt és Meló Béla munkások ösz- 
szeszólalkoztak. Vass háromélü reszelővei 
szivenszurta Melót, aki azonnal meghalt.

Egy olasz házaspár harm inc gyer
meke. A többgyermekes olasz családok 
között Cittarielo földmives áll az első he
lyen, akinek házasságából harminc gyer
meke született. KözUlök huszonnégy van 
életben.

„Erzsébet Királyné"-szálló Budapest,
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modem, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba
4.50-től 9-ig, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

A pápa a római női bajnoki mérkő
zések ellen. Az Osscrvatore Romano közli 
a pápa levelét, amelyben a Szentatya állást 
foglal az e hónapra tervezett római női 
bajnoki, mérkőzések ellen.

Az olasz katonák fasiszta kézfeleme- 
lésael tisztelegnek. A fasiszta milicia fő
parancsnoksága elrendelte, hogy a milicia 
tagjai a jövőben a katonai tisztelgés helyett 
a fasiszta kéz felemeléssel üdvözöljék egy
mást.

Éhínség dúl egy kínai kerületben.
A santungi kerületben a rossz aratás és a 
sáBkajárás miatt éhinség dúl és a nyomort
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a rablóbandák garázdálkodása is fokozza. 
A lakosság ezerszámra vándorol ki Mand
zsúriába.

Munkaadók és alkalm azottak figyel
mébe. Megjelent A munkásbiztosltás új 
törvényeinek és rendeletéinek kivonatos zseb
könyve. Ára 1 P 20 fillér. Megrendelhető 
W e l l i s c h  B é l a  könyvkereskedésében 
Szentgotthárdon.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők* című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar iányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Qaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők
I., Anürássy n. 16. Budapest.

A HARÁNGSZŐ PERSELYE,
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tásira a következő adományok folytak b e : 
Balassa István Répcelak, őzv. Darvas Jó- 
zsefné Győr, özv. Kovács Antalné Bodtnér, 
Fáik Henrikné Bonyhád, Mórltz Károly 
Celldömölk, Pólón János Sárbogárd, Re
mete Kálmán Sárvár, Brenner Célia Bpest, 
özv. Szalay Sándorné Gvör, Kocsi Pál 
Karakószörceök, Vasvári Gyula Veszprém, 
Tóth Sándor Székesfehérvár 72—72 f, özv. 
Tompa Józsefné Vásárosfalu, Karner János 
Körmend, Jakab József Beled, Ferenczy 
Rezsőné Ukk, Vörös Imre Győr, Handler 
Samu Bpest, Fest Zoltán Sátoraljaújhely, 
Németh Gyula Zalaegerszeg, Lipták Lajosné 
B-csaba, Lissche Károly Győr, Saly Károly 
Szombathely, Bakk Lajos Sopron, Lipták 
Juliska B-csaba, Péchi András Győr, Jugo- 
vics Imre Celldömölk, özv. Eöry Sándorné 
Farád, Csőre Anna Szöcsény 60—60 f, 
Garamvölgyi Ferenc Rábafíizes, Szentes

Sándor Körmend, Smidélius Béláné Bpest- 
Kelenföld, Németh Béla Zalaszentmihály, 
Póczy István Győr, Remete Karolin Szil, 
Gacs Pál Kisfalud, Simon Istvánná Vecsés, 
Gőrbic Gyula Pőrládony 32—32 f, Czirák 
László Farád, Varga Miklós Bpest, ifj. 
Markó János Ipolyvece, Székely Lajos Pest- 
szt'őrinc, Baráth József Boba, Takács And- 
rásné B-pyarmat 22—22 f, Szedenits István 
Bük 52 f, Torda Mihály Aszód 1.60 P.

Hálás köszönet. Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

„Örömmel értesítem, hogy a vásárolt 
„Nemesacél*-kaszákkal valamennyien 
igen meg vagyunk elégedve.*

Pusztavám. Tetzl András,
így vélekednek a gazdák a

„N EM ES A C É L 1“- ka sz á r ó l .
Ezen kasza jóságáért oly messzemenő 
jótállást vállalok, hogy háromszori ka
lapálás után ingyen kicserélem, ha nem 

volna kifogástalan az éle. 
Kapható kizárólag:

SALBER KÁROLY kereskedőnél
7-io SZENTGOTTHÁRDON.

Állásnélküli okieveles gazda bármilyen 
megfelelő állást vállal. Szalai Z. Budapest, 
X., Delej-utca 33 sz. 2—2

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlem ények 

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprlkakivitell üzletében 
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 13—21. — Sürgönyeim: Kipaprtk«.

Keresztyén üdülőtelep Salzerbad-
ban. Hainfeld mellett, Alsó-Ausztriában. 
Pompás hegyvidéken, 500 méterrel a tenger 
szinc feleit, magas fenyvesek és üde rétek 
között, távol minden zajos forgalomtól 
fekszik az osztrák protestáns belmissziói 
egyesületnek salzerbadi üdülőtelepe. Ide
ális pihenő, illetve nyaralóhely Kellemes 
elszállásolás villaszerű házakban. Jó ellátás. 
Napi pensio (szállás, ellátás) 7 schilling. 
(5.60 pengő.) Ugyanitt üdülés és a német
nyelv elsajátítása céljából gyermekek is 
elhelyezhetők, akik naponta 3 schillinget 
(2.40 pengő) fizetnek. A telep vasútállo
mása Hainfeld. Bővebb felvilágosítással 
szívesen szolgál Rene Jaquemar ev. lelkész, 
az üdülőtelep igazgatója. 1—3

„Dunántúli Szakácskönyv“ legújabb bő
vített kiadása 6.80 P  előleges beküldése 
ellenében bérmentve kapható szerzőnél: 
özv. Nagy F e re n c n é  Sárvár, Vasmegye. 
Utánvételes küldemény 50 fill.-rel drágább.

Egy jókaiban lévő landauer és egy jó
karban lévő félfedeiü kocsi özv. dr. Stúr 
Lajosnénál Kőszegen eladó. Megkeresése
ket kérem özv. dr. S úr Lajosné Kőszeg 
címre küldeni. 2—2

Gabonaárak: Búza 33.80, rozs 31.10, 
árpa 30.—, köles 27.75, zab 30.75, tengeri
26.75, korpa 22.75 Pengő métermdzsánként.

P1UIŐ1 ssärisBitö é i kiadó: OZIPOTT OÉZA 
Oztntgotthárd, Vatvirmagya. 

SMrkmtóUra: Németh károly. 
Ffimunkatirsak:

NAGY MIKLÓS, SZENDE IRNÓ, 
TŰRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat esm adunk rlisza.

Nyomatott Wellisch Béla rlllamílzemü könyvnyom
dájában Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : Kiss Kálmáa,

Vizsgái jutalomnak, szorgalmi ajándéknak 
alkalmas olcsó könyvek kaphatók

KIS TIVADAR könyv-, írószer- és papirkereskedésében PÁPA. 

Évzáró ünnepély és vizsgák. | Madarak és fák napja.
Kidolgozott teljes műsor. Ára 1.20 pengó. I Teljesen kidolgozott műsor. Ára 1.20 pengó.

Új! M ost je len t m eg!
Gryermekj elenetek, versek, mesék.

Vallásos és hazafias alkalmakra. Irta Losonczy Ilonka tanítónő. Ára előadási joggal 2 pengó.

\ / Í 7 0 r y , £ ) l  o  jó  papiron. Magyar, német és egyvonalas beosztással.
V l ^ O g a l d p U l ^ .  | darab 3 fillér, IOO darab 2.70 pengő, vegyesen is.

Vizsgái jutalomkönyvek. Bibliai fa li mondatok. Képeslapok. Könyvjelzők nagy választékban vannak 
raktáron. —  Utazási menetrendek. Útikönyvek. Kirándulások útmutatója. Turista-térképek. 

Sport-könyvek. Atlétikai és nyári sportok könyvei. Nyári menetrend, útikalauz; 
érvényes május 15-töl szeptember 30-ig .
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1910-ben.

Laptulajdonos:
a Dunántúl Lutüer-Szövetseo.
Az Országot Luther-Szörot- 

aég hlrataloa lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZŐ szerkesztö- 
kladóhlvatalának 

Szentgotthárdi-» (Vaavm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden erang. lelkész 

és tanító.
Megjelenni minden vasárnap.

21. szám.
Bzerkeaztő-UadóhlTatal:

SZENTOOTTHÁRD. 
Vas vármegye.

t'lókkladóhlratal i 
.Luther-Tirsasig* könyv- 

kereskedése Budapest, 
Vm., Szentkirály 1-u. 51/».

A „HARAN6 8 ZÖ“ 
előfizetési Ara negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10°/a-os kedvezmény. 

Amerikába egész évTS 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fill.

Jöjj! . . .  segíts!
János ev. 15.27. „De ti 

is bizonyságot tesztek; 
mert kezdettől fogva én- 
velem vagytok.“

Bizonyára mindegyikünk sóhaj
tozva emlegeti az apostoli kor

nak azt az igazi, hamisítatlan, ős- 
erejü, örvendező és diadalmas 
keresztyénsógét, mely akkor rabul 
ejtette a szíveket! Ugy-e milyen jó 
volna, ha a keresztyénség ma is 
felragyogtatná a maga hódító, vi
lágot meggyőző erejét, s még job
ban bebizonyítaná, hogy a földnek 
sója és a világnak világossága! . . .  
Ugy-e milyen jó volna, ha a mai 
idők keresztyénsógét nem sorvasz
taná, nem bénítaná meg a kishitű 
csüggedés, a szánalmas tehetetlen
ség, az állhatatlan ingadozás, az 
ellenségtől való félelem. . .  és az 
a többi számlálhatatlan betegség, 
mely annyira elhatalmasodott raj
tunk.

Panaszkodásunk közben azután 
elfelejtjük, hogy az apostoli kor 
keresztyénsége nemcsak szóval, 
nem is csak élet-folytatással, hanem 
szenvedéssel is bizonyságot tett 
Krisztusról, a világ Megváltójáról 
s éppen a szenvedések közt aratott 
győzödelemrael győzte meg a vilá
got. V é r... és könny!... ezeken 
vezetett át a diadalmas keresztyén
ség útja! Tehát az igazi keresztyén
ség ma sem ijed meg a megpró
báltatások zivatarától! Az őserejü 
keresztyénség mindig eszében for
gatja, hogy a Krisztus-prédikálását 
már sokszor elakarták némítani a 
bizonyságtevők ajakán; hányszor 
piroslott újra a v é r. . .  és égetett 
a könny, de az ige kószáiként meg
állt és meg is fog állani mind a 
világnak végéig! A támadás össze
omlik . . .  Az ellenséges emberi

Amikor a csíki havasok alján ki
nyílott a májusi gyöngyvirág, 

erdő-mező virágba borult, legszebb 
dalát zengi szerelmetes párjának 
a fülemile: a csonka hazában 
hősi halált haltak emlékének áldoz 
a fájó emlékezés, ünnepel a gyász; 
a lelkünk sírva nótáz.

A gondok bús tanyáján fel-fel- 
zokognak fojtó bánatok, Zsoltárok
nak reszkető imája csókolja félve 
remegő ajkunkat.

Emlékek élednek, sok-sok bús 
halott és a régi bútul, régi emlé
kektől úgy fáj a szív, úgy sajog! 
Azért:

„Halkabban j'árjon, aki él 
S dúdoljon csöndes éneket.
Messzi sírdombok fejinéi 
Ma ezer gyász szobor mered.“

Búgó galamb szárnyán ma ár
nyak hullámzanak felénk, némán, 
feketén „bokrétás büszke hősök“, 
„sasok“, kik mind „ott hamvadnak

bölcselkedés és tanítás megint enyé
szetre száll!

Pünkösd ünnepe közeledik. . .  a 
keresztyén anyaszentegyház szüle
tésnapja. Ünnepeljük majd meg ezt 
a napot szívbeli hálával azért, hogy 
egyáltalában van keresztyénség, 
de ünnepeljük meg ama szent fo
gadalommal is, hogy egész erőnkkel 
azon leszünk, hogy a keresztyénség 
igazán a világ üdve, mentsvára,

egy kopott fejfánál, kopott fejfánál 
puszta domb alatt, hol nő a kóró, 
mert meg nem tapossa, nem jő meg
nézni senki a sírokat.“

Amidőn ma fáradt kezünk imára 
összetéve, áldjuk emlékét a hősök
nek, kik vérükkel öntözték meg a 
magyar jövendőt, hogy virága 
nyíljék gazdagon: imádkozó lel
künk sikoltva kiáltsa a magyar 
tavaszt, melynek jöttét milliók és 
milliók oly eped ve várják amelyen, 
a megváltás virága kihajt. Mint 
egy ember, ragadjuk meg, amíg 
nem késő, a Krisztus mentő ke
zét. Imádkozzunk és dolgozzunk! 
S a hősök kiomló vére éltető 
erővé vált bennünk, új honfogla
lásra egybeforrasztott minden ma
gyar akaratot! Mindenki ott lesz, 
hol a hős vérnek szent válsága 
lészen. . .

„Kárpátok ölén, szent folyók felett 
Veri már fényét ez a kikelet.“

minden időknek erőssége, a szere
tetnek, az erőnek, az életnek for
rása legyen! Nem halott, nem sor
vadó — de eleven, győzödelmes 
keresztyénségre van szükség, mely 
örömmel tesz hitvallást, szívesen 
viseli a szenvedéseket a Krisztusért 
és így meggyőzi a világot 1 Jö jj! . . .  
segíts, hogy ilyen hatalom legyen 
a mi keresztyénségünk is.

De ehhez a magunk ereje és



162 HARANŰSZÖ. 1928. május 2Ö

okossága nem elég ... csak a Szent
lélek segíthet bennünket. . .  ezt 
hirdeti majd pünkösd ünnepe.

»Jézus mondja: oh keresztyének,
Engem híven kövessetek,
Engedjetek az én igémnek,
E világra ne nézzetek.
Keresztem felvállaljátok,
Magatok megtagadjátok.

*  *
*

Jer hát a szent harcban örömmel 
Kövessük e vezérünket.
Ajánljuk fel.neki készséggel 
Mind testünket, mind lelkünket.
Ki nem harcol, nyertes nem lesz,
Sem koronát mennyben nem vesz.“

Ámen. *

Amerikában, kettős 
cél szolgálatában.

Kap! Béla püspök amerikai útja.
Dr. Krivoss Árpád Kapi püspökről.

Dr. Krivoss Árpád ügyvéd, szem
tanúja a püspök missziói útjának 
Amerikában, irja többek között :

>Mi, akik Kapi Bála szombathelyi 
püspök vezetése alatt több protestáns 
egyházat meglátogattunk, ámulva 
láttuk a modern egyházszervezés in
tézményeit és alkotásait, amelyek 
úgyszólván máról holnapra létesültek.

A hívek összetartók, türelmesek, 
áldozatkészek és sokkal jobban át
hatja őket az igazi Krisztusi szellem, 
mint minket, az itthoniakat. Kapi 
püspököt a legnagyobb lelkesedéssel

Megtérés.
Irta : Somogyi János. 3

S mint a kőszikla, állt a temetőben 
Tornyay! Ajka meg se rebbent.. .  Könnye 
se hullott. . .  keze sem remegett, öasze- 
szoritott ajkai sem ismertek fájdalmat. . .  
Az Istencsapás nem törte meg I S az anya 
ott vonaglott fájdalmasan fia koporsójánál... 
8 könnyei összefolytak Katinka könnyével 
. . .  siratták szivük vértestvérét, az elbukott, 
elveszett fiú t. . .

És Bártfay kimondta a koporsónál az 
Ítéletet I Bűnhődik az, aki a rosszat e ha
lott szivébe lopta, bűnhődik az, ki engedte 
a nagy világon szabadon járni a gyenge 
ifjút, akit átadott a gonoszság szellemé
nek. Majd vigasztaló szavakat mondott a 
két szenvedő lélekre . . .  letörölte jóságos 
leikével azok könnyeit. . .  A könnyek a 
legszebb, legdrágább koszorúból az imád- 
ságos lélekből fakadnak. S ott pihent az 
ifjú a családi kriptában. Anya és leánya 
összetörtén mentek haza.

S az apa fogcsikorgatva súgta magá
ban : — Gyáva, nyomorult voltál, megér
demelted sorsod 1 . . .

fogadták s hazafias leikétől sugalt 
beszédeit szent áhítattal hallgatták.

A püspök nemes egyéniségében 
valóban van is valami, ami az ős- 
keresztyén prédikátorok közvetlen 
őszinteségét juttatta a hívők eszébe. 
Póz és álpáthosz nélkül szárnyaló 
beszédei minden szívet megdobog
tattak. Szem nem maradt szárazon, 
amikor messze idegenben a két 
szülő: a haza és a protestáns egy
ház üdvözletét az elszakadt kedves 
gyermekeknek« átadta. Tizenhét egy
házat látogatott meg és búzdftott 
kitartásra, szeretetre a magyar ügy 
iránt.

Mi, akik itthon csendesen Ügyelve 
látjuk és tépelődve türjük a céltalan 
vergődést, amelyben szeretett egyhá
zunk évek óta sínylődik, csodálko
zással állapítottuk meg egymásközt, 
hogy mégis vannak kiváló vezető 
férüaink. Sohasem szerepelnek a nyil
vánosság vásárában és nevük a 
különféle szeretetadomány-akciók ré
vén sem forog közszájon, mégis hi
vatottak arra, hogy a protestantiz
mus hajóját új vizekre vezessék. Mert 
a mai vezetés mellett ez a hajó 
előbb vagy utóbb zátonyra jut.«

A püspök betegen, Iáiban, rekedten 
érkezett Amerikába, néhány napig kény
telen volt az ágyat őrizni. Egész amerikai 
útja alatt meg volt hülve. De azért részt- 
vett mindazon hivatalos ünnepségeken és 
fogadtatásokon, amelyeket foniosnak Ítélt. 
Egyházi állásánál fogva ö is azok közé 
tartozott, akiket Coolidge elnök külön ki
hallgatáson fogadott. Résztveít New York, 
Pittsburg, Cleveland városok polgármes
terei által történt ünnepélyes fogadtatáso-

Tavasz-nyárba röppent, virágos mzdár- 
dalos nyár le tt. . .  A miklósvári gyüleke
zetben békesség, boldogság, megértés ho
nolt. Az Urnák igazi virágos kertje lett, 
benne a legszebb virágok nyíltak a hit, 
remény, szeretet,

És a sok-sok földi virág között egy 
szépséges virág is fakadt, a szerelem ked
ves virága, amely ott nyílott a kastély 
ablakban és a lelkészlak ablakában.

A legszebb, legnemesebb életszikrát 
lopja Isten szivünkbe akkor, amikor meg
tanulunk szeretni, amikor szivünk a vég
telenben találkozik egy testvérszívvel, aki 
eggyéforr minden gondolatával, érzésével 
velünk. Amikor megtanu’unk szeretni; ak
kor ismerjük meg a föld szépségeit, az 
élet kedves, nemes oldalát, akkor tudunk 
küzdeni igazán a létért rendületlen.

Bártfay Béla érezte, tudta, hogy szeret I 
Érezte azt is, hogy viszontszeretlk. Tudta 
azt is azonban, hogy a büszke magas
ságba, ha fel is tör, visszautasitó szó fo
gadja, hisz ki várhatna egy köszivtöl ember- 
szeretetet, megértést? Ö tehát a szürke 
szegény egyszerű lelkipásztor, szeretett 
izzó szívvel, de alig remélhette vágyainak 
teljesülését.

És Katinka nemes lelke érezte, tudta 
ezt. Tudta, hogy atyja köszivével elzár-

kon. Az egyházak képviseltetése nagy 
mértékben hozzájárult a nemzeti bizottság 
által Amerikában teljesített nemzeti misszió 
sikeréhez.

A püspök amerikai utazásával kapcso
latban kettős egyházi feladatot tűzött maga 
elé: az amerikai egyház vezetőivel fenn
álló barátságos viszony megerősítését s a 
magyar nyelvű evangélikus gyülekezetek 
meglátogatását. Feladatának teljesítésében 
igen nagy segítségére volt az amerikai 
egyház vezetőségének legmesszebbmenő 
előzékenysége és meleg szeretete. More- 
head üdvözlete radiogramm alakjában még 
a tengeren elérte a püspököt. A kikötőben 
a hetven éves president megvárta éjszaka 
idején a három órai késéssel beérkező 
Olimpicot. Másnap a püspök meglátogatta 
Dr. Moreheadet, a Nemzeti Lutheránus 
Tanács elnökét, Dr. Scherert és Dr. Fryt. 
Az amerikai egyház vezetői kijelentették, 
hogy különös súlyt helyeznek arra, hogy 
a püspök a magyar gyülekezeteket meg
látogassa. Missiós körútja előtt Dr, Trex- 
ler Sámuel a New-York és New England 
Synod elnöke ebédet adott a püspök 
tiszteletére, amelyre hivatalosak voltak a 
nemzeti bizottság összes evangélikus val- 
lásu tagjai s dr. Petri Pál kultuszminisz
teri államtitkár is. Az ebében Dr. Trexler, 
Dr. Scherer és Dr. Morehead tolmácsolták 
az amerikai egyház szeretetteljes köszön
tését.

Missziói munkáját március 18-án kezdte 
meg a püspök a Szentháromság templom
ban tartott istentisztelettel, amelyről la
punkban már megemlékeztünk.

Március hó 22-én Pittsburgban tartott 
istentiszteletet. A magyar gyülekezetnek 
szép, tágas temploma van. de létekszáma 
nem valami nagy. Lelkésze Pölöskey Sándor.

Március 24-én a clevelandi gyülekezetét 
látogatta meg, amelyben a gyülekezet élén 
Rúzsa László lelkész üdvözölte. A püspö
köt magyar ruhás leányok fogadták; a 
szép, tágas templom ^eufoláíig megtelt. 
Este szeretetvendégség volt a gyülekezeti 
templomban. (Folytatjuk.)

bózik minden kívánsága elől s hogy nem 
a lánya boldogságára törekszik, hanem 
kincseit, gazdagságát akarja gyarapítani, 
még leánya jövőjével is, tudta, hogy szá
mára csak két választás van: Bende Ba
lázs, vagy pedig Tüskevári Armand báró ... 
Brrr . . .  még a gondolattól is megborzon
gott, hogy ő, aki igazán szívből szeret 
valakit, a léhütők valamelyikének felesége 
legyen. Nem 1 soha 1 Inkább itthagyja a 
fényt, ragyogást, átkozott, kacagó, pezsgő 
életet és leszáll a porba ahhoz, akit igazán 
szeret 1

Csak az édesanyja érezte, tudta beteg 
vergődő szivével leánya szerelm ét. . .  O 
olvasott annak lelkében, s ő volt vigasz
talója a kedves léleknek, mint tavaszi nap- 
rugár melengette annak szomorú szivét... 
hisz az édesanya a sírig hűséges sejttest
vére a gyermekének.

*  *
*

És csak az Isten házában láthatták 
egymást. A kastély a bentlakó lelkek bör
töne volt. Csak a szemük beszélt 8 a lel
kűk, ajkaik néma, fájdalmas mosollyal 
intettek egymásnak boldog jövőt. Olyanok 
voltak, min! a rab madarak, akik kalitkába 
vannak zárva, érzik a szabadság édes 
illatos levegőjét 8 talán sohasem érik el ezt.
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vitéz nagybányai H o r th y  M ik ló s ,  
Magyarország kormányzója.

Országos lelkészgyőlés Orosházán.
Apró falvak kicsi templomából, városok 

másfelekezetü tömegéből gyűlt össze 
Csonka-Magyarország 96 lelkésze Oros
házára május 2—3 ra, hogy kicsinységünk 
lenyűgöző tudatából megszabaduljon ebben 
a hatalmas 17 000 lelket számláló gyüle
kezetben, s hogy gondolkozzék a lelkészi 
szolgálat mai feladatairól. Mindenkinek 
felejthetetlen élménye marad a hatalmas 
T-alaku templom, a bjnne feketélő sok 
ezer ember, s az a hatalmas erő, amellyel 
e tömeg ajkán felzúgott az „ErŐ3 várunk“.

A lelkészek nagy része már május 1-én 
este megérkezett Paulik János nyíregyházai 
lelkésszel az élén, aki a lelkész-egyesület 
elnöke. Az orosházaiak már ezen az estén 
kimutatták, hogy milyen magyaros vendég- 
szeretettel fogadták vendégeiket. Paulik 
Jánosnak még szerenádot is rendezett az 
orosházai dalárda.

. . .  Este van . . .  Biborködpalást borúi 
a tájra . . .  Búceúzó fejével a nap lebukik 
a hegyek mögé . . .  s a hold sápadó orcá
jával már a földet színezi be ezüst su 
garaival . . .

Bártfayt beteghez hívták. Tornyay egyik 
régi hűséges cselédje haldoklott, a szen
vedések bilincsei között. Bártfay magához 
vette a szent kegyszereket s elindult a 
csendes estén a major felé. Az egyszerű 
kis hajlékba csendben bekopogtat. . .  Kö
szönt . . .  s im ott áll a szenvedő, beteg 
asszony ágya mellett álmainak királynője: 
Katinka. Csendes, halk szóval üdvözlik 
egymást. . .  A szemük eggyéfor. . .  s 
mindkettőjük szeméből lassú könnycsepp 
gördül alá . . .  a részvét könnye. . .  ott a 
haldokló mellett új életet érezve szívükben. 
Olt álltak egymás mellett az Urnák hűsé
ges pásztora s a betegek vigasztaló, ked
ves őrangyala.

S a haldokló magához véve az Úr testét 
és vérét, megnyugodott.

S ők elindultak hazafelé. S beszélget
tek . . .  Katinka kezdte . . .

— Ön e község megmentője. . .
— Csak Isten lehet ez, én csak az ö  

szolgája, eszköze vagyok
— De mégis önnek köszönhető, hogy 

megtért ez a falú I

Az első nap.
Másnap reggel a rendes reggeli isten

tiszteletet Mágócs Károly irsai lelkész vé
gezte Igehirdetése megütötte a konferencia 
alaphangjit: A lélek a legnagyobb érték, 
s a lélek az egyetlen élet-teremtő erő. 
Utána úrvacsorát osz'ott a lelkészi karnak 
Kovács Andor orosházai lelkész, a békési 
egyházmegye esperese az 51. Zso'tár 12. 
verse alapján odaállítván a szíveket a bűn
tudat és önvád malomkövei közé.

Üdvözlések.
Úrvacsora után az orosházai nő- és 

leányegylet vendégelte meg a konferencia 
tagjait, majd kezdetét vette maga a kon
ferencia. A megnvi ás pár szava után Dr. 
Kovacsics Dezső főispán üdvözölte a kon
ferenciát. Bátran telt bizonyságot a nagy 
evangélikus gyülekezet előtt öntudatos róm. 
bath, hitéről, melyet nemcsak tanúkihallga
tások és anyakönyvi ügyek alkalmával vall. 
Hitvallónak tartja magát, de ép ezért ad 
megbecsülést is minden hitvaílónak. Isten 
se azt nézi, mi van a torony tetején, ha
nem azt, aki a templomban van. Nem látja 
meg az építőt s az építtetőt, hanem csak 
az imádságos lelket. A felekezeteknek 
egyesülniük kell a nemzeti gondolat jegyé
ben. Ha kell — úgy mond — vértanúja 
leszek ennek a gondolatnak.

A református lelkészegyesület képvise
letében Kállay Kálmán debreceni theol. 
tanár, a békési egyházmegye s  az oros
házai egyház nevében Kovács Andor es
peres, az orosházai ref. egyház nevében 
Horváth Kálmán ref. lelkész, Orosháza 
község képviseletében pedig Kunoss István 
főjegyző üdvözölte a konferenciát.

Elnöki megnyitó.
Paulik János elnöki megnyitójában min

denek előtt Veres József, a nagy orosházai 
pap emlékének á'dozott, aki a Lelkészegye
sület megalapítója és oszlopa volt, majd 
a lelkészi hivatás méltóságáról, fontosságá
ról s e mostani ébredő időkben való fele
lősségéről szól. Rámutat arra a veszede
lemre, hogy a magyar kér. papságnak nincs

— Isteni csoda volt ez, amelynek egyik 
részese lettem 1

— Hogy tudta az egyszerű sziveket 
Istenhez vezetni ?

— Megtalálták azok maguk az Istent!
— Mit gondol, hogy mindenki meg

találja az Istent, a bűnös, önző lelkek is?
— Isten megtöri a felfuvalkodott lelket, 

a porszem összeomlik az Isten előtt!
— Van-e jutalom Istennél a szenvedé

sekért ?
— Hiszem, hogy van, Isten felszárltja 

a szenvedők könnyeit!
— Az én apám önző, bűnös lélek, aki 

eltévelyedett utakon já r ! Megbocsájt-e 
néki az Úr, megtér-e még ő is Istenhez, 
hoz-e enyhet szenvedéseinkre?

— Ragyoghat aranykorona bárkinek a 
fején, legyen kincse, hatalma nagy, az Úr
isten porba döntheti, pz önző lelket lábai 
elé térítheti I Higyjen Őbenne 1

— Én hiszek Istenben, hiszem, hogy 
megtéríti apám szivét s meggyógyítja jó 
lelki sebeit, s csendes, boldog jövőt hoz 
családunkra még!

— Higyjen csak őbenne, ö  tehet ismét 
egy nagy, hatalmas csodát!

— S most már Isten vele I — búcsúzik 
Katinka.

— Nem, még ne menjen! Hisz oly rég

egységes frontja, hogy a magyarság nem 
tud hazafias ünnepet ülni felekezeti zavar 
nélkül.

A theológia és egyház viszonya.
Az első előadást a betegség miatt aka

dályozott Dr. Raffay Sándor püspök he
lyett D. Dr. Pröhle Károly egyetemi tanár 
tartotta A theológia és egyház viszonyáról. 
A mai világ legerőteljesebb vágyódása a 
lelki közösség után való vágyódás. Ez je
lentkezik az egyház után való vágyódás 
megújulásában is. Ezért ismeri fel a theo
lógia is egyre jobban az egyházhoz való 
hozzátartozar.dóságát. A theológiai tudo
mány csak akkor áll hivatása magaslatán, 
ha az egyház talaján áll, mert az egyház 
hozzátartozik a keresztyénség legbelsőbb 
lényegéhez, de az egyház is csak akkor 
találhat rá önmagára, ha megtalálja a theo
lógiai tudományt, amely a keresztyén anya- 
szentegyház tudományos öntudata. Az egy
ház élményének mai megújulásában az 
áhitatnak, a hitvallásnak, a szeretetnek és 
a munkának közössége után való vágyódás, 
jelentkezik s ezt a vágyat csak akkor tud
juk kielégíteni, ha vannak egyházszerető 
tudós theológusaink s a theológiai tudo
mányt szerető egyházi embereink.

Az evangélikus egyház helyzete 
a megszállott területen.

A konferencián jelen volt egy cseh meg
szállott területi evangélikus lelkész is, aki 
szigorú történeti hűséggel olvasta fel az 
evangélikus egyház történetét, amint az a 
cseh megszállott területen a megszállás 
óta alakult. A kritikát — mondá — otthon 
szokta elmondani azok szemébe, akik fele
lősek az állapotokért. Megdöbbentő az a 
tudatos szervezett munka, amellyel a cseh 
kormány a magyarság háttérbeszoritását 
végzi Hodzsa kijelentése szerint 10 év 
múlva nem lesz magyar közöttük. . .  lega
lább is ez a cél. Nem kevésbbé megdöb
bentő azonban az a küzdelem sem, amely- 
lyel a szociálista kormány az egyház ellen 
küzd. Annál csodálatra méltóbb az a hősies 
elszánt küzdelem, amelyet a megszállott

kerestem az alkalmat, hogy beszélgessünk 
egymással. Mily kegyetlen a sors is, hogy 
ily áldott jó angyali, szelíd lélek mint az 
öné, egy rideg jégpalotában honol. Ha fel
nézek arra a fekete kastélyra, a szívem 
elszorúl, hogy a töviskertben a tövisek 
megsebzik két ártatlan lélek lelkét, hogy 
egy hófehér leánylélek ifjan szenved vér- 
tanusigotl És én imámba foglalom nevü
ket minden csendes estenden és kérem az 
Istent, hogy hozza el a megtérést erre a 
házra is, amint elhozta csodásán a miklós- 
vári gyülekezetre i s !

— Úgy örül a szivem, hogy imádkozik 
ériünk! Én is összekulcsolom kezemet 
mindig imára, az imádság a vigasztalásunk, 
édesanyámnak is mindennapi kenyere s én 
érzem ha ön  is velünk imádkozik, nem 
imádkozunk hiába!

— örül-e a fénynek, pompának, mely 
önt körülveszi ?

— Üres semmiség, mindez nekem, mit 
ér nekem a gazdagság, jólét, ha nincs 
boldogságunk, s átok ül hazunk felett!

— Katinka! Eljönne-e a fényből, ma
gasságból, egy egyszerű kicsiny hajlékba, 
csendes utitársnak egy munkás, rajongó 
lélekhez, aki minden embert egyformán 
szeret s Istenhez vezet? Le tudna-e mon
dani a gazdagságról, fényről s eljönni
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területi magyar evangélikuséig folytat a 
magyarság es az evangélikusság védel
mére.

Vallásos estély.
Délután Gyopáros fürdőre mentek ki a 

konferencia résztvevői, ahol Orosháza köz
ség látta vendégül a lelkész! kart. Este 
vallásos estély volt a templomban, amelyen 
Paulik János mondott elnöki megnyitót s 
Duszik Lajos miskolci lelkész tartott elő
adást az evangélikus egyház értékeiről. 
Megrázó erővel mutatott reá arra a nagy 
vérveszteségre, melyet számarányon felül 
hozott meg a mi evangélikus egyházunk a 
világháborúban. Rámutatott arra a négy 
hatalmas márványtáblára, amelyen 800 
orosházai evangélikus hősi halott neve van 
megörökítve a templomban. Nagy Lajos, 
szentantalfai esperes költeményeiből olva
sott fel, amelyekben az Isten, a haza és a 
természet szeretetére talált nagy visszhan
got keltő meleg hangokat. Vértesi Zoltán 
szavalata, orgonaszóló s karénekek tették 
változatossá az estélyt.

Második nap.
A második napon a reggeli istentiszte

letet Szűcs Sándor magyaróvári lelkész 
tartotta Ap. csel. 4 .8 —u. alapján arról, 
hogy Isten szolgáin meg kell látszania an
nak, hogy a Jézussal vannak. Utána Su- 
rányl-Unger Tivadar miskolci jogakadémiai 
tanár tartott előadást Közgazdaság és 
ethika címen. Élesen világított rá arra, hogy 
az erkülC8tanmentes közgazdasági tudo
mány tarthatatlan. Erkölcsi és gazdasági 
célok soha sem kerülhetnek összeütközésbe, 
mert a gazdaság mindig alá van rendelve 
az erkölcsnek. Mi, a közgazdasági tudo
mányos ev. képviselői, — mondá — a lelké
szektől várjuk azt az erkölcsi tartalmat, 
amelyek megoldási módozatairól majd mi 
fogunk gondoskodni.

Az evangélikus szószék.
Két előadás is foglalkozott az evangé

likus szószék gyakorlati kérdésével. Az 
egyiket Túróczy Zoltán, győri lelkész tar
totta, aki a római kath. szószékről beszélt, * S

ahhoz, aki csodálja szenvedő lelkét, aki 
titkon nagyon-nagyon szereti magát?

— Bártfay! Nekem amit az élet adott, 
ha csillogó is, csupán keserűséget okoz, 
a fényes kastély csak koporsó, inkább 
lennék szegény kunyhó boldog leánya, 
mint e koporsó élő halottjai — És Ka
tinka zokogással fejezte be szavait.

— Ne sírjon, az Isten új élet tavaszát 
hirdeti a hozzá hűséges telkeknek, minden 
könny egy engesztelő gyémánt Isten előtt, 
s a szenvedések kálváriájának végén ott 
áll a feltámadásnak szent jele: a kereszti
S ha valaha menekülni akar földi kopor
sójából, ha már minden reménye elveszeit, 
ha leikével nem tud megküzdeni az élet
tel ott fönn, jusson eszébe, hogy van egy 
szív, egy kis lak, idelenn, ahol várják 
szeretettel, édes megértéssel. . .  ahol nem 
törnek kincs, gazdagság után, hanem meg
elégszenek Krisztus szegénységkenyerével. 
EtjOnne-e akkor oda?

— Mily boldog érzés most nekem e 
szereteti Szivembe boldog remény árad ... 
Ki tudja eljön-e az az idő, hogy én is 
boldog lehetek ? . . .  ígérem, hogyha már 
semmi átok nem ül e ház felett, akkor 
leszállók oda, ahová annak a lelke vezérel, 
akit én is nagyon-nagyon szeretek I

(Folyt, kör)

Orosháza régen és most.*)
Mikor még falu volt hires Orosháza, 
Hetedhét országban alig akadt párja.
Mint mosolygó gyermek anyja lágy ölében, 
Úgy virult az alföld gyönyörű kertjében, 
Régi Magyarország kellős közepében.
Híres Orosháza nem falu már, város,
Csak közel ne volna oláh, rác határhoz. 
Bárcsak Orosháza jalu volna újra,
Régi Magyarország közepén virulna, 
Magyarok szeméből kevesebb könny hullna.

*) Az orosházai lelkészegyesületi konferencián 
Irta és felolvasta Szentantalfai Nagy Lajos.

a másikat pedig Duszik Lajos miskolci 
lelkész, aki az evangélikus szószékről be
szélt. Amaz a versenytársat mutatta be, 
emez az evangélikus igehirdetés királyi 
méltóságát állította a lelkészek elé.

A konferencia többi előadásai elmarad
tak, mivel oly élénk visszhangot váltottak 
ki az egyes előadások a hallgatók lelkében, 
hogy hozzászólásokkal elrepült az idő. 
Este hálaadó Istentiszteletre gyűlt össze a 
sereg a templomban, amelyen Túróczy 
Zoltán győri lelkész hirdette az Igét az 
elgurult drachmáról. Másnap szétvitték a 
vonatok az összegyülekezett lelkészeket 8 
velők a konferencia áldásait a gyülekeze
tekbe. Az orosháziak szives vendégszere
tetéről sokáig fognak még beszélni szerte 
a parochiákon.

„Megújhodást várok 
munkájuktól..

»Üdvözlöm a konferenciát.. . sze
retettel, mert szeretem egyházamat, 
büszkeséggel, mert a konferencia gyü
lekezetem falain belül gyűlt egybe,
bizakodó reménységgel, mert megúj
hodást várok a mozgalomtól, mun
kájuktól. . .  *

Ilyen érzelmekkel és szavakkal 
köszöntötte Pesthy Pál dr. igazságügy- 
miniszter, mint a vendéglátó sar- 
szentlórinci gyülekezet felügyelője, az 
evang. ifjúsági egyesületek március 
30-án megnyílt konferenciáját. Hogyne 
fogta volna meg a konferencia részt
vevőinek a lelkét ez a pár őszinte, 
keresetlen szó is — amikor tán vala- 
mennyünket ép ez az egyházszeretet, 
megújhodást váró, akaró, bizakodó 
reménység hozta a konferenciára. — 
Reményen felül sokan voltak. 97 vi
déki, 80 sárszentlőrinci. Soprontól 
Tótkomlósig, Balassagyarmattól Ma- 
gyarbólyig 29 gyülekezőt ifjúsága volt 
képviselve a csonka evang. egyháznak.

A konferencia nagyjából a meg
előzőleg megállapított és lapunkban is 
közölt terv szerint végezte munkáját. 
Csak Kapi Béla püspök urat, — aki 
Amerikában járt — és Schöll Lajos 
főesperes urat, — kit a családjában 
előfordult hirtelen megbetegedés tar
tott vissza — nélkülöztük fájdalma
san a konferencia előadói közt.

A konferencia mindhárom napja 
a templomban tartott együttes reggeli 
áhítattal kezdődött. Utána következett 
mindig a csoportokban való biblia- 
tanulmányozás, amelyen azt kerestük, 
kutattuk, hogy mit ad utravalóul az 
ifjúnak az Ige — különösen Pál apos
tol életén keresztül arra az utazásra, 
amelynek a neve élet.

Az első nap az áhítat és biblia
tanulmányozás után — mint említet
tük — Pesthy Pál üdvözölte a kon
ferenciát. Szavaira Abaffy Gyula a 
K. I. B. evang. ágának titkára adta 
meg a visszhangot, biztosítva öt s az 
egyházat arról, hogy a konferencia 
ifjúsága csakugyan azzal a jelszóval 
indul, amelyet ő is hangoztatott: 
vissza a Bibliához, vissza Krisztushoz. 
Scholtz Oszkár h. elnök megnyitva 
a konferenciát, megtartotta a bevezető 
előadást is: Jézus nyomában.

Báró K&as Albert az Orsz. Luther- 
Szövetség nevében köszöntötte a kon
ferenciát, amellyel a Szövetség kezet 
akar fogni. »Úgy nézem a jelenlevőket 
— úgymond — mint jövendőbeli 
presbitereket, akik azért azok, mert 
élő hitü evangélikusok, akik figyelem
mel nézik egyházunk életét, bajait, 
erényeit. . .  s akiknek ev. büszkesé
génél, öntudatánál csak közös mun
kára kész, tántoríthatatlan szeretető 
nagyobb. . .»

Fábián Imre »Az evang. ifjú és az 
intelligencia« címen tartott felolvasást 
az élet három nagy értékének és ha
talmának a találkozását követelte: 
evangélium, ifjúság, intelligencia.

Az ebédek, vacsorák, a Nőegylet 
szeretetvendégsége, valamint a Sió
csatornán, hajón Simontornyára tett 
kirándulás is (az első nap egész dél
utánját kitöltötte) mutatták, hogy an
nak a »megújhodásnak« hogyan kell 
éreztetni a maga hivatását az élet 
derűs, vidám mozzanataiban is.

A második nap előadásai és meg
beszélései ezek voltak: Az evang. 
ifjú és a lélek; Abaffy Gy. magyarul, 
Németh Gyula, a konferencia német 
részvevőire való tekintettel, németül 
beszélt arról, hogy az ifjúságnak reá 
kell eszmélnie ez anyagias, gépies 
korban arra, hogy a leikével és a 
vele kapott drága értékekkel szemben 
kötelességei is vannak, felelős is.

Vidovszky Kálmán Az evang. ifjú 
és a szociális kérdés c. előadásában 
hangoztatta, hogy nem gépies, külső 
kényszer, hanem a lélek (megelégedés, 
kisigényüség stb ) a megoldása a kér
désnek.

Antretter Eduárd: A mai ifjúság 
és modern világnézet c. előadásában
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Fiam s a napsugár.
Májusnap, fénysugár 
tűz be ablakomon; 
Fényhasábja táncot 
jár, lejt a pamlagon.
Apró, csöpp fiacskám 
nézi s nevet rája.
Két keze lelkendve 
repdes, kap utána.
Játszi kedvtelésben 
mo8olygnak egymásra:
Fiam 8 a tavasznap 
aranyló sugára.

IHÁSZ SÁNDOR.

tett bizonyságot arról a világnézetről, 
amely Krisztus szemével nézi a világ 
életének minden mozzanatát és amelyre 
d maga is nagy lelki küzdelmeken 
és megpróbáltatásokon át jutott el.

Koritsánszky Ottó »Egyről-másról* 
elmen kózveflen modorban beszélt 
arról, hogy a világon mindenütt és 
mindenben az Isten lába nyomát lát» 
hatja s érezheti az ember.

A helyi gyülekezet életébe a kon
ferencia munkája fóképen a szombaton 
és vasárnap tartott vallásos esték által 
igyekezett belekapcsolódni, beleszó- 
vödni. Szavalatok, énekek s Németh 
Gyula egymást kiegészítő két előadása 
(az egyház az ifjúságért, az ifjúság 
az egyházért) igyekeztek szolgálni a 
hatalmas gyülekezetnek, mely — élén 
Pesthy Pállal — a nagy templomot 
mindkét este megtöltötte.

Vasárnap reggel a konferencia 
résztvevői együttes Úrvacsora vétellel 
erősítették meg azokat a kapcsokat, 
ameiyek Krisztushoz és egymáshoz 
fűzik őket. Majd a gyülekezettel együtt 
istentiszteleten vettek részt. Abaffy 
Gyula hirdette az igét. — Délután 
zárógyűlésen kísérelte meg a konfe
rencia Összefoglalni és megrOgzíteni 
azokat az áldásokat, amelyeknek köz
vetítésére — minden fogyatékossága 
ellenére is —  méltatta az Isten. Tán 
bátortalan, de mégis bíztató volt ez 
a kísérlet.

Szavak, levelek, kOnnyek a külső 
bizonyságai annak, hogy az, amit e 
konferencián tett az egyház az ifjú
ságért és az ifjúság az egyházáért, 
áldott szántás és vetés volt.

Mi hisszük, hogy megszaporodott 
vele azoknak az ifjaknak a száma, 
akik keresstyén komolysággal nézik 
és élik az életet, akiknek baráti kap
csolatain keresztül valósul meg valami 
evang. gyülekezeteink szolidaritásából, 
egymással törődő szeretetéből, akik
ben az evang. Öntudat és Önérzet a

Krisztusba vetett élő hitre épül. — 
Vájjon kész-e egyházunk arra, hogy 
ilyen alkalmakkal — mint egy ilyen 
konferencia — szolgáljon ezután is 
hűséggel, rendszeresen az Hiúságá
nak?

Melyik gyülekezeteink és ifjúsági 
egyesületeink fogják a következő évek
ben folytatni azt a munkát s meghozni 
azt az áldozatot, amelyet most a sár- 
szentlőrinci végzett el és hozott meg, 
minden hálánkra érdemes szeretettel, 
hűséggel, odaadással ? I Nsz.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
KépmutatáB II.

(A képmutatás ikertestvérei)
Máj. 21. Alattomosság. Zsolt. 28. s. és 

62.5. A képmutatásnak egyik legelvetemül
tebb formája alattomosság az emberekkel 
szemben, azoknál, akik .békességgel szól
nak felebarátaikhoz, pedig gonoszság van 
szivükben" s alattomosság az Istennel szem
ben, amikor az emberek „szájukkal áldanak, 
szivükkel átkoznak". Vájjon hogyan várhatsz 
őszinteséget, bizalmat az emberektől s ke
gyelmet és áldást az Istentől, ha még te is 
ezek közé az alattomosak közé tartozol ? I

Máj. 22. Csalárdság. Példabeszédek 
11.« Vájjon nem ismernéd a közmondást: 
ki mint vet, úgy arat ? Hogyan s mit akarsz 
aratni embertársaid részéről, ha te szere- 
tetet beszélsz nekik s szivedben csalárdság 
lakozik? Ha te ravaszsággal törsz feleba
rátod kárára, önhasznodat keresve ?! Vi
gyázz, a szivekben olvasó Isten tndja a te 
gondolataidat s a te csalárdságodat s asze
rint fizet meg néked.

Máj. 23. Hazugság. Mily vakmerőség 
kell ahhoz, félrevezetni hazug nyelvvel az 
Igazságnak Istenét) Mily könnyen elfelejt
keznek az ilyenek Istennek a hazugságot 
tiltó parancsolatáról, mily könnyen elhitetik 
magukkal, hogy ők azért nem képmutatók, 
ha bizonyos dolgokat igyekeznek eltitkolni 
az Úr előtt, vagy ha igyekeznek szépitgetni 
a maguk bűneit I Vájjon mi lenne belőled 
Testvérem, ha Isten is csak a te megnyug
tatásodra hazudta volna a téged üdvözíteni 
akaró nagy szeretetét, ha Krisztus is csak 
hazudta volna, hogy éretted is meghalt a 
kereszten?! Ugyan ki és mi tartana meg 
téged ?

Máj. 24. Htzelkedés. Zsolt 78.se. Azt 
hiszed, hogy szép szavakkal félrevezetheted 
az Istent is. mint embertársadat? Azt hi
szed, hogy hizelkedéseddel, nagy Ígéreteid
del kiengesztelheted az Urat? Azt hiszed, 
hogy neki is vannak emberi gyöngéi, melye
ket, ha hízelkedő szavakkal megsimogatsz, 
kegyelmesebb, elnézőbb lesz irántad, nem 
veszi észre bűneid sokaságát? Ne ámítsd 
magad te képmutató, hízelkedő 1 Írjent 
semmivel sem vesztegetheted meg, 0  a 
Szentség és Igazság. Nem befolyásolható 
8 nem részrehajló, előtte csak a Krisztus 
érdeme bir értékkel, mely kegyelemből 
hitedért neked beszámíttatik. Ezt szerezd 
meg háti

Máj. 25. Istentelenség. Titus 1. i«. Hiába 
állítod, hogy Istent ismered, ha cselekede
teiddel arról teszel bizonyságot, hogy pa
rancsait nem tartod meg, szeretetét nem 
ismered, kegyelmét nem szomjuhozod. jó
ságát nem áldod, Fiának példáját nem 
követed! Akkor a te istenismereted csak
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képmutatás, mely önmagad s embertársaid 
félrevezetését célozza, de nem vezetheti 
félre magát az Istent, ki arra vágyik, hogy 
teljesen ismerjed s egészen magadévá te
gyed Öt-

Máj. 26. Hencegés. És. 65 .5 .. Azt gon
dolod, különb vagy másoknál ? Ügy látod, 
hogy e hét képmutatói közé sem vagy be
sorozható ? Vigyázz, ne hencegj a te érde
mességeddel, mint Izráel nép<? telte egysier 
az ő szentségével,, azt gondolván, hogy ő 
túlságosan jó az Úr számárai Alázatosság 
az Isten felé való közeledésnek az útja, 
amikor csak bűneink sokaságáról teszünk 
vallomást s azzal hencegünk, hogy: ,a  bű
nösök között ..pedig az első vajjyok én 1"

Máj. 27. Önteltség. Lukács 18. u. Me
gint itt állasz a vasárnap estéjén, egy hét 
végén. Ha visszatekintesz, mered-e öntelten 
azt állítani a farizeussal, hogy: „nem va
gyok olyan, mint egyéb emberek!" Próbáld 
meg, e hét képmutatóira még egyszer visz- 
szagondolva most már magad többé nem 
emberekhez, de Istenhez hasonlítani I Nem 
azt nézni, mennyit tesznek más emberek, 
hanem azt, mennyit kiván az Isten 8 azután 
mennyi állhat még meg önteltségedből, 
marad- e számodra más a dicsekedésre, 
mint a te Urad, Jézus Krisztusodnak ke
resztje?! Ragadd meg ezt a keresztet s 
ez legyen a te egyedüli örömöd és gyönyö
rűséges dicsekedésed I A mennyei Atyának 
arról reád sugárzó áldozatos szeretető 1

Abaffy Gyula.

A hálaadás utcáján. Egy pol
gármester beteg újjá miatt szen
vedett, mely nem akart meggyó
gyulni. Boszússá és csüggedtté 
tette a baj. Végtére is rá kellett 
szánnia magát, hogy ujját levá
gassa. Hálás szívvel tért haza a 
kórházból. így szólt: „Óh, mi min
dent láttam a kórházban! Hány 
súlyosabb beteget nálamnál! Nem 
az ujját, de a kezét, sőt a karját 
vágták le akárhánynak! Eddig 
a zúgolódás utcájában laktam, 
most a hálaadás útcájába költöz
tem át“. *

Sadi, a perzsa költő nagyon el
keseredett afelett, hogy nincsen 
cipője. Egyszer egy nyomorékot 
toltak kocsiján a szeme láttára, 
annak meg nem voltak lábai. Köl
tőnk belátta, hogy neki még van 
oka hálát adni. nx. p.

Ifjúsági napok Győrött.
Május első hetében három napot 

töltött a győri gyülekezetben Abaffy 
Gyula, a Keresztyén Ifjúsági Egyesü
letek Nemzeti Szövetsége evangélikus 
ágának országos titkára. Május 4-én 
este ő beszélt a központi bibliaórán 
a keresztyén élet szent szokásairól. 
Másnap az ifjúsági egyesület teljes 
választmányi ülésén beszélt a vezetők 
felelősségéről, utána pedig az ifjúság 
számára volt külön összejövetel, ame
lyen az ifjúsági munka módszereiről
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tartott előadást. Vasárnap ő végezte 
az ifjúsági és a levente istenitiszte
letet. Az utóbbinak ünnepélyes jelen
tőséget kólcsOnzOtt az a körülmény 
is, hogy ekkor osztotta ki a győri ev. 
egyház szeretetadományait a szorgal
mas templomjárő ev. leventék kOzOtt. 
T íz levente kapott teljes felszerelést, 
ruhát, cipőt, harisnyát, sapkát s 40 
levente sapkát. Erre az alkalomra 
eljött a város egész testnevelési ve
zetősége, élén dr. Hőfer Vilmos pol
gármesterhelyettessel. Délután az ifjú
sági egyesület vallásos estélyt rende
zett, melyen Fodor Kálmáa karnagy 
orgonajátékai, az egyházi énekkar 
énekei s Kuszák István ev. tanító 
szavalata kOzOtt Abaffy Gyula tartott 
előadást a hit akadályairól. Az ünne
pélyt Sokoray Miklós imádsága vezette 
be s Lukács Istváné fejezte be. Az 
offertórium a Keresztyén Ifjúsági 
Egyesületek Nemzeti Szövetsége evan
gélikus ága javára 39 P 30 fillért 
eredményezett. *

K O R K É P E K .

K a r c o la to k  a  h é trő l.
A német birodalom fővárosinak 

északi részében 900 szülő kívánságára 
az evangélikus elemi iskolát államivá 
akarták álviltoziatni. E ze n  m ó d 
fe le tt  fe lh á b o r o d ta k  a z  evang . 
isk o lá h o z  ra g a s zk o d ó k . Gyerme
keiket eltiltották az iskolalátogatás
tól, sőt még tovább mentek. Elillot- 
ták az iskolához vezető utcákat és a 
„ strájktörö * gyermekeket haza küld
ték. A strájk fényes eredménnyel járt, 
mert a miniszter elállóit attól a szán
dékától, hogy az iskolát államosítsa.

Nálunk is nem egy gyülekezet 
mily könnyelműen szeretne túladni 
evangélikus iskoláján, úgymond ter
hesnek találja az iskola fenntartásit. 
Pedig hiába minden, az egyház vete
ményes kertje az iskola.

Öttevény
valamikor virágzó evang. anya- 
egyház volt. 1614-ben az egész 
község evang. volt. Volt temploma, 
iskolája, lelkésze, tanítója. 1634-ben, 
mikor az egész szigetközi lutherá- 
nizmust kiirtotta az ellenreformáció, 
Öttevényen :is elvették templomun
kat s elűzték lelkészünket. A sziget
közben másutt mindenütt teljes 
diadalt aratott az ellenreformáció, 
csak az öttévényiek^ nem engedték 
magukat. Másutt már hírmondó 
sincs az evangélikusokból, az ötte-

vényi szent maradék pedig most 
imaházat épít, hogy újra legyen 
ott a tiszta istentiszteletnek otthona. 
Adományokat a győri ev. lelkészi 
hivatalba kérünk e célra küldeni.

e g y r ö l - m A s r ő l .

A m in d e n n a p i  életből.
Nem kell könyveket vezetniük  

a  forgalm i adó átalányt fizető  
kézm üiparosoknak. A kereskedelmi 
és ipari érdekeltségekhez tObb irány
ból érkezett panasz amiatt, hogy az 
átalányozott kisiparosokat, különösen 
vidéken az egyes körzeti adóhivata
lok különböző könyvek vezetésére 
kötelezik. A pénzügyminiszter leirat
ban értesítette az érdekképviseleteket, 
hogy érveiket elfogadta és utasította 
a pénzügyigazgatóságokat, hogy nem 
tartja megengedhetőnek, hogy az 
átalányozottakat leltárkészítésre, bár
mi néven nevezendő üzleti könyvek 
és feljegyzések vezetésére kötelezzék.

HETI  KRÓNIKA.
A képviselőház a honvédelmi tárca 

költségvetését elfogadta. Gróf Csáky hon
védelmi miniszter figyelemre méltó kijelen
téseket tett felszólalásában. — A kormány 
130 millió pengőt fordít legközelebb a 
gazdasági élet felfrissitésére. — A kir. tábla 
Hatvány Lajost 4 évi fegyházra és negyed- 
millió pengő kártérítésre Ítélte. — Ünnepé
lyes keretek között nyitották meg a refor
mátus zsinatot, amelyen evang. egyházunk 
is képviseltette magát. Az ev. egyház ne
vében báró Radvánszky Albert, egyetemes 
felügyelő üdvözölte a zsinatot. — Az egész 
országban nagy károkat okozott a fagy.

A Felvidéken a kiáradt folyók egész 
községeket borítottak viz alá. — A prága- 
kassai gyorsvonat kisiklott.

A jugoszláv külügyminiszter egy inter
pellációra adott válaszában oda nyilatko
zott : Balkán a balkán népeké, Olaszország
gal fenn akarja tartani a jó viszonyt.

Az albán kormány lemondott.
A Kís-ántánt konferenciáját június má

sodik felére halasztották el.
A volt román trónörököst, Károlyt, 

kitiltották Angliából.
Az új francia parlament erősen jobb

oldali lett. Poincaré kijelentette, hogy soha
sem járul hozzá Elszász autonómiájához.

Kölnben 7 ezer meghívott vendég jelen
létében nyitották meg a nemzetközi sajtó- 
kiálütást.

Az angol alsóházban a külügyi-vita 
során Viktor Cazalet kijelentette, hogy 
Magyarország határainak általános revíziója 
nem késhet sokáig.

Mussolini és alj római magyar követ 
kicserélték a ratifikált okmányokat.

Szovjet-Oroszország Indiában lázadást 
szít. Több száz sztrájkoló vasúti alkalma
zott fellázadt és megtámadta az európai 
vasúti alkalmazottakat. A sztrájkolók Moszk
vából 25 ezer rubelt kaptak.

A japánok megszállották a tiencsin- 
bukani vasútvonalat. — A japán kormány 
30 millió jent szavazott meg a hadjárat 
céljaira.

HAR AN GS Z O.
H u své t u tá n  6 . v a s á r n a p .

Ep. I. Péter 4 . s—n.
Mai epistolánk egy igaz, méltó áldás

teli pünkösdi előkészülésre hívja fe l figyel
münket. Már-már halljuk a pünkösdi üze
netet, a pünkösdi harangszónak tisztán 
csengő hármas üzenetét: Im ádkozzatok! 
Szeressetek! Dicsérjétek az U rat!

Kapi Béla püspök előadása. A Szom
bathelyi Prot. Nőegylet folyó hó 12 én a 
Sabaria nagytermében kulturestélyt rende
zett, amelyen Kapi Béla püspök előadást 
tartott amerikai útjáról.

Ihász Sándor sikere. Ihász Sándor 
sajókazai tanító. Ispunk szépirodalmi bel- 
munkatársa, az Országos Testnevelési Ta
nács III-ik szakbizottsága által hirdetett 
pályázaton .A tanító munkája a levente- 
egyesületekben“ c. munkájával a Ii-ik dijat 
nyerte el. Gratulálunk 1

Evangélikus fiókgyülekezet alakult 
a  Veszprém m elletti Füzfő-hadianyag- 
gyártelepen, ápr. 22-én. Az anyagyüleke
zet képviseletében Hering János lelkész és 
dr. Zauner Róbert elnököltek az alakuló 
közgyűlésen, melyet ünnepies istentisztelet 
és Urvacsoraosztás előzött meg. A köz
gyűlés egyhangúlag kimondta a fiókgyüle
kezetté alakulást és igy mintegy 32 ev. 
család került intenzivebb lelkigondozás alá. 
Az új gyülekezet mindjárt megválasztotta 
vezető embereit, még pedig felügyelőnek: 
Hellvig Ede ny. mérnökkari tábornokot, 
lőporgyári igazgatót, gondnokká: Györk 
Sándor főmérnököt, presbiterekké: Jászai 
Sámuel és De Jonge János tisztviselőket, 
azután Winkler Lajos telepmestert, Lamm 
Mihály élőmunkáét, Richter Károly üzlet
vezetőt és Lehoczky Pál fűtőt, a megválasz
tottak letették a hivatali esküt is. Az anya
egyház lelkészével egyetértőleg elhatározta 
a közgyűlés, hogy istentisztelet lesz minden 
hónap első vasárnapján, olyan órában, hogy 
a lelkész ne legyen akadályozva az anya
gyülekezet istentiszteleti szolgálatában. Ki
jelentette a lelkész, hosy a telepen lévő 
ev. gyermekek hitoktatását is ezeken a va
sárnapokon teljesíti. A közgyűlés köszönetét 
mondott táviratilag Salamon Ödön vezér- 
igazgatónak azért, hogy a gyártelep pénz
tárából 1200 pengőt utalt ki feszület, kehely, 
oslyatartó, két gyertystartó és egy szép 
terítő beszerzésére, melyek a közgyűlést 
megelőző Úrvacsoránál már használatba is 
vétettek. Istennek szentlelke adjon egy aka
ratot és lelkes buzgóságot az új fiókgyü
lekezetnek és vezetőinek, hogy azt a szép 
munkát, melyet elkezdettek, isten dicsősé
gére és lelkűk üdvösségére folytatni tudják.

A szekszárdi evang. Nőegylet május
3-án a vármegye nagytermében kulturdél- 
utánt rendezett. — Ritter Olga hangverseny
énekesnő, a gyönki gyülekezet felügyelőjének 
leánya, volt az egyletnek kedves vendége, 
aki műsorának gazdagságával (Händel, 
Grecsanénov, Reger, Aggházy, Dienzl, Hu- 
bay dalok) csodálatosan szép énekével 
feledhetetlen gyönyörűséget szerzett. Áldor 
György dr. Sarasate és Hubay dalokat he
gedült, Németh Gyula pedig: Áhítat-mű
élvezet címmel tartott előadást. — A nő
egyletnek megvan az az öröme és elégtétele, 
hogy egyrészt oly nagyszámú közönség 
hallgatta végig nagy figyelemmel és lelke
sedéssel a műsort, amilyen a többi — 
ugyancsak nagyszámú — gyülekezetét ritkán 
szokta, másrészt pedig a műsor minden
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kifogástalan szép és minden birá- 
íatot'kiilló volt, az Önkéntes adományokból 
befolyt tiszta jövedelem (400 p. a templom- 
építés befejezésére) pedig többszörösen 
fölötte áll a többi nöegyletek jövedelmének. 
Pedig azok a bizonyos kOrök és kezek, 
amelyek mostanában szánalmas igyekezettel 
minden ellen hadakoznak, ami evang.; most 
és itt is mindent megtettek, hogy egy evang. 
nöegylet evang. templomépitést szolgáló 
munkája ne sikerüljön. Hála Istennek, hiába 
erőlködtek.

Bőnyrétalap. Lélekemelő s bizonyára 
hosszú időn át emlékezetben lévő ünnep
ségnek volt színhelye április hó 29-én a 
bőny-rétalapi egyházközséghez tartozó evan
gélikusok temploma, amikor is Túróczy 
Zoltán győri lelkész s Ittzés Mihály segéd
lelkész látogatásukkal tisztelték meg a gyü
lekezetét, hogy szivet-lelket betöltő előadá
saikkal élesszék az összetartozandóság ér
zetét és a hitbuzgóság tüzét a kevés számú 
és szétszórtan élő hivek szivében. — Az 
ünnepségen közreműködtek: Szekeres Sán
dor helyi lelkész, Németh Sándor, Ittzés 
Zsigmond, Petőcz Ferenc, Petőcz István és 
az iskolás gyermekek énekkara. — A temp
lomi ünnepélyen a győri gyülekezetnek az 
egyházi ügyek iránt melegen érdeklődő 
felügyelője, Mikiás Mihály nyug. ezredes 
is megjelent. Az ünnepély után offertórium 
volt, mely az öttevényi ev. imaházra 81 P 
51 fillért eredményezett.

Anyák napja Szentgotthárdon. Felejt
hetetlen szép ünnepe volt Rogate vasár
napján a kis missziói egyháznak. Ekkor 
ünnepelte meg első ízben az anyák napját. 
A délelőtti Í8tenit;8ztelet áhítatát nagyban 
emelte Lang Mária, leányegyleti tag gyö
nyörű éneke. A délutáni ünnepség a kul- 
turházban folyt le, mely ezúttal is kicsiny
nek bizonyult. Ezen közreműködtek: Sipos 
Mária szavalatával, Kiss Emma imájával 
és Lang Mária szólóénekével. Lapunk 
szerkesztője az anyák napját ismertette 
röviden. Az ünnepség közénekkel kezdő
dött 8 nyert befejezést. Az anyák napján, 
akiknek édesanyjuk él, rózsaszínű orgona
virággal, akiknek meghalt, fehér orgona
virággal jelentek meg a templomban. 
Istennek csudálatos kegyelme nyilvánul 
meg abban a tényben, hogy a 36 népis
kolásnak mind életben van az édesanyja. 
A vasárnap folyamán azok, kiknek édes
anyjuk meghalt, felkeresték a temető kertet.

Azokat a  lelkész és tanitó  urakat, 
akik május 17-én, azaz áldozócsütörtökön 
a konfirmáció napján ifjúsági egyesületi 
munkát akarnak kezdeni, mindenben segíti 
a Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Nemzeti 
Szövetsége, ha ebbeli szándékukat egy 
levelezőlapon tudomásukra hozzák, Buda
pest, IX., Üllői-ut 29., II. — Hisszük, hogy 
sok gyülekezetben a konfirmáció végeztével 
lelkészeink nem fogják gazdátlanul szét
engedni az új konfirmandusokat, hanem

összetartják őket és központi Programm 
alapián megkezdik közöttük a munkát.

Pitvaros. A dalkör legutóbb gazdag 
műsor keretében mutatkozott be. Minden 
pontja Tóth József tanító karmester kiváló 
vezetését dicséri. Általában a pitvarosi tanítói 
kar Saguly János főesperessel és Rohoska 
Mátyás igazgatóval az élén igen buzgó 
tevékenységet fejt ki a tót anyanyelvű la- 
kósság magyar szellemben való nevelése 
érdekében.

Protestáns cserkésztábor a Balaton 
partján. Julius 9. és 15. között tartják az 
evangéliumi cserkészcsapatok ez évi közös 
táborukat Balatonszárszón, a Balaton part
ján. Minden érdeklődő csapat meghívót 
kapott. A tájékoztató jelentkezéseket minél 
előbb küldjétek be.

Világszövetségi titkárok látogatása. 
A magyar Keresztyén Ifjúsági Egyesületi 
mozgalomnak illusztris vendégei voltak az 
elmúlt napokban Budapesten. Az első láto
gató Taggert angol YMCA titkár volt, aki 
jelenleg Belgrádban dolgozik. Majd Schroe- 
der Lajos, amerikai titkár érkezett, aki az 
Európában folyó ifjúsági egyesületi test- 
nevelési munkának egyik fő embere. E sorok 
megjelenésekor pedig dr. Müller, svájci 
származású, világszövetségi titkár tartóz
kodik Budapesten. Mind a három titkár 
résztvett különböző gyűléseken, megtekin
tették a főváros nevezetességeit és a leg
jobb benyomásokkal, de viszont a protes
tantizmust illetőleg őszinte belyzetismerettel 
térlek vissza állomásaikra.

CSALÁDI  é r t e s í t ő .
Aranylakodalom. Mindig hálás lehet 

egy gyülekezet, ha tagjai egyikének vagy 
másikának életében Isten igéjének valamely 
igazsága, tanúsága, vagy intése emberi 
magyarázat nélkül is világosan, erővel 
szól hozzá. Ezért emlékezik a szekszádi 
gyülekezet hálával márc. 25-én, amikor az 
istentisztelet végeztével az oltár elé állott 
két roskatag, tisztes tagja: Kréth Radi és 
neje Papp Ilona s házasságkötésük 50. év
fordulóján a „hálaadásnak poharát vették“ 
az Úr szent vacsorájában; a lelkűk — a 
múltra tekintve — a zsoltáriróval felfo
hászkodott: „mivel fizessek az Urnák 
minden hozzámvaló jótéteményiért?* s a 
jövőre gondolva az emmausi tanítványok
kal könyörgött: „Uram maradj velünk, 
mert immár beesteledik és a nap lehanyat
lott* Gyermekek, unokák, rokonok, bará
tok egy egész gyülekezet megilletődött 
szívvel vegyítették bele e fohászkodásba 
és könyörgésbe a magukét — érettük.

Halálozás. Soha el nem múló mély 
fájdalommal jelentjük minden rokon, is
merős és jóbarátnak, hogy a legnemeseb
ben gondolkodó jó ember hűséges szemei 
örökre lezáródtak, draskóczi és jordán- 
földi Ivánka Pál ny. főszolgabíró, a bányai

ev. egyházkerület volt Il-od felügyelője, a 
váci ev. egyház volt felügyelője, az Oroz. 
Magyar Iskola Egyesület alelnöke, az Oroz. 
Közművelődési Tanács tagja, Újpest és 
Rákospalota városainak. Püspökszilágy, 
Vackisujfalu, Galgagyörk, Galgamácsa, Ácsa, 
Zsidó, Csővár, Dunakeszi, Veresegyház, 
Vácrátót községeinek díszpolgára az Ur
nák 1928. esztendejében, május hó 5-én 
délelőtt féltiz órakor rövid betegségben 
szenvedve, életének 70 ik, boldog házas
ságának 35-ik évében elhunyt. Drágánk 
földi porait a váci ev. templomból május 
hó 7-én délután 4 órakor helyeztük el az 
ev. temetőben levő családi sírboltba. — 
„A pornak földdé kell lennie, ami azelőtt 
is volt, a léleknek pedig Istenhez kell 
mennie, aki adta volt azt.* (Prédikátorok 
könyve 12. rész, 7. vers). — özv. Ivánka 
Pálné szül. Sauter Erzsébet neje, Ivánka 
Pál fia, özv. Ivánka Istvánné szül. Nedecky 
Gizella sógornője, Ivánka Ha húga, Föld- 
váry Mihályné sógornője, özv. Székely 
Györgyné, özv. Révay Dezsőné, Vargha 
Tiborné húgai.

Özv. nemes Biró Pálné szül. Pálmay 
Izabella és fiai Zoltán, Jenő, menye dr. 
Biró Zoltánné szül. guari és felsöszelestei 
Guary Klára, unokája Judit és az összes 
rokonság nevében mélységes fájdalommal, 
de Isten akaratában megnyugvó lélekkel 
jelentik, hogy a szerető férj, apa, após, 
nagyapa és rokon nemes Biró Bál nyug. 
felsőkeresk. lsk. tanár életének 64. évében, 
folyó hó 10 én reggel fél 7 órakor, rövid 
szenvedés után az Urban csendesen el
hunyt. Földi porhüvelyét folyó hó 12-én 
délután 3 órakor, a szombathelyi temető 
halottas házából, a ref. egyb. szertartása 
szerint helyeztük örök nyugalomra. — 
„Mind életemben, mind halálomban nye
reségem a Krisztusi*

ú j d o n s á g o k .
A m agyar nők Rothermere-albuma.

A magyar nők művészi kivitelű albumát 
az országos bizottság küldöttsége május
19-én nyújtja át Esmond Harmsworth 
képviselőnek Rothermere lord részére.

A debreceni kollégium öreg diák
ságának közgyűlése. A debreceni ref. 
kollégiumi volt diákok országos szövet
sége a kollégium udvarán tartott alakuló 
közgyűlésén Baltazár Dezső püspök tar
tott prédikációt. A kollégiumi diákok szö
vetsége — mondotta megnyitójában — 
tulajdonképen ugyanolyan idős, mint maga 
a kollégium, hiszen az innen kikerültek 
mindig megvédték ezt az intézetet, amely 
életükre eltörölhetetlen jellegként hatott.

Kútfúrás közben szénsavas forrásra 
bukkantak. Dr. Szigethy Károly nagy- 
kanizsai főorvos balatonmáriai parkjában 
kutat ástak és 47 méter mélységben igen 
bő forrásra akadtak. A vegyvizsgáló állo-

M u n k a  adók!  Megjelent Al ka l mazot t ak!
„i munkásbiztosítás uj törvényeinek és rendeletéinek kivonatos zsebkönyve!“

— Ára 1 pengő 20 fillér. —
Ebben a n é p i e s e n  megirt zsebkönyvben megtalálja az útmutatást, aminek segítségével önmaga megállapíthatja, mily 
anyagi és erkölcsi teendői vannak a Munkásbiztosító Pénztárral szemben, betegség esetén kiszámíthatja, mi a járandósága.

& 0F “ Ex a  k ö n y v  m in d e n k in e k  n é lk ü lö zh e te tlen ü l s zü k ség e s . " V ö  
M egrendelhető: W E L L I S C H  B É L A  könyvkereskedésében S Z E N T G O T T  H Á R D. (Vas m.)
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más kimutatása szerint egy liter vízben 
41.5 milligramm vasoxid és 265.5 köbcenti
méter szénsav van.

Váltóhamisító földműves. A szombat
helyi törvényszék kétrendbeli magánokirat- 
hamisitás miatt kétévi fegyházra Ítélte 
Olasz Imre vasboldogasszonyi földművést. 
A vádlott két vasvári takarékpénztárnál 
hamis váltókat értékesített.

A harang nyelve leütötte  a  harac- 
gozót. Rába községben a harangozót ha
lálos szerencsétlenség érte. Temetésre ha
rangozott, amikor a harang nyelve fejbe
vágta, úgyhogy a harangozó az ablakon 
át kiesett és harminc méter magasságból 
zuhant a földre. A szerencsétlen ember 
teljesen összeroncsol ;a, holtan terült el.

„Erzsébet Királyné"-szálló Budapest, 
IV., Egvetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba
4.50-től 9-ig, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

Halálos célbalövés. Makra Antal átok
házi legény revolverrel célbalövöldözött és 
közben István nevű öccsére fogta a fegy
vert, azzal, hogy lelövi a fejéről a kalapot. 
A golyó a szerencsétlen fiút sziventalálta 
és azonnal megölte. Makra Antal önként 
jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe 
vették.

Korintuszt ú jjáépitik . A korintuszi 
képviselők a pénzügyminiszter elnöklésé
vel értekezletet tartottak és a földrengés 
által sújtott területek küldöttségének foga
dása után egyhangúan elhatározták, hogy 
Korintuszt a régi helyén építik újra. Az újjá
építés költségeit az állampénztárból fedezik.

Aranylakodalom menyasszonyi ruhá
ban. Sir Robert Perks és felesége arany- 
lakodalmat ültek. Nem Londonban ünne
peltek, hanem Ventnoron, Wight szigetén, 
ugyanott, ahol ötven évvel ezelőtt mézes
heteiket töltötték. Négy gyermekük és 
nyolc unokájuk velük van. Lady Perks az 
évfordulóra felvette a régi menyasszonyi

Vizsgái jutalomnak, szorgalmi ajándéknak 
alkalmas olcsó könyveli kaphatók

KIS TIVADAR könyv-, írószer- és papirkereskedésében PÁPA.

Évzáró ünnepély és vizsgák. I Madarak és fák napja.
Kidolgozott teljes műsor. Ára 1.20 pengő. I Teljesen kidolgozott műsor. Ára 1.20 pengő.

Új! Most je len t m eg!
Gryermekj elenetek, verseli, mesék.

Vallásos és hazafias alkalmakra. Irta Losonczy Ilonka tanítónő. Ára előadási joggal 2 pengő.

\/ír7Crv€ll QnAV jő  papíron. Magyar, német és egyvonalas beosztással.
V  l ^ i b g C l i u p U u .  | darab 3 fillér, 100 darab 2 .70  pengő, vegyesen is.

Vizsgái jutalomkönyvek. Bibliai fa li mondatok. Képeslapok. Könyvjelzők nagy választékban vannak 
raktáron. —  Utazási menetrendek. Útikönyvek. Kirándulások útmutatója. Turista-térképek. 

Sport-könyvek. Atlétikai és nyári sportok könyvei. Nyári menetrend, útikalauz; 
érvényes május 15-töl szeptember 30-ig.

ruhát, amelynek derekát bizony kissé meg 
cetlett bővíteni. Sir Robert 79 éves. 1900- 
aan lord Rosebery liberális kormányában 
pénzügyminiszter volt.

Kropotkin orosz herceget Nizzában 
meggyilkolták. Kropotkin orosz herceget 
Nizzában halva találták. A herceget az 
utcán támadták meg és ölték meg. Kropot
kin kerceg, aki teljesen vagyontalan volt, 
mint elektrotechnikus kereste kenyerét.

Indián törzsek gyásza. Montrealban, 
az ottani kórházban meghalt Angus Mon
tour, a még most élő indiánok egyik leg
kiválóbb és legbüszkébb törzsfőnöke. 92 
éves korában tért meg az „örök vadász
mezőkére, a „nagy szellem ihez.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

M agyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Qail Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők 
I„ Andrássy u. 16. Budapest.

„Örömmel értesítem, hogy a vásárolt 
„ N em esacé l‘-kaszákkal valamennyien 
igen meg vagyunk elégedve.*

Pusztavám. Tetzl András,
így vélekednek a gazdák a

„N E  M ES A C É L “ -k a s z a ró ! .
Ezen kasza jóságáért oly messzemenő 
jótállást vállalok, hogy háromszori ka
lapálás után ingyen kicserélem, ha nem 

volna kifogástalan az éle. 
Kapható kizárólag:

SALBER KÁROLY kereskedőnél
8-io SZENTGOTTHÁRDON.

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyerm ekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

Vitális Károly
mfifestö és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.) 

Szom bathely,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
kézelő tisztítás.

Gabonaárak! Búza 33.80, rozs 31.10, 
árpa 30.—, köles 27.75, zab 30.75, tengeri
26.75, korpa 22.75 Pengő métermázsánként.

FeMói izorkeaztó M kiadó: OZIPOTT QtZA 
•zentgottbárd, Vaarármagya.

StirknitW in: nÉmrth kAroly.
Főmunkatársak:

NAOV MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 
T0RÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nam adunk viasza.

Nyomatott Welllach Béla vülamüzemü könyvnyom
dájában Szentgotthárdon.

Feleli« nyomdavezető: Kiás Kálmán.
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Alapította
KAPI  BÉLA

1910-ben.

Laptulajdonos :
a DaoántöJl Lutber-Szövelség.
Aa Oraaágos Luther-Hzöret- 

■ég hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

IIARANGSZO szerkesztő- 
kiadó hivatalának 

Szentgotth&rdra (Vasrm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és táruló.
Megjelenik minién vasárnap.

I s te n  L e lk e , b u zg ó n  k é rü n k , 

L ég y  m in d e n k o r  h ű  v e zé r ü n k !

SiarkaazW-kladéhlTatal:
szen to o tth Ar d .

Vas vármegye.

Flókkladóhlratal t 
.Lutber-Társaság* könyv

kereskedése Budapest,
Vm., Szentklrilyl-u 51/a.

A „HAEAN88Z0“ 
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10»/»-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fill.

Pünkösdi csoda.
Zsoltár 104.30. „Uram I ha 

a te lelkedet kibocsátód, min
denek megújulnak és újjá 
teszed a földnek színét“

Pünkösd szent ünnepén végre 
igazán benne állunk az .annyi

szor megsóhajtott nyári napsütés
ben, aranyos verőfényben. A nagy 
várakozás után kétszeresen jól esik 
végigtekinteni csodálatosan meg
újult virágos földünkön. Milyen 
nagy a változás! Alig akarjuk el
hinni, hogy ez a napsugárban fürdő, 
ezer-szépségű tavaszi világ nem is 
olyan régen még halotti mező volt, 
amelyen csak a pusztulás zivatarai 
szántottak végig. A téli napok 
puszta és ékesség nélkül való földje, 
ma ezernyi életnek hordozója és 
szent reménységnek áldott prédi
kátora... A nagy változás rejtelmes 
titkát zsoltárunk igéje így tárja fe l: 
Uram! te cselekedted ezt! Ha a te 
lelkedet kibocsátód, mindenek meg
újulnak és újjá teszed a földnek 
színét! . . .  Te parancsolsz a hantok 
alatt szunnyadó, elszórt magoknak, 
te érinted meg az alvó rügyeket, 
tenéked enged a napsugár, a te 
szavadra csapódik le a harmat 
gyöngy-szeme, teremtő hatalmad 
ma is épít, a te lelked mindeneket 
megújít!.. .

. . .  És ugyanez a titokzatos ha
talom, mely felbokrétázza a termé
szet világát, ugyanez a megújító 
lélek, mely a magasba vonja a 
jegenye sudarát — ez működik az 
emberek világában, az emberek 
életében is. Nélküle az emberek 
világa is csak halotti mező s az 
élet nyomorult vergődés, melyet 
kárhozatos bűnök fullasztó hamu
esője lassan egészen eltemet.

„Uram! ha a te lelkedet kibo
csátód, mindenek megújulnak!“. . .  
íme hogyan változik Péter a pün

kösdi lélek széljárása u tán! . . .  
Azelőtt hiába fogadkozott nagy es- 
küvéssel, hogy hű marad, megáll, 
ha egy ellenséges világgal kell is 
szembeszállni... Mégis elmondja 
a Krisztust tagadó igéket: „Nem 
ismertem azt az embert!“. .  .

Azután zárt ajtók mögé menekül 
s lassan alápergő könnyekkel sirat- 
gatja magát is, Mesterét is . . .  Nem 
mer az emberek szeme elé kerülni: 
hátha megint ráismernek és rábizo
nyítják, hogy a Názárethinek tanít
ványa . . .  De pünkösdkor, mintha 
kicserélték volna! Kiszakad belőle 
a félelem, megoldódik ajka néma
sága, „felemeli szavát“, elszántság 
lobog kisírt szemeiben, mintha Ke
resztelő János szenvedélye beszélne 
szavában: „Térjetek meg és ke- 
resztelkedjetek meg! “. . . kiáltja 
bele a nagy tömegbe. Ki cselekedte 
ezt a nagy változást?... Felelek 
a zsoltárral: „Uram! ha a te lel
kedet kibocsátód, mindenek meg
újulnak“ — a szegény, összetört, 
tagadó Péterekből, hitvalló aposto
lok lesznek! . . .

Azután ott van az első pünkösd 
hatalmas néptömege. Szinte belát
hatatlan sokaság, mely összeverő
dött az akkor ismert világ minden 
tájairól.

Micsoda összekevert, egy akara
tot nem ismerő, „megzavart“, „csú
folódó“, széthúzó sereg lehetett az, 
mely ellepte Jeruzsálem tereit a 
hálaadás ünnepén! . . .

Képzeljük csak e l: több ezer 
ember egymás mellett, de csaknem 
mindegyiknek más a hazája, más 
a nyelve, más a reménye és más 
az álma. . .  ki hozza ezeket egy 
akaratra! ? . . .  És megtörténik a 
pünkösdi csoda: 3000 ember egy
szerre hajt térdet, egy imádságba

önti bele a lelkét, összedőlnek a 
válaszfalak, eltűnnek az ellentétek... 
a csúfolódó, megzavart tömeg szinte 
pillanatok alatt egy csendesen imád
kozó gyülekezetté lesz, melynek 
már egy reménysége van: az élő 
Krisztus! . . .  Ki cselekedte ezt a 
nagy változást... ezt a csodálatos 
megújulást ? . . .  Az a pünkösdi lé
lek, mely körülöttünk szakadatlanul 
végzi csodálatos munkáját a földnek 
színén, ime belenyúl az emberek 
világába is: formál, alakít, teremt, 
új tavaszt hoz a kihalt mezőkre!
— „Uram! ha a te lelkedet kibo
csátód, mindenek megújulnak“ — 
a háborgó, gyűlölködő emberek 
seregéből oltárt építő, békés gyü
lekezet lesz!

Oh, mi töredezett hitü, annyiszor 
elbukó, szegény Péterek s ez a 
véres, békét kereső, szomorú világ
— megtudjuk-e ostromolni az ege
ket pünkösdi lélekért, mindeneket 
megújító, szent, égi erőért! ? . . .

Meglátjuk-e végre, hogy a fogya
tékos emberi erő összemorzsolódik: 
mi magunkban nem tudunk meg- 
állani Jézusunk mellett; s ez a 
világ a maga utján sohsem ér el a 
békesség igéret-földjére!

Azután itt vannak élet-halál har
cot vívó gyülekezeteink, megerőtle- 
nedett anyaszentegyházunk, amely 
sóvárogva várja megújulását... a 
pünkösdi szél zúgását, a lélek ki
áradását ! . . .

A még megmaradt utolsó erőnk
kel tegyük össze a kezünket s egy 
imádsággal kérjük a kegyelmes 
Istent:

„Mennyei harmat reánk szállj,
Igaz szeretetet plántálj 
Híveidnek szívébe 1 
A hűség és a szeretet 
Verjen közöttünk gyökeret,
S virágozzék a béke!
Hajlíts, taníts egyességre;
Békességre szód indítson,
Gyűlölség ne szomorltson.



n o HARANQSZÖ. 1928. május 27.

Pünkösdi üdvözlet
Kapi Béla püspök és neje pünkösd szent ünnepeiben ünnepük házas

ságuk 25-ik évfordulóját. Szeretetben fogant szövetségük, szép családi életük 
örökké nyíló virág, melynek kelyhéből megelégedés és boldogság illata árad 
szét s önkéntelenül is tiszteletet ébreszt az emberek szivében, kik e tekintetben 
is a követendő példát keresik bennük; két lélek egy gondolat, két szív egy 
dobbanás ők; Isten szent nevének dicsőséges ragyogása a boldogság arany 
özönében.

Amkor azért piros pünkösd napján, házasságkötésük 25-ik évfordulóján 
a hálaadás serlegévé teszik szivüket s azt Istenhez emelik: sajtónk, a Harang
szó olvasóközönségének ezrei nevében mi is velük együtt imádságos lélekkel 
kérjük a Mindenhatót: Uram, szeretetben fogant szövetségüket áldd meg 
továbbra is, hogy legyenek tovább is áldás egymásnak, a családnak, az 
anyaszentegyháznak, a hazának. Ad multos annos!

Segélj, hogy igaz szentségben,
Az Istennek félelmében,
Töltsük mi életünket,
Hogy ezután sem a hívság,
Sem gonosz testi kívánság 
Ne terhelje szivünket.
Segélj, vezérelj, hogy hívságtól,
E világtól elszakadjunk,
S mennyben örökké vigadjunk.“

Amen.
Nagy Miklós.

Pünkösdre.
Irta : Jánossy Gábor a szombathelyi gyü
lekezet felügyelője, országgyűlési képviselő.

Taníts imádkozni minket, tedd 
buzgóvá szíveinket, hogy Is

tennek kedvét leljük s nevét méltó
kép tiszteljük. Légy biztatónk Ín
ségünkben, vigasztalónk keservünk
ben, légy fájdalmunkban orvosunk, 
szükségünkben hű gyámolunk.“ 

Millió és millió magyar szívéből 
fel-fel tör és millió és millió ma
gyar ajkán fölzendül a Szentlélek 
eljövetelének hitet- és reménytfa- 
kasztó ünnepén a szent Zsolozsma. 
Óh nagy a mi ínségünk, a mi ke
serűségünk, az eget ostromolja a 
mi fájdalmunk és szóval ki sem 
fejezhető a mi szükségünk, a mi 
gyászunk és nyomorúságunk. Ezer
éves magyar hazánk gonosztévő 
kezek által odavetve az ebek har- 
mincadjának, az erkölcs, a jog, a 
becsület fogalmát nem ismerő el
vetemedett emberek és összetákolt 
új országok prédájának. Ősi evan
gélikus egyetemes anyaszentegy- 
házunk szétdarabolva, testvéreink 
tőlünk elszakítva és magyar hazá-

Megtérés.
Irta : Somogyi János. 4

— Szeressük egymást tiszta hittel, mint 
a napsugár a harmatot! Fűzzön össze 
bennünket bizodalommal a megtérésnek 
hite ! Munkálkodjanak azon, hogy elmúl
jon az átok a Tornyay ház felett s akkor 
álmaink valóra válhatnak, s eljöhet a bol
dog munkás jövö. Legyen igaz szeretetünk 
záloga ez a jelmondat: „Boldogok, akik 
Istenben bíznak I*

— „Azok soha-sohasem csalatkoznak!“ 
— Fejezte be Katinka, — De most már 
búcsúzzunk, későre jár az idő, anyám ke
resni fog. Isten vele 1 Imádkozzék értünk, 
sorsunkért, megváltásunkért, boldogsá
gunkért 1 Isten vele 1

— Isten velel búcsúzott Bártfay, s 
néha-néha tekintsen el kelet felé, ahol 
már ott él régen az ön kedves szelleme.

És Bártfay hosszan nézte az elsuhanó 
kedves lényt, szívében, agyában édes, szép 
tervek keltek életre, kétszeres erőt adott 
lelkének az a biztos tudat, hogy Katinka 
is szereti őt, s csak a jövő sötét árnyai 
keltettek aggódást szivében I Ismét csodát 
várt, isteni csodát. . .

jukért, nyelvükért, hitükért üldöz- 
tetve és megkinoztatva, ősi isko
láiktól megfosztva, vagyonukból 
kiforgatva, — soha nagyobb szük
sége nem volt e nemzetnek a val
lás vigasztaló, bátorító, megtartó 
erejére és gyámolítására. Sóba 
nagyobb szüksége nem volt a ma
gyarnak az összetartásra, egymás 
megértésére, segítésére és a min
deneket elfödöző, a mindeneket 
kiegyenlítő jézusi szeretet gyakor
lására, soha nagyobb szüksége nem 
volt e hánytvetett nemzetnek a 
pünkösdi szentlélekre, az isteni 
szentlélek összeforrasztó s hazát, 
anyaszentegyházat a pokol minden 
ördögével szemben megvédő és 
megtartó csodatevő erejére. Soha 
nagyobb szükség nem volt — mint 
van most — annak az örök igaz
ságnak a hirdetésére és követésére, 
hogy e megpróbáltatott nemes nem
zet lelkét csak a vallás gyógyítja

S Katinka hazaért a fekete, sötét kas
télyba s este arról álmodott, aki ót any- 
nyira szerette, aki boldogságot Ígért neki 
egyszerű otthonában, aki érette küzdött és 
imádkozott. S az édes álom karjai elvitték 
ót a messze édes jövendőbe, édes, szép 
világba, a boldogság verőfényes, szépséges 
országába. . .

Két álmodó kedves, tiszta lélek, hű 
szikrái Isten szellemének . . .  Mennyi töviB 
sebzi gyenge lábatokat, mig a szenvedés
ből boldogságba értek . . .

Aratás után volt. . .  Az emberek mo
solygó arccal élték az életet, hisz a jó 
Isten mindenkinek megadta munkája után 
a jutalmat.

Tornyaynak is kedvezett ez esztendő, 
gazdagsága tehát megnövekedett. Különben 
ez csak tápot adott az újabb mulatozá
sokra, dáridókra, amik egymást érték.

Egy szeptemberi délelöttön bevágtatott 
a kastély udvarára négyesfogatán Tüske- 
váry Armand báró, hatalmas bukétát emelt 
le a kocsisa a hintóról s Tornyay már ott 
várta lenn az udvaron. Megölelte lump, 
koravén barátját s vitte fel a lépcsőkön 
szobájába, örült előre ismét a kezdődő

és tisztítja meg, az Istenhez emel
kedő, a Jézus keresztfájánál újjá
született magyar szív az evangéliom 
tiszta vizeiben való megtisztulása 
után érezheti csak át e szörnyű
séges idők rettentő feladatait, köte
lességeit és érezhet magában ele
gendő erőt a magyar föltámadás, 
hazánk és anyaszentegyházunk 
megszabadításának a kivívására. 
Elküldi hát a mi teremtő és meg
tartó Istenünk — ki megváltott 
bennünket Jézus által a halálból 
az életnek, a szolgaságból a sza
badságnak, a kárhozatból az üdvös
ségnek, — elküldi hozzánk az ő 
szent lelkét, hogy áthassa az — a 
pünkösdi lélek — e megpróbál
tatott nemzetet, meggyógyítsa an
nak csüggeteg, beteg lelkét és meg
romlott közszellemét és hogy erőssé, 
alkalmassá, acélossá tegyen ben
nünket hazánk, nemzetünk, ősi 
evangélikus magyar anyaszentegy-

mulatozásoknak, kártyacsatáknak, amelyek 
úgyis csak az ő vagyonát szaporítják. De 
Armand báró másra tért át beszéd közben.

— Kedves Pál, én most nem mint 
kártyapartner vagyok itt, hanem mint kérő 
jöttem el, hogy megkérjem a magam szá
mára tőled Katinka leányod kezét I Én már 
megelégeltem a dorbézolást, az idő is el
haladt felettem, s egy olyan angyali lelkű 
lény mint a te leányod, megmenthetné 
még üres életemet! ígérd oda leányodat 
tehát nekem feleségül)

— Megrögzött vén róka vagy Te már 
— szólt Tornyay, — aki liliom szálat akar 
tűzni öreg, behorpadt mellére, jól van nó 
hisz nekem nincs is kifogásom ellene, 
csak az a kérdés, hogy a leányom hozzád 
menne-e, tudod, hogy milyen különc szíve 
van, 8 utálja a dorbézolókat I De tudod-e, 
hogy Bende Balázs is kéri a lányomat, s  
nincs kizárva, hogy beállít egy szép napon 
hozzám, 8 kéri szintén Katinka kezét, s 
bizony Bendének gazdagsága nagy, nem 
tudom melyiteket választanám kettőtök 
között. Az egész családomban ezt az egy 
lányt szeretem csupán s jól akarom férj
hez adni, minél több a pénz, annál nagyobb 
alboldogság 1

— Hát a bárói korona sem m i?! riadt
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J á n o s s y  G ábor,
országgyűlési képviselő, a szombat- 

helyi gyülekezet felügyelője.

házunk föltámasztására, régi hatá
rainak, régi hatalmának és dicső
ségének visszaszerzésére.

Zendüljön meg hát ajkainkon a 
Szentlélek eljövetelének áldott ün
nepén a szent zsolozsma, az ősi, 
a Lutheri ének: „Óh mi édes vi
gasztalónk, légy kegyes megoltal- 
mazónk, hogy megmaradjunk a 
hitben, veled való egyességben. 
Szálld meg elménket, szívünket, 
hogy végre hitünknek népét, el
nyerjük lelkünk üdvösségét — 
dicsőség légyen Istennek, — Ámen.

fel Armand bárói — A mi kék vérünk 
nem ér fel arannyal? Nekem is volt elég 
pénzem, vagyonom itt hagytam nálad, a 
kártyán vesztettem el, legalább ennyi kö
telességed lehetne irányomban, a lányod
dal visszaadhatod azt, amit elvesztettem! 
Bolondság volt úgyis az életem, öledbe 
hullott a vagyonom s most a roncsai alá 
akarsz eltemetni ? 1

— Koldulni akarsz?! — kiáltott Tor- 
nyay 1 — Aki nem bízik a szerencséjében 
az ne üljön le kártyázni. Hahaha 1 Egy 
kékvérű báró és könyörög, azért hogy a 
kártya veszteséget visszakapja s még egy 
szépséges lányt is. Barátom, neked már 
csak egy van hátra, a meghalásl Egy 
Tornyay lányt koldus, bukott báró nem 
kaphat meg I Különben, ha kedved tartja 
mehetünk fel a kártyaszobába I

Armand báró rozzant mellét kifesziti, 
minden indulatát szavaiba önti s mondja:

— Úgy ? ? Addig voltam csak jó neked, 
mig pénzem volt, mig mint egy aranyha
lacskát foghattál a hálódban ? Játék voltam 
a kezedben, a te szövetségesed a Belzebub 
de gyűjtheted az aranyhegyeket, átok lesz 
rajta, szörnyű átok, ha az én vérem el is 
hullik, az átka visszaszáll reád, te kegyet
len barát, te köszivü ember, te is porba

Békesség.
Kapi Béla püspök imakönyve.

A pünkösdi lélek szárnyalásával 
mondunk hálás köszönetét Istennek 
ama végetlen kegyelméért, hogy 
az ő kiválasztott szolgája által Kapi 
Béla püspök Békesség című ima
könyvével magyarhoni evangélikus 
kér. anyaszentegyházunkat meg
áldotta, megajándékozta. Nem jelent 
meg utóbbi időben magyar nyelven 
könyv, melyet közelebbről csak a 
napi sajtó is — álljon bármely 
világnézet, avagy politikai párt 
szolgálatában — akkora örömmel 
s lelkesedéssel, hálával és elisme
réssel fogadott volna, mint ahogy 
fogadták és fogadják Kapi Béla 
püspök Békesség című imakönyvét.

A Pesti Hírlap Kapi püspök imaköny
véről Írja : B é k e s s é g  cím alatt jelent 
meg Dunántúl evangélikus püspökének, 
Kapi Bélának új imakönyve. „Az élő Isten 
ezzel az egyetlen szóval lép eléd : Békes
ség I Ebben az egyetlen szóban Isten meg
jelöli élted értékét és boldogságát“ — 
mondja mintegy imakönyve alapgondola
tául, az elsőszóban. Elmélkedéseivel és 
imáival bejárja a hitélet minden területét 
és a hivő lelkeket kézenfogva vezeti el az 
Istenben való elmerülés mélységeibe. Erő
teljes hite, mély vallásossága egy költő 
lelkében tükröződik, aki a kedély gazdag
ságával, az emelkedett lélek bensőségével 
jár a hit tiszta légkörében s érzelmei és 
gondolatai kifejezésére mindig megtalálja 
a szárnyaló lendületű szavakat és az egy
szerűségükben is megragadó formákat. 
Nyelve a Berzsenyi Dániel finom zamatu, 
megnemesedett és mégis egyszerűnek ma
radt dunántúli magyar nyelve, numerózus, 
kifejező, a legmélyebb dolgokra is, egyszerű 
szavakat találó. Nagy művészi értéke ab

hullasz mint én, nem lehetsz külömb semmi
vel sem nálamnál 1 Megyek 1 nincs itt többé 
helyem, de utoljára azt kívánom, hogy az 
aranyhegyek alatt nyíljon örök sir szá
modra I Légy átkozott álnok barát 1

S a négy szürke, már vitte is a sze
rencsétlen bárót. Áz ó sorsa már megvolt 
pecsételve. Vagyona nagy részét elvesztette, 
s amije volt, arra meg a törvény tette rá 
a kezét. Nem volt már számára más vá
lasztás, mint a halál vagy koldusbot.

Tornyay Pál még ott áll kastélya terra- 
szán, nevet, kacag a távozó barát után, 
a szive kőszikla, örül, hogy megszabadult 
a „nyűgtől*. — Mit ér a barátsága — 
mondja magában — ha nincs pénze? És 
még meg merte kérni a lányom kezét? 
Kolosszális ? Egy koldúsbáró 1 Egy koldús- 
báró!

Alig telt el egy hét máris Bende Balázs 
kocsizott be Tornyayék kúriájába. Ajkán 
öntelt mosollyal, elhízásnak induló zömök 
termetével büszkén ment fel a lépcsőkön, 
mint aki azt hiszi, hogy övé az egész 
világ. Hogy honnan szerezte óriás vagyo
nát, azt senkisem tudta bizonyosan, a szó
beszéd szerint a háború alatt gazdagodott 
meg. Ő már régen vágyott arra, hogy be

bau van, hogy mintegy összefogja hívőit 
a tiszta magyar nyelv közösségében, egy
aránt szól mindenkihez, megragadja a leg
egyszerűbb és legmagasabb igényű ájtatos 
hívő szívét. Ezzel az imakönyvével Kapi 
Béla püspök rátette a koronát nagyjentőségü 
egyházirodalmi munkásságára s evangélikus 
híveit megbecsülhetetlen értékű ajándékkal 
lepte meg.

A Magyarság a következő hangulatos 
cikkben emlékszik meg az evangélikusok 
új imakönyvéről: A Dunántúl evangélikus 
püspöke nemcsak kitűnő egyházszervező 
és bölcs lelki vezére híveinek, hanem 
elsőrendű egyházi iró is, aki nemesveretü, 
dunántúli csengésű magyar nyelven Írja 
theológiai, egyháztársadalmi és áhitatos 
műveit. Most olyan könyvvel ajándékozta 
meg az evangélikus híveket, amelyre iga
zán nagy szükség volt s amely általános 
örömet fog kelteni. Kiadta régvárt ima
könyvét „Békesség“ cím alatt. Elmélke
déseket és imádságokat tartalmaz a könyv. 
Tizenkét fejezete végigvezet a hitélet min
den terén. Először közli az imádság isko
láját, ezután a Hiszekegy három hitágaza
tát s a Miatyánk kéréseiben fűz szép 
elmélkedéseket, majd két hétre szóló 
reggeli és esti imádságot, a nagy ünne
pekre és a mindennapi élet hétköznapjaira 
való imákat ad, további részeiben pedig 
végig vezeti a hívőt a hitélet összes utjain. 
A lélek élete, Bünbánat, Kegyelem, Ke
reszt alatt, A családi élet, Áldott közös
ségek, a Halál és örökkévalóság fejezetei
ben. Egy mélyen vallásos, tiszta lélek és 
fenkölt keresztyén érzés nyilatkozik meg 
ezekben az elmélkedésekben és imákban 
az áhítatban elmerülő kedély gazdagságá
val s a költői ihlet fenkölt szárnyalásával. 
Prózában vannak Írva, de tartalmuk tiszta, 
nemes költészet, amellyel Kapi Béla leg
kiválóbb vallásos költőink sorába emelke
dett. Imáinak hatalmas lendülete a vallásos 
lélek mélységeiből táplálkozik és ezért 
tudja a legmagasabb érzéseket a legegy
szerűbb nyelven tolmácsolni, úgy hogy 
eszméi és szavai egyaránt megindítják a 
legegyszerűbb és az irodalmilag képesre 
csiszolódott hivő szívét. A magyar ima

nősüljön a gazdag Tornyay házába, hisz 
önző lélek volt szintén, aki mindig többre 
és többre vágyott! De most már végleg 
elhatározta magában, hogy nyélbe üti vala
hogy a dolgot Tornyayval. Tornyay örült 
legjobban jövetelének, ki már szörnyen 
unta magát egyedül. Neki a családi kör 
nem adott semmi szórakozást, hisz nagyon 
keveset tartózkodott családja körében.

— Szervusz Balázs 1 — üdvözölte meg
ölelve a vendéget Tornyay. — Már azt 
hittem, hogy elvitt az ördög, hogy ily so
káig nem jöttél I Az a szamárfülü, göthös 
Armand itt volt egy hete, de érzékenyke
dett, megsértődött, s elment még azt sem 
mondta, nogy befellegzett. Remélem, hogy 
te nem hagysz itt oly könnyen és hamar 1

— Ha te is úgy akarod pajtás, mint én
— válaszolt Bende, úgy nagyon sokáig Itt 
maradok, talán sohse megyek el tőled 1

— Csak nem akarsz meghalni nálam?
— kérdezte Tornyay 1

— Azt nem, azt legutoljára hagyom, 
sokkal jobban szeretek élni, semhogy meg- 
halásra gondoljak, hanem figyelmeztetni 
akarlak egykori Ígéretedre 1 Émlékszel-e 
arra, hogy lányodat nekem ígérted felesé
gül, remélem nem bántad meg ígéretedet ?

(Folyt. Mr)
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könyvirodalom legkiválóbb termékei közé 
kell sorolni Kapi Béla imakönyvét, mely 
bizonyára hamarosan általános használatra 
fog jutni szerte az országban az evang. 
hívek között.

Az evangélikus hívőknek nagy szüksé
gük volt olyan imakönyvre — irja Az Est, 
— mely a mai élet nyelvén tolmácsolja 
vallásos áhítatukat. Most végre megkapják 
ezt is, annak a tollából, aki legelsősorban 
hivatott híveit ilyen könyvvel megajándé
kozni : megjelent Kapi Béla dunántúli 
evangélikus püspök, hírneves egyházi szó
nok és iió imakönyve Békesség címmel. 
Megilletődve forgatjuk lapjait, akármily 
hiten vagyunk, megragad benne a gondola
tok fenkölt nemessége, a hit ereje, a ki
fejezés egyszerűsége. El tudjuk képzelni ezt 
az imakönyvet az egyszerű falusi hivő 
kezében, de épúgy el tudjuk képzelni a 
komplikált érzelmű és gondolatvilágu em
ber kezében is, akit magával ragad a benne 
nyilvánuló kedély gazdagsága, a gondola
tok mélysége. A Dunántúl tiszta magyar 
nyelve szól belőle az Istent kereső szív 
hangjain.

A szép imakönyvet tartalmának 
megfelelő szép kiállításban bocsá
totta közre a Méhner Vilmos-féle 
könyvkiadóvállalat, finom papiro
son, ritka, gondos, szép szedéssel 
és nyomással, úgyhogy a külsejé
ben is gyönyörködik, aki forgatja. 
Ara különböző díszü kiállítások sze
rint 12 és 30 P között váltakozik.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Megtérés I.

(Mit teszel bűneiddel?!)
Máj. 28. Ismerd be sokaságát! Zsolt. 

25. n. Nem elég csak azt beismerned, hogy 
mennyiszer voltál s vagy még ma is kép
mutató a te szived szerint Isten előtt, be 
kell látnod azt is, hogy nem csupán ez az 
egyetlen bűnöd van. Ha lelkiismereted nem 
alszik, reá kell döbbenned nap nap mellett, 
hogy bűneid sokasága annyi, mint a tenger 
fövénye s Te, ha Isten nem lenne szent 
Fiáért kegyelmes hozzád, csak Ítéletet nyer
hetnél I Használd fel azért megmentésedre 
ezt az egyedüli lehetőséget, a Krisztus ér
demeit s tedd magadévá azokat I

Máj. 29. Ismerd be, hogy szakadatlanoki 
Máté 26.70—71 Péter előbb megtagadta 
Mesterét, azután hamisan is esküdött újabb 
tagadása alkalmával. Egyik bűn szüli a 
másikat. Számot vetettél-e már azzal, hogy 
vannak kis bűneid, melyeket talán szinte 
féltő szeretettel dédelgetsz 8 melyekről nem 
akarsz lemondani azt hívén, hogy azok, 
önmagukban még nem oly nagy vétkek. 
Lásd Péternél félelem-gyávaság-hazugság- 
tagadás-hamis eskü, hogy nőttek ki egy
másból. Isten nem tesz különbséget kis és 
nagy bűnök között. Ö mindnek ellensége. 
Légy te is azzá!

Máj. 30. Emlékezz meg bűneidről 11. Mó
zes 41. s. Ne csak egy-egy bűnbánó pilla
natban ismerd be bűneid sokaságát, sza
kadatlan, erős voltát, ne csak a templomban 
tégy vallást a te bűneidről, hanem szaka
datlanul emlékezz meg arról, állandóan 
nyitott könyv legyen életed lelked előtt s 
az Úr előtt is a bűntudatod lángja soha 
ki ne aludjék szivedből. Ez tesz Isten előtt 
alázatossá, törödelmessé.

Pünkösdkor.
Pünkösdi szentlélek;
Csodás égi ihlet . . .
Tüzes nyelvként szállj ránk. . .  
Töltsd be szíveinket.

Kishitű csüggedtség 
szorongatja keblünk . . . 
Kiknek a Krisztusi 
hitvallás szerelmünk.

Bűn, önzés, tagadás 
orozva híveid . . . 
örli szent országod 
ősi pilléreit.

Jún. 3. Hagyd el a te bűneidet l Zsolt. 
3 4 . h —as Ha már megismerted bűneid 
sokaságát, szakadatlan voltát, ha állandó 
szégyenérzettel, igaz fájdalommal emlékezel 
szakadatlanul róluk, ha kész vagy törödel- 
mes vallást is tenni róluk, akkor már csak 
ahhoz kell kérned az Isten segítségét, hogy 
el is hagyhasd azokat. Ha ezt meg nem 
kíséreled: a megjobbulást, a szentebb, iga- 
zabb, tisztább, Istennek tetsző életet, ha 
ez az egy elmarad, akkor a többi mind 
nem volt más, mint képmutatás, erőlködés, 
szalmalángszerű fellángolás, semmit érő 
próbálkozás. Hagyd el a te bűneidet I Ezt 
kell tenned a te bűneiddel I Ezt várja tőled 
az Úr e hét végén, hogy azután előre jut
hass a megtérés utján Még nem leszel 
akkor sem célnál, de már elindultál 1

Abiffy Gyula.

Sziveket megejtő 
érzéki vad zajba; 
gyenge dadogás csak 
őrtállóid ajka.

Pünkösdi szentlélek 
tedd hát örök tiszted I 
Vértezd fel I Erősítsd 
lankadt sziveinket I

Miként Péter ajkán 
Csodás ihlettségbe’ 
zengjen ajkunkon a . 
halhatatlan Ige I

IHÁ8Z SÁNDOR. * 1

Máj. 31. Szégyeld bűneidet! Esdrás 
9 .5 —#. Nem elég csak ismerned bűneidet, 
nem elég szüntelen megemlékezned arról 
bűnvalló alázattal, hanem fájdalmat is kell 
miatta érezned. Szégyelned kell azokat. 
Nem csupán azért, mert az emberek meg
ítélnek miatta, hanem sokkalta inkább azért, 
mert velük megszomoritottad az Istent, a 
te szerető, jóságos Atyádat. Ez fájjon ne
ked s ez ne engedjen téged tovább a bűn 
utjain járni 1 Piruljon bűnös orcád a szent 
Isten tekintete előtt!

Jún. 1 Bánd meg bűneidetI Jób 4 2 .e. 
A te bűneid feletti bánkődásod ne legyen 
a nyári égnek egy pár óráig tartó zivataros 
beborulása, hanem legyen állandó sötét 
felleg a telkeden, amelyet csak Isten ke
gyelmének a napsugara képes eloszlatni. 
Állandó bűnbánat, nap-nap melletti meg
térés és törödelem, újból és újból a szív 
mélyéből feltörő fájdalom a te Istentől való 
eltávolodásod miátt, ez fog téged előbbre 
segíteni a megtérés utján. Nem egv helybsn 
állani, egy állapotban maradni. Nem egy
szer kikeseregni magadat bűneid miatt, de 
szakadatlanul fájlalni azt. S fájdalmadra 
Krisztus sebeiben keresni orvosságot!

Jún. 2. Valid meg bűneidet I Nehémiás
1. e—7. Ha komolyan fáj a szived bűneid 
miatt, legyen bátorságod és legyen szived
ben elég őszinteség meg is vallani azokat 
az Isten előtt. Ne csak te magad tudj arról I 
Ne elégedj meg azzal, hogy a szivekben 
olvasó Isten úgy is ismeri azokat, hiszen 
Ö az Ö mindentudásával az istentagadók 
szivének minden gondolatát is tudja, még
sem használ az azoknak semmit, hanem 
öntsd ki bűnvallásban, alázatos imádságban 
szived minden gonoszságát az Úr előtt. 
Kérd az ö kegyelmét s támaszkodj a Krisz
tus keresztjére!

KORKfi PEK.

K a rc o la to k  a  h é trő l.
Franciaországban idejekorán kiir- 

toiidk a protestánsokat — irja az 
Evangélikusok Lapja. — A majd
nem tiszta tóm. kath. országban 
joggal elvárhatnánk a születések 
dicséretreméltő szaporodását. A tény
leges helyzet pedig az, hogy a francia 
közoktatásügyi miniszter által közölt 
adatok szerint a francia elemi iskolák 
közül 69-ben egy-egy, 95-ben kettő- 
kettő, 167-ben három-három tanuló 
van; 1927. februárjában 1 .1 8 2  
o ly a n  isk o la  v o lt, a m e ly n e k  
n e m  vo lt eg ye tlen  ta n u ló ja  se m . 
Szomorú megállapítások ezek I

D. Dr. Pröhle Károly
egyetemi dékán azon angol nyelvű 
beszédének fordítása, melyet lord 
Rothermere fiához, Mr. Harms- 
worth-hoz intézett 1928. május 
16-án, a soproni városháza előtt 

történt fogadása alkalmával.
Mólyen tisztelt Uram!

Isten hozottI — a magyar népünk
nek ezzel az ősi kegyes üdvözlő 
szavával üdvözlöm Méltóságodat, mi
kor az első lépést teszi magyar földön, 
— üdvözlöm a Magyar Társadalmi 
Egyesületek Siövetségének nevében, 
melyben magyar hazafiak milliói tö
mörültek. Üdvözlöm a lelkesedésnek 
és a hálának azon egész hevületével, 
melyre magyar szívek képesek, a 
legélénkebb érzelmekkel, melyek ben
nünket Méltóságodnak nemes atyja, 
nemzetünknek legnagyobb barátja, 
Rethermere Lord iránt eltöltenek és 
a melyeket mi magától értetődően 
viszünk át az atyáról a fiára, aki 
azért jön hozzánk, hogy tevékeny 
részt vegyen atyjának a jogért és 
igazságért folytatott nagy munkájában.
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M éltó ság o d  ism e ri e s e ré re s  b a sá n k  
n e m se ti c fm e rp a js s á t: ennek  védő 
m e só i és  h o rd ó ié i  nem  o ro ss lán o k , 
v a g y  egyéb á lla to k , a  nyers  te rm é- 
sx e ti e rók  ss im b o lu m a i, hanem  a n 
g y a lo k , egy Isten  sxerin ti em berség  
m a g a sx to s  id eá lja i, ax  Örök Igaxság  
é s  S x ab ad ság  esxm ényi gén iusxai. 
Ezeket az angyalokat ölték meg 
Trianonban é s  a  mi nem zetünk  
fö ld re  h a llo tt m in t egy éle tte len  te s t, 
szé tta g o lté n  é s  m eg g y a lázo ttan .

D e h a llg a t  R o th e rm e re  L o rd  fel
em e lte  sz a v á t, é s  nagy  c so d á lk o z á 
s u n k ra  lá ttuk , h o g y  a  Jo g  és Ig az
s á g  an g y a la i nem  h a ltak  m eg. h a 
nem  csak  a lu d ta k  s  az É letnek  és  
S z a b a d u lá sn a k  egy  uj n ap ja  kezdett 
d e ren g en i a  m a g y a r  nem zet egén . A 
n ag y  le tö rés  ó ta  ez  volt nem zetünk  
legm élyebb  é s  legbo ldog ítőbb  é lm é 
n ye  és  ez a  m i tö rténelm i n ag y  
é lm ényünk  eg y sz e rsm in d e n k o rra  R ot
h e rm e re  L o rd  n e m e s  nevéhez fű z ő 
dik.

É s  m ost m é ltó z ta ssék  m egengedni, 
h o g y  M éltó ság o d n ak  ifjú keb lére  tű z 
zem  ezt a  m i tr ia n o n i jelvényünket 
—  ezt a  je lvényét a magyar gyásznak, 
a magyar dacnak, a magyar élni 
akarásnak, a magyar reménynek, 
mert mi hiszünk egy Isteni örök 
igazságban, hiszünk Magyarország 
feltámadásában!

Isten hozott! Isten  áld jon 1
R o th e rm ere  L o rd  fia B u d a p e s trő l 

k ü lön  m e le g h a n g ú  köszönő  tá v ira to t 
in tézett P rö h le  dékánhoz .

Felfigyelőiktatás a győri 
evang. egyházközségben.

Meleg, meghitt ünnepség keretében ik
tatta be a győri ev. egyházközség május 
13-án nagyegyházasi Mikiás Mihály nyugal
mazott ezredes, eddigi másodfelügyelöt a 
felügyelői és Jausz Lajost, a Rábaszabályo- 
zási társulat főmérnökét, a pénzügyi és 
gazdasági bizottság eddigi elnökét a másod- 
felügyelői tisztségbe. Az istenitiszteletet 
ebből az ünnepélyes alkalomból Németh 
Károly esperes végezte a Rogate vasárnap
jának evangéliumán felépitett beszéddel. 
Utána volt a díszközgyűlés, amelyen dr. 
Dukavits Vilmos eddigi felügyelő elnökölt. 
A díszközgyűlésre meghívott felügyelőket 
az egyházi énekkar üdvözlő énekkel fogadta. 
Az eskü letétele után Németh Károly espe
res beszélt a  m a g ya r  evangélikus fe lü gyelők  
szen t h iv a tá sá ró l A felügyelők egy ik  kezé
ben a  törvénykönyvnek, m ásik kezében a  
bibliának k e ll lenni. Mikiás Mihály felügyelői 
székfoglalójában meleg szavakkal emléke
zett meg elődjének működéséről. A biza
lomnak csak kötelező erejét érzi. Ezzel a 
bizalommal mindenkor élni fog, de vissza 
élni sohasem fog vele. Katonás nyíltsággal 
mutatott reá az evangélikus öntudat fejlesz
tésének s a gyülekezet külterületei Isten 
után való szomjúságának kielégítésére irá

nyuló törekvések sürgősségéről. Érzékeny 
húrokat pendített meg a győri evangélikusok 
szivében, mikor megemlítette, hogy több, 
mint 4000 győri evangélikus soha életében 
nem hallott evangélikus harangszót. Sze
retné, ha hét év múlva, a templom fenn
állásának másfél százados évfordulóján 
megkondulnának az evang. harangok. Ez
után Jausz Lajos másodfelügyelő köszöni 
meg a gyülekezet egyhangú bizalmát. O 
mindig a kötelességteljesítést tűzte ki élete 
céljául. Ehhez nem akar egyházi munkál
kodásában sem hűtelen maradni, de a kö- 
telességteljesitésben mindig Istentől kért 
erőt, — A gyülekezet nevében dr. Dukavits 
Vilmos üdvözölte az új felügyelőket, aki 
megköszönte a gyülekezetnek iránta tanú
sított szeretetét, hogy tb. felügyelőnek vá
lasztotta. Nem akar elszakadni ez egyházi 
munkától. A többi üdvözlések sorát Kapi 
Béla püspök üdvözlése nyitotta meg, aki 
levélben köszöntötte a felügyelőket. Túróczy 
Zoltán a lelkészi kar nevében, Rostetter

János a testvér református egyház, Weltler 
ános igazgató a tanító testület, Pálmay 
Lajos a Belmissziói Egylet és a Szeretet- 

ház, Bárdy Ferenc az iftúsági egyesület 
nevében üdvözölte a felügyelőket- Czeglédy 
Sándor ref. esperes, győri ref. lelkész táv
iratban köszöntötte őket távolléte miatt. 
Mikiás Mihály felügyelő felügyelőtársa ne
vében is minden beszédre meleg szavakkal 
válaszolt.

A győri ev. gyülekezet boldog remény
séggel, bizakodó lélekkel tekint az egyhangú
lag megválasztott felügyelők működése elé.

Kérés.
N em  kérek a z Ú rtó l fö ld i dicsőséget, 
Vihartépett lelkem ú gyse bírná el.
En is olyan lennék tőle, m int sok  m á s ik : 
M últból ide p lá n tá lt m egzavart B á b é i

M aradjak a z élet egyszerű  k is  m agva, 
R ajtam  derűs n appa l se rezegjen fén y . 
C sak a z  ős csirám at őrizgessem  híven, 
M it a z Isten keze re jte tt énbelém.

Legyen a z én fö ldem , m elyben kicsirázom , 
Im ádságos élet, — ez takarja  be 
S  minden, a m i fö ld i, am i lelkem zárja , 
Róla, am íg  élek, ebbe hulljon le.

E zt kérem a z  Ú r tó l . . ,  Kérésem re lassan, 
M int a  m agbó l titkon  k ih ajt a  csira  
É s ti  m e g lá tjá to k : nem a z  Ú r változott, 
Hanem engem fo rm á lt m ássá  a z  ima.

M A O A S S Y  S Á N D O R .

mint pl.: barátság, osztálybecsület, vakáció, 
a legerősebb diákfegyverek; ruházkodás és 
evés művészete; a játék, sport, nóta és 
szórakozás kérdései; iskola és tanulás; 
imádság és biblia a diák életében; tánc, 
dohány, alkohol problémája; tiszta férfiú- 
ság; magyar problémák, pályaválasztás; 
a diák társadalmi helyzete. A tanítójelöltek 
külön szakgyülé8en is résztvettek, nem
különben a cserkész-ifjúság és az instruktor 
diákok is. Speciális felekezeti gyűlésen az 
ev. vallásu diákok az evangélikus vallásos
ság gyakorlati megnyilatkozását, a refor
mátusok pedig a predestinációt tárgyalták. 
Előadók és gyülé8vezetök voltak: K arácsony  
Sándor, az .Erő* népszerű szerkesztője, 
Vidovszky K álm án, a főiskolai Luther Ott
hon igazgatója, dr. H ilscher Z oltán , a M. 
E K. Dsz. elnöke. Schulek Tibor, a M. E. 
K. Dsz. titkára, P á l D énes ref. katonai fő- 
lelkész, dr. D eák Ján os  egyetemi tanár, 
V árallyay J án os  tanttóképezdei, L a u ff G éza  
reáliskolai és M a g a ssy  S ándor liceumi 
vallástanárok, A konferenciát mindkét napon 
i8tentisztelet^zárta be az ev. templomban, 
ahol Magassy Sándor és dr. Deák János hir
dették az igét. A léleképitö és jeflennevelö 
munkát bibliakörök vezették be a theol. 
fakultás egyes buzgó hallgatóinak irányítá
sával. Az evangéliomi hit eme hatalmas 
megnyilvánulása mély nyomokat hagyott a 
lelkekben.

EOYROL-MASROL.
A mindennapi életből.

Mibe került a világháború? 
A N ép szö v e tség  k ebelében  m űködő  
v ég reh a jtó b izo ttsd g  ren d k ív ü l é rd ek es  
b ro s ú rá t  a d o tt k i. T ö b b n y ire  s z á ra z  
ad a tok , szám o k  v a n n a k  c sa k  ebben  
a  füzetben , de  ezek so k k a l tö b b e t 
m ond an ak , m in t v a sk o s  k ö te tek re  
te rjedő  le írá so k . M egtudjuk  ebbő l a  
füzetből, hogy  a  v ilá g h á b o rú  a  benne  
ré sz tv ev ő  nem zeteknek  eg y ü tte sen  
k e rü lt 1812 m illiá rd  a ra n y fra n k b a . 
E sze l szem b en  a  béke e lőkész ítésén  
dolgozó  N ép szö v e tség  é s  a  h o z z á 
ta r to z ó  in tézm ények  b ü d zsé je  m ind
össze  15 m illió  330 .000  a ra n y fra n k . 
A v ilá g h á b o rú b a n  m eg h a lt 10 m illió 
135 000  em b er. A sz ü le té se k  sz á m a  
csökken t 20 m illió  850  lélekkel. A 
h a lá lo z á s  v iszo n t em elkedett 6 m illió  
15 ,000-el. A  v ilá g h á b o rú b a n  te h á t 
e lp u sz tu lt m ajdnem  37 m illió  em beri 
élet. A füze t to v áb b i ré széb en  a  
N ép szö v e tség rő l közöl s ta tisz tik a i 
k im u ta tá s o k a t________________________

HE T I  KRÓNIKA.
^ /íM d w s  vendége volt a közelmúlt napok
ban Csonka-Magyarországnak. A nemes 
lord Rothermere fia Esmond Harmsworth 
az angol alsóház tigja látogatott el hoz
zánk. Útja a magyar határtól, Soprontól, 
ahol D. Dr. Pröhle Károly, a theológiai 
fakultás dékánja köszöntötte angol nyelven, 
mindenütt e hazában, ahol csak megfordult, 
egy szegény nemzetnek sok nemes és 
büszke érzéssel kifejezett üdvözlése volt 
A lelkesedés és szeretet, melynek a ma

Középiskolai protestáns diák- 
nagygyűlés Sopronban,

/ A  Magyar Evangéliomi Keresztyén Dlák- 
szövclség május 12—13-án f liceu m , álT. 
TEST- és keresk. iskola, valamint a tanitó- 
képzölntézet és a katonai reáliskola nővén-;, 
dékei számára komoly figyelmet keltő ésj 
impozáns fiú-konferenciát tartott,(melyen 
a lelkes ifjúság megrázó erővel adott ki
fejezést protestáns öntudatának s nemzet- 
épitő hivatásának. A közel 500 főnyi diák
tömegben ott volt K a p i B éla  püspök is, 
ki a konferencia megnyitó istentiszteletén 
Márk 10.17. alapján tartott prédikációjával 
készítette elő a lelkeket a magasztos mun
kára. A konferencia előadásain a legkor
szerűbb problémák kerültek szőnyegre,
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gyár nemzet oly megindító jeleit adta, ki
fejezése annak a hálának, amelyet az állam
főtől, a kormánytól egészen a legegyszerűbb 
emberig minden magyar ember érez lord 
Rolhermere és az apához hasonlóan derék 
fia iránt. Budapesten kivtil Mr Harmsworth 
ellátogatott Szegedre, majd Debrecenbe, 
ahol részt vett a debreceni református 
nagytemplomban tiszteletére tartott isteni
tiszteleten. Magyarországon való tartózko
dása idején az üdvözlésekre adott vála
szokban több Ízben vigasztaló, ígéretes ki
jelentéseket tett. Egész Európa békés fejlő
désének érdekei kívánják — mondta többek 
között — hogy Magyarország folytathassa 
ezeréves történeti hivatását egyesitve fenn
hatósága alatt az összes homogén magyar 
területeket. Adja Isten, pünkösdi lélekkel 
kérjük a Mindenhatót, hogy Mr Harms
worth eme vigasztaló szavai minél előbb 
valóra váljanak.

A cseh külügyminiszter Berlinben fon
tos politikai kérdésekkel kapcsolatban láto
gatásokat tett.

A dalmáciai olaszok egyesülni akar
nak Olaszországgal.

A szerb demokratikus koalíció vádat 
emelt Szulatics volt igazságügyminiszter 
ellen.

Németországban a baloldali pártok 
jutottak diadalra a vasárnapi képviselő 
választások alkalmával.

Bulgária jóvátételi kötelezettségeinek 
csökkentését kéri.

A volt román trónörökös Belgiumba 
költözött — Románia új pénzrendszert ve
zet be, 25 lei helyett ,1  román".

Anglia elfogadta az amerikai államtit
kár, Kellogg háboruellcnes javaslatát.

Kasseiben 16 állam kommunista dele
gátusai értekezletet tartottak, amelyen azzal 
a kérdéssel foglalkoztak, hogy a meglepe
tésszerű kommunista akciónak milyen ha
tásai lennének a különböző államokban.

A japán  kormány újabb jegyzéket in
tézett Csang-Cso-Lin tábornokhoz, melyben 
kijelenti, hogy nem tűri meg, hogy a harc 
Mandzsúriába átterjedjen.

HAR AN OS Z O.
P ü n k ö sd .

Ep. Ap. csel. 2 .  i-i3.
Jövel Szentlélek Úristeni A Szentlélek 

éltető erejét kérjük ma pünkösdnek ünnepén, 
a Szentlélek erejére vágyódunk erőtlensé
günkben, gyengeségünkben, a Szentlélek 
adományát óhajtjuk, valahányszor lelkünk 
sivársága nyomasztó teherrel nehezedik re
ánk. Vajha abból a mennyei tüzből, mely 
a i apostolokra első pünkösdnek idején oly 
bőségesen szállt, csak egy szikra is jutna 
a  mi számunkra is.)

Dr. Kovácsics Sándor orvost, lapunk 
jele8tolIu munkatársát, az ujmalomsoki 
gyülekezet felügyelőjét Győr vármegye fő
ispánja Győr város tiszti főorvosává ne
vezte ki. Gratulálunk.

D. Dr. Prőhle Károly Körmenden. 
Nagyszabású vallásos estét rendezett a 
körmendi gyülekezet május 13-án. D. dr. 
Pröhle Károly, az Erzsébet Tudomány 
Egyetem hittudományi karának dékánja 
volt ezúttal a gyülekezet vendégszónoka, 
ki „A család és családi nevelés jelentősége" 
címen tartott nagy hatást keltő előadást. 
A gyülekezet^esperes-lelkészének üdvözlő 
beszédére adott válaszában kiemelte, hogy 
mint minden ténykedésének, úgy e közre

működésének is a szolgálat a célja. Tudo
mányos és amellett könnyen érthető ok
fejtéssel mutatta ki a családi életről ma a 
társadalom számos rétegében uralkodó 
hamis felfogásokat, káros, ferde nézeteket. 
Kiemelte, hogy csak a házasélet erkölcsi 
tisztaságán, eszményiséi’én épülhet fel az 
igazi, keresztyén családi élet és férfinek és 
nőnek a természettől adott rendeltetésszerű 
hivatását csak a családi kötelékek erkölcsi- 
sége, erényessége szentelheti meg. Szólt 
a vallásos, keresztyén nevelés jelentőségé
ről 8 a helyes nevelés eszközeiről is. Elő
adása mély nyomokot hagyott a hallgató
ság lelkében. A kísérő műsor is minden
képen hozzáillő volt az est színvonalához. 
A körmendi dalosegyesület, amely Heintz 
Fülöp karnagy vezetésével Beethoven: 
Szent oltárod zsámolyán és Isten dicsősége 
c. kórusait énekelte, továbbá Papp Zoltán, 
hegedűművész művészi hegedüszámokkal 
és Heintz Fülöp, ki a hegedüszámok ki
sérésével éppúgy, mint orgonahangverseny- 
számok kiválóan művészi előadásával fel
emelték a lelkeket, egyaránt tudásuk leg
javát nyújtották. Az estélyen a más fele- 
kezetbeliek is nagy számban voltak jelen. 
Az offertorium jótékony egyházi célra 34 
P-t eredményezett.

Királyi kitüntetés. Sándor szerb király 
Kettenbach Jakab zimonyi esperesnek a 
szent Száva rend lV-ik, Luthár Ádám 
battyándi lelkésznek a szent Száva rend
V. osztályát adományozta.

Evangélikus leányinternátus. A győri 
ev. egyházközség leányinternátusába már 
most előjegyzésbe veszik azokat a leányo
kat, akik a jövő tanévre valamelyik győri 
iskolába akarnak járni. A szülök a közép- 
és elemi iskolákba járó leányaikat biza
lommal helyezhetik el a diakonissza nő
vérek vezetése alatt álló internátusunkba. 
Teljes ellátási dij havi 80 P. Közelebbi 
felvilágosítást a győri Szeretetház igaz
gatósága ad.

Dr. Ihmels szászországi püspök a vi
lág lutheránusainak egvik vezéralakja ez 
év júniusában tölti be 70-ik életévét.

Hánta. A hántai anya- és a hozzátar
tozó kisbéri fiókegyházban Takács Elek 
esperes április 30 án esperesi egyházláto
gatást tartott, mely alkalommal a kisbéri 
állomáson Sokoray Bálint lelkész köszön
tötte a gyülekezet körébe érkező esperest. 
Kisbéren templom, imaház, iskola hiányá
ban Haftl Gyű'a testvérünk vendégszerető 
házában vizsgálta meg az esperes az isko
lásgyermekek vallásoktatását, majd ennek 
végeztével a szépszámban összejött hívek
nek istentiszteletet, majd értekezletet tar
tott, melynek legfőbb tárgya egy kis ima
ház felépítésének a kérdése volt. Hántán 
a templom előtt a presbitérium élén Or- 
mosi Ernő tanító fogadta az esperest. Si
keres iskolavizsgálat után a zsúfolt temp
lomban itt is istentiszteletet tartott, majd 
pedig közgyűlést, amelyen az egyházláto
gatás pontjai kerültek tárgyalás alá. Az 
esperes megállapítása szerint ebben a 
gyülekezetben is örvendetes haladás ta
pasztalható az egész vonalon. A jó Istennek 
áldása legyen továbbra is a vezetőkkel és 
a hívekkel.

A bécsi egyházkerület új püspöke. 
Dr. Lichten8tettiner elhalálozásával a bécsi 
egyházkerület püspökévé Heinzelmann Já
nos, villachi lelkészt választotta meg.

Mezőberény új evang lelkésze. Mező- 
berényben tizenhat pályázó közül nagy szó
többséggel Fabók Ferenc kondorosi segéd
lelkészt választották meg ev. lelkésszé.

Presbiterek eskütétele. Szentgott- 
hárdon az uj presbitérium pünkösd vasár
napján ünnepi istentisztelet keretében 
tesz esküt a templomban. — A hősök 
emlékén közreműködtek Ajkay Jenöné mű
vészi szólóénekével és a vegyeskar Ravasz 
Endre tanár vezetésében gyönyörű kar
énekkel.

Lelkészbeiktatás. Nagy ünnepség ke
retében iktatták be a jareki egyházközség 
uj lelkészét, Morgenthaler Ferencet.

Táplószenfmárton. A helyi Luther- 
Szövetség .Rogáte" vasárnapján jól sike
rült vallásos ünnepélyt rendezett. A temp
lomot teljesen megtöltő hallgatóság nagy 
figyelemmel és igaz épüléssel hallgatta a 
gyülekezet meghívott vendégének: dr. Ko
vács Sándor ev. hitíud. egyetemi tanárnak 
Luther müveivel kapcsolatban evangéliomi 
hitéletünkről szóló magasan szárnyaló és 
mélyen szántó előadását. Az ünnepélyen 
irásmagyarázatot Pál Béla helyi lelkész 
tartott. Szólót énekelt Fecske Pál kántor 
orgona kísérete mellett Pál Béláné. Duet
tet énekeltek, hasonlóan orgonakiséret mel
lett, Bischof Lili és Pál Béláné. A .T est
vér" című költeményt Keresztury Zsófia 
tanítónő szavalta meleg átérzéssel.

A szabadkai Nöegylet Lelbach János- 
né elnöklete alatt elhatározta a vasárnapi 
iskola rendszeresítését, majd abban álla
podtak meg a Nőegylet tagjai, hogy a folyó 
szeretet ügyek és aktuális kérdések meg
beszélésére minden hó első keddjén érte
kezletre jönnek össze.

Alszopor leányegyházközség egyik val
lásos ünnepélyén Gőcze Gyula lelkész Pál 
apostolról szóló előadása, a tanulók sza
valatai és az iskolai gyermekkar énekei 
gyönyörködtették a hallgatóságot. A máso
dik ünnepélynek előadója D. dr. Prőhle 
Károly hittud. kari dékán volt, ki előadá
sában Pál apostol és híveinek római életét 
8 Onesimußnak, Filemon megszökött rab
szolgájának sorsát ismertette gazdag lelké
nek mélyéből fakadó gondolatokkal. Kiss 
György és Maczek Árpád hittud. hallgatók 
művészi szavalatai könnyeket csaltak a 
hívők szemébe. FördŐB Lidi és Joó Samu 
szavalataikkal, a férfi- és gyermekkar pe
dig énekszámaikkal szerepeltek az ünne
pélyen, amelynek emléke mélyen bevéső
dött a jelenlevők leikébe.

Mezőtúr. A helyi .Luther-Szövetség" 
husvét utáni 5 ik vasárnapon vallásos es
télyt rendezett nagy számú közönség je
lenlétében. Az estély középpontjában Korim 
Kálmán szarvasi evang. főgimn. vallástanár 
előadása állott .Hitünk igazságai" címmel. 
A gondolatokban gazdag, mélyen szántó 
előadás nagy hatást gyakorolt a hallgató
ságra. Az estély sikeréhez nagyban hozzá
járult a Heckl Erzsiké által igen ügyesen 
előadott .Jairus leánya" c. melódráma, 
melyet Putz Jakab ezredes kisért harmo- 
niumom. .Jézus a vendég" c. költeményt 
Peres Ilonka szavalta kedves közvetlen
séggel. Kosnár Lajos kántor vezetése 
mellett pedig a ev. női énekkar 2 nagyon 
jól betanult énekkel szereppelt. A szépen 
sikerült vallásos estélyt közének és Wik- 
kert Lajos lelkész imája nyitotta meg és 
zárta be. Az offertórium 50 pengőt jöve
delmezett az egyház céljaira.

Nagyveleg. A vallás- és közoktatásügyi 
minisztérium egy 2000 pengő értékű vetítő
gépet és hozzávaló közel 700 drb diapositiv- 
képet adományozott a gyülekezetnek. A gép 
történelmi, földrajzi, gazdasági, egészség- 
ügyi, irodalmi vonatkozású képeivel úgy 
az iskolai tanításnál, mint a felnőttek szí-
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mára tartandó előadások alkalmával meg
becsülhetetlen erkölcsi tökét képvisel.

Pécs. Az evang. Diakónia május 21-én 
tartotta évadzáró közgyűlését. Az 1927. évi 
bevétele 3133 P, kiadása 2406 P volt. — 
Az evang. egyház 668. számú Qyóni Géza 
cserkészcsapata május 20-án tartotta foga- 
dalomtételi ünnepélyét.

A budapesti leánykollégium 22 növen
déke igazgatója és tanárai vezetésével máj. 
elején tanulmányi kiránduláson kereste fel 
Dunántúl nevezetes helyeit Győr, a magyar
óvári gazdasági akadémia megtekintése 
után Sopron ősi kultúráját tanulmányozta 
a vidám kiránduló csapat, itt Pötschacher 
Rudolf hi(sor80sunk, az Idegenforgalmi 
Iroda igazgatója tett meg mindent, hogy a 
kirándulás minél gyümölcsözőbb és kelle
mesebb legyen. Különösen a Storno-ház 
értékei gyakoroltak mély benyomást a 
szemlélőkre, viszont a Károly-magaslat a 
trianoni határ lehetetlenségét élénken iga
zolta előttük. Szombathely és a jáki temp
lom után még Kőszeget is felkeresték, hol 
Arató István igazgató jóvoltából az intézet 
vendégei is voltak. Haza a Celldömölk— 
Székesfehérvár-vonalon jöttek, Így szép 
körutazás után a tanultak kedves emléké
vel tértek vissza az ötödik nap estéjén.

Kaposvár. Az Evang. Nőegylet Fleisch
hacker Gusztávné elnöknö és Stancz Já- 
nosné társelnöknő vezetésével május 6-án, 
Kaposvárott a Turul-szálló nagytermében 
kitünően sikerült jótékonycélu tombola- 
játékkal egybekötött teadélutánt rendezett. 
A tomboladélutánon a város társadalmá
nak szine-java ott volt. A hosszú asztalo
kon elhelyezett gyönyörű szép nagyértékü 
tombolatárgyak gyönyörködtették a jelen
lévőket. Délután 6 órakor kezdetét vette 
a tombolajáték és kellemes hangulatban 
este 8 órakor ért véget, melyről mindenki 
a legkellemesebb emlékekkel és a kisor
solt értékes nyereménytárgyakkal megra- 
kodtan tért haza. A tiszta bevétel 1700 P-t 
tett ki. Ezúton is hálás köszönetét mond az 
elnökség mindazoknak, akik e felejthetetlen 
és nagy erkölcsi és anyagi sikert elért 
tomboladélután sikeréhez hozzájárultak.

Vezetőképzőtanfolyam. A Keresztyén 
Ifjúság Egyesületek Nemzeti Szövetségének 
Evangélikus Ága az április hó 24—27. 

apjaira tervezett K. I. E. vezetóképzö- 
anfolyamát július bó 3—6. napjaira ha- 
asztotta el. Jelentkezési határidő június 
ó 15-ig Abaffy Gyula országos titkár 
imén (Budapest VII., Gyarmat u. 106). A 
anfolyam előadásai d. e. 9—12 óráig lesz
ek, a délutánok folyamán Budapest szép- 
égei kerülnek megtekintés alá, esténként 
sdig a sándorutcai K. I. E. tagjai között 
intaöS8zejövetelek gyakorlati bemutatása 

esz a különböző K. I. E. munkaágból, 
elentkezési dij, mely mindenkire nézve 
ötelező: 3 P, lakás 4 P, élelmezés 8 P. 
z utóbbi kettő közül csak az fizetendő,

amelyet a résztvevő igénybe venni óhajt. 
Tudván azt, hogy minden gyülekezetben 
szükség van ifjúsági egyesületi munkára 
s hogy az nem nehezedhetik teljesen a 
lelkészek vállára, hanem meg kell oszol
nia lelkes munkatársak között, a tanfolyam 
rendezősége különösen a tanító testvérekbe, 
mint a .lelkészek leghivatottabb munka
társaira számit első sorban a tanfolyamon 
való résztvételt illetőleg. E közölt dátumon, 
július hó 3 - 6 ,  minden körülmények között 
meg fogjuk tartani a tanfolyamod

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Házasság. Steiner Gusztáv és Boldizsár 

Etelka május 17-én tartották esküvőjüket 
Szentgotthárdon.

Ú J D O N S Á G O K .
A bankok hetvenötezer pengőt adtak  

T isza István szobrára. A Takarékpénz
tárak és Bankok Egyesülete Tisza István 
gróf szobrára 75.000 pengőt szavazott meg.

140 ezer pengő a  gyermeknapi gyűj
tés  eredménye. Az Országos Gyermekvédő 
Liga hivatalosan közzéteszi, hogy az idei 
gyermeknap 140 183 pengő 64 fillért ered
ményezett.

Csatornázási munka közben sok órát 
és ékszert találtak. Pécsett a gyermek- 
klinika környékén csatornázási munkálatok 
közben 40 darab arany- és ezüstórára, 
több arany karkötőre és fülbevalóra akad
tak. Az esetről jelentést tettek a rendőr
ségnek, amely a helyszínen lefoglalta az 
ékszereket. Lehetséges, hogy a talált tár
gyakat a megszállás idején szerb katonák 
ásták itt el.

A szakadár nagyváradi református 
lelkészt állásvesztésre ítélték. A bihari 
református egyházmegye birósága dr. 
Gyenge Jánost, aki kilépett az egyházból 
és új presbiteri egyházat alakított, az egy
házi hivatal viselésétől véglegesen meg
fosztotta 8 egyben megsemmisítette le'készi 
oklevelét is.

Nyolc napig ta rtó  lakodalom ötszáz 
vendéggel. Szulimán községben Dréher 
György volt községi biró fia tartotta lako
dalmát Trimmel György tekintélyes gazda 
leányával. A lakodalom teljes nyolc napig 
tartott és azon több mint ötszáz vendég 
vett részt. A nyolc nap alatt elfogyott egy 
négy métermázsás tehén, három borjú, négy 
sertés, öt métermázsa lisztből készült sü
temény, 2300 liter bor, 400 tepsi rétes, 
négyszáz baromfi, négy mázsa cukor, azon
kívül rengeteg másféle ételnemű.

Sasovo orosz város pusztulása. Sa- 
sovoban nagy tűz pusztított A város egy- 
harmad része, a többi közt hatszáz ház, 
egy gyár, egy kórház és egy iskola, el
hamvadt. Több mint 2500 család hajlék
talan.

A görög kormány m egvásárolta Er
zsébet királyné egykori villáját Korfu 
szigetén. A görög kormány 14,925 000 
drahmáért megvásárolta a korfui Achilleiont 
amely valamikor Erzsébet királynéé, majd 
Vilmos császáré volt.

.E rzsébet Királvnéa-szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba
4.50-töl 9-ig, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

Egy francia Írótól öt évre elvették 
a  becsületrendet. De Martial Írótól, aki 
a háborús felelősség kérdéséről irt, az 
igazságügyminiszter öt évre megvonta a 
becsületrend tisztikeresztje viselésének 
jogát.

A török katonatiszteknek törvényben 
akarják  megtiltani a házasságkötést 
külföldi növel. A kormány a nemzetgyűlés 
elé oly törvényjavaslatot szándékszik ter
jeszteni, amelynek alapján mindazok a 
katonai tisztviselők és katonatisztek, akik 
külföldi nőt vesznek feleségül, nyugdíjjogo
sultságuk elvesztésével állásukat elveszítik.

T itkos kommunista útvonalat leplez
tek le a  Felvidéken. A mezőlaboici csen
dőrség titkos kommunista futárvonalat 
leplezett le Bécs, Pozsony, Kassa, Nagy- 
mihály, Homonna, Mezölaborc és Lemberg 
között.

Nagyszabású francia bankjegyha
m isítás Belgiumban. Belgiumban hamis 
francia bankjegyeket — jórészt százfran
kosokat — állítottak elő. Állítólag milliók
ra menő hamis bankjegyekről van szó.

Feloszlatták az olasz kath. cserkész- 
szervezeteket. Az olasz kath. egyesület 
vezérlő választmánya a legutóbbi kormány- 
rendelet alapján kimondotta a katholikus 
cserkészszervezetek feloszlatását. A pápa 
a vezérlő választmányhoz levelet intézett, 
amelyben megelégedését fejezte ki az 
ifjúság érdekében végzett eddigi munkáért.

A hű kutya. Kohlman Mátyás leánya 
a nyitott kútból vizet akart meríteni; köz
ben belezuhant a kútba. A házban nem 
tartózkodott senki; segélykiáltásait csak 
a láncra kötött házőrző kutya hallotta 
meg. A hű kutya elszakította láncát és a 
szomszédba rohant, ahol vonításaival fel
keltette a figyelmet. A szomszédoknak 
azután sikerült kimenteniök a fuldokló 
leányt a kutból.

Herczeg Ferenc .Az Uj Idők" cfmü 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fülér.

Az Én UjsAgom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők 
L, Andrássv u. 16. Budapest

M u n k a a d ó k !  m ;e g j  e l e n t  A l k a l m a z o t t a k !

„Ä munkásbiztosítás uj törvényeinek és rendeletéinek kivonatos zsebkönyve!“
— Ára 1 pengő 20 fillér. —

Ebben a n é p i e s e n  megirt zsebkönyvben megtalálja az útmutatást, aminek segítségével önmaga megállapíthatja, mily 
anyagi és erkö'csi teendői vannak a Munkásbiztositó Pénztárral szemben, betegség esetén kiszámíthatja, mi a járandósága.

E z a  k ö n y v  m in d e n k in e k  n é lk ü lö zh e te tlen ü l szü k ség es .
Megrendelhető; W E L L I S C H  B É L A  könyvkereskedésében S Z E N TG O TT H Á R D. (Vas m.)
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A HARANQSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be t 
dr. Szovják Hugó Kőszeg 10 P, Ev. Ifj. 
Egylet Csönge 5 P, Bárdossy Józsefné 
Csönge 5 P, Szabó György Rábcakapi 1 P, 
Kovács István Szany 20 f, Mohaupt Oswald 
Porszombat 20 f, Csermák Gusztáv Győr

Ago
Flämisch Gusztávné Kőszeg 7.20 P, Bakó
2 80 P, Ágoston József Simaháza 50 f,

Béla Felsórajk 10.32 P, özv. Karsav Bá- 
lintné Magyaróvár, Cseri Ferenc Pestújhely, 
Kálmán Lajos Beled 52—52 f, Király Eszti 
Kisfalud 1 P, Ev. Iskola Vid 5 P, Holz
hammer V. Bősárkány 1.60 P, Ev. gyüle
kezet Tárnokréti (offert.) 1.33 P, Rosner 
Pálné Kőszeg 1 P, dr. Zauner Róbert Vesz
prém, Szinger Henrik Paks, Zsiba László 
Cegléd, Pálfi Dénes Beled, Horváth Dezső 
Zalakoppány, Kalmár Lajos Győr, Petrik 
Árpád Diósgyőr-vasgyár, Ambrus József, 
Griller Maliid Celldömölk, vitéz Fegyveres 
Sándor Szeged, ifj. özv. Molnár Istvánné 
Rpalota. Kovács István Győr, özv. Szép 
Imréné Tét, özv. Revaló Jánosné Kiskörös, 
Károlyi Lajos Körmend, Kovács Sándor 
Szentivánfa, Koczor Ferenc |obahá?a, Va- 
dócz István Celldömölk 72—72 f, özv. 
Spratek Lipótné Sopron, id. Koczor József 
Celldömölk, Antal Károly Székesfehérvár, 
Rúzsa Ferenc Celldömölk, Einbeck Imre 
Rákosrendezö, özv. László Dezsőné Duka, 
Bencze Rezsöné Rákosszentmihály, Katona 
Ida Bogyoszló, Frankovits Károlyné Szom
bathely 60—60 f, Mikó János Farád, Weller 
Dániel, Kunos Endre Győr, özv. Matuz 
Istvánné Rpalota, Rosta Sándor Szombat
hely, Somogyi Gábor Celldömölk, Gosztola 
József Győr, Lukács Mátyás Kispest, Pintér 
Józsefné Szeged, Polgár József Körmend, 
Somogyi Ferenc Alsóság, Lauft Géza Sop
ron, Hujber János Győr, Kiss Gyuláné 

ómba, Sipiczki Istvánné Fót 32—32 f, 
goston István Felsöság, Kápolnai János

B.-gyarmat, Páli Sándor Kapuvár, Asbóth 
János Szombathely, Balázsovlts Mária Nagy
kanizsa, Boros Gyula Körmend, Széles Imre 
Répcelak, Szabó József Celldömölk 22—22 f.

Hálás köszönet. Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

A rákospalotai ág. h. ev. egyház két 
rendes tanítói állásra pályázatot hirdet. Az 
iskola államsegélyes. Az állások 1928. évi 
szeptember hó 1-én okvetlenül clfoglalan- 
dók. Tekintettel arra, hogy a megválasz- 
tandók a kántori teendőket végezni köte
lesek, a kérvényhez a zenei képzettséget 
igazoló okiratok is csatolandók. Részletes 
felvilágosítást alulírott iskolaszék! elnökség 
ad, ahová a pályázatok 1928 június hó 
15-ig benyújtandók. Rákospalota, 1928. má- 

15. — Ki .......................jus

Szü lők , k ik  6 —1 4  éves g y e r 
m ek e ik e t t i s z ta  n é m e t h e lye n , 
j ő  leveg ő jű  v id é k e n  ő h a jtjá k  
n y a r a lta tn i,  hol n a p i  2 .4 0  P -  
é r t jó  e llá tá sb a n , ev. s ze llem ű  
n evelésben  ré sze sü ln e k , Í r ja n a k  
a  következő  c ím r e ;  F r .  W in te r  
L e ite r in  P e r c h to ld s d o r f  Sonn -  
b e rg s tra s se  3 . A u s z tr ia .

„Dunántúli Szakácskönyv“ legújabb bő
vített kiadása 6.80 P előleges beküldése 
ellenében bérmentve kapható szerzőnél 
özv. Nagy F e re n c n é  Sárvár, Vasmegye 
Utánvételes küldemény 50 fill.-rel drágább

ovácsi Kálmád lelkész.

I

Jobb családból való leányt keresek 
háztartásomba díjazás mellett, akit család
tagnak tekintenék. — Cim: Budapest IV.,
4., I., 6. Gazdasági hivatal. 1—2

Egy négy gimnáziumot és két tanítónő- 
képzőt végzett evang. vallásu szegény 
unleány jobb családnál nevelónói állást 
keres.. Házimunkában is segédkezne, varrni 
és kézimunkázni tud. — Cim, válaszbélyeg 
ellenében a kiadóban.

Egy 5 gyermekes, szerény igényű csa
ládapa a fővárosból, ki évekig dolgozott 
mintagazdaságban (3 évig tejgazdaságnál), 
a gazdasági teendőklminden ágában jártas, 
szeretne vidéken elhelyezkedni. — Cím 
a kiadóban.

Balatonvilágoson közvetlenül a víz 
partján 4 szobás úri villa egész idényre 
jutányosán kiadó. — Bővebbet az evang. 
lelkészi hivatalban Budapesten I., Verböcy 
u. 28., vagy Balatonvilágoson Ferenczy 
Antalnénál. 1—2

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlem ények 

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprikakiviteli üzletében 
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 13—21. — Sürgönyeim: Kxpaprika.

Oabonaárakt Búza 33.80, rozs 31.IC 
árpa 30.—, köles 27.75, zab 30.75, tenger
26.75, korpia 22.75 Pengő métermázsánként

Felelői uerkeiitó ka kiadó: OZIPOTT otZA 
Sxantgottbkrd, Vaevirmagya.

SierkautőUra: Németh kAkoly.
Főműnk etire ak:

NAQY MIKLÓS, SZENDE KBNÖ,
t Osóozy  zoltAn.

Kéziratokat nem adunk riaaia.

Nyomatott Welliach Béla Ytllamüeemü kOnymyom 
dáj&ban Sxontgotthárdon.

Felelői nyomdaveaető : Klee Kiírni..

Vizsgái jutalomnak, szorgalmi ajándéknak 
alkalmas olcsó könyvek kaphatók

KIS TIVADAR könyv-, Írószer- és papirkereskedésében PÁPA. 

Évzáró ünnepély és vizsgák. I Madarak és fák napja.
Kidolgozott teljes műsor. Ára 1.20 pengő. I Teljesen kidolgozott műsor. Ára 1.20 pengő.pengő. I Teljesen kidolgozott

Üj! Most je len t m eg!
Ö-yérmékjelenetek, versek, mesék.

Vallásos és hazafias alkalmakra. Irta Losonczy Ilonka tanítónő. Ára előadási joggal 2 pengő.

X /  J r r o r v Q  1 q i t a It ' jó  papíron. Magyar, német és egyvonalas beosztással.
V  i A i O g C i i a p U l v  | darab 3 fillér, IOO darab 2 .70  pengő, vegyesen is.

Vizsgái jutalomkönyvek. Bibliai fa li mondatok. Képeslapok. Könyvjelzők nagy választékban vannak 
raktáron. — ■ Utazási menetrendek. Útikönyvek. Kirándulások útmutatója. Turista-térképek. 

Sport-könyvek. Atlétikai és nyári sportok könyvei. Nyári menetrend, útikalauz; 
érvényes május 15-től szeptember 30-ig.
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Alapította
KAPI  BÉLA

1910-ben. 

Laptulajdonos:
a Dunántúli Lutöer-Szövetséo.
Az. Országon I.uther-Nzötet- 

ség hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZO szerkesztő- 
kladóhiratalának 

Szentgotthárdra (Vasrm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden erang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

ftserketz tő-kladóhlvatal t
SZENTOOTTHÁRD. 

Vas vármegye.

FlőkkladéhlTatal t 
.Luther-Társaság* könyv

kereskedése Bndapest,
Vm., Szentklrályl-u. 51/«.

A „HARANG8Z0“ 
előfizetési ára negyedérre 
1 P 28 f. Félévre 8  P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10“/*-o» kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; as utódállamokba 
negyedévre 1 P 80 fill.

„Hiszek egy közönséges keresztyén 
anyaszentegyMzat“ . . .

Efezusi 1. 4.4. „Egy a test 
és egy a Lélek“ . . .

E gy a test és egy a Lélek . . .
Egy a keresztyén anyaszent- 

egyház, egy a hívőknek a gyüle
kezete . . .  Egyik felekezet és egyik 
gyülekezet sem állhat elő azzal az 
áltatással: Én vagyok az egyedül 
üdvözítő egyház! — mert az Ur
nák minden hitvallás követői kö
zött meg van a maga népe, gyü
lekezete és meg vannak a hívei, 
és ezek a hívek neveztünk magu
kat úgy, ahogy akarják, mégis ők 
alkotják azt az egy testet az egy 
Lélekkel — vagyis az egy, közön
séges, láthatatlan keresztyén anya- 
szentegyházat.

Nem is lehet ez másként! Az 
egy mennyei főnek, a Krisztusnak, 
nem lehet két-három, vagy tiz teste, 
hanem csak egy. Az Urnák csak 
egy népe van, a Léleknek csak 
egy temploma. A mennyei Atyá
nak csak egy családja lehet az 
Isten gyermekeiből. Éppen ezért 
az anyaszentegyház is csak egy 
lehet, és akármennyién tartoznak 
hozzá, azok is mind egyek. Egyek 
az ő hitük alapjában és a közös 
jelszóban, mely így hangzik: Jézus 
a mi U runk! . . .  egyek az imád
ságban, mely így könyörög: Abba! 
azaz szerető mennyei Atyánk! . . .  
egyek a cél kitűzésében és a bol
dog reménységben, mely egy aka
rattal kiált: Felfelé, csak felfelé!

Hiszek egy, közönséges, keresz
tyén anyaszentegyházat, amelyet 
a Szentlélek az első pünkösd óta 
hív, gyűjt, megvilágosít, megszen
tel és a Jézus Krisztusban meg
tart egy igaz hitben. Ne hagyjuk 
azért magunkat attól megtéveszteni, 
hogy a keresztyének, különösen

a hittudósok, egymás ellen sokszor 
harcba szállanak s hogy a keresz
tyének milliói olyan sok apró 
seregre oszolva vándorolnak a cél 
felé, az igazság mégis ez az ének: 

„Egy akol és egy pásztor!
.Ifivel üdvnek fényes napja 1 
Csüggedt szíved mért gyászol? 
Nyáját az Űr el nem hagyja.

Kelj fel, hirdesd hatalm át:
Jézus megtartja szavát 1 
Őrizd, gyűjtsd nyájad, jövel,
Hű pásztor, néped vezére;
Óh mert távol és közel 
Hány juh tévelyg önvesztére! 
Kisded nyáj, ne sírj tovább:
Jézus megtartja szavát!“

Amen.

Emlékezzünk!
Június 4-én lesz 8 éve, hogy a 

trianoni fehér táncteremben a 
nyugati hatalmak a magyar kor
mány megbizottainak átnyújtották 
azt a békeszerződést, mely a ma
gyar nemzetet bilincsekbe verte. 
1920. június hó 4-én követte el 
Nyugat-Európa a világtörténet leg
nagyobb hálátlanságát és igazság
talanságát. Igazságtalanságát, mert 
a magyar nemzet a világháborúba 
akarata nélkül sodródott és annak 
előidézésében teljesen ártatlan volt 
és mégis a legsúlyosabb békefel
tételeket kényszerítették reá. Há
látlanságát, mert Nyugat-Európa 
hálátlan volt irántunk: elfelejtette, 
hogy egyidőben, midőn a nyugati 
keresztyénség a legnagyobb vesze
delemben forgott, Nyugat-Európa 
keresztyén nemzeteit és a nyugati 
keresztyén műveltséget a magyar 
nemzet mentette meg a megsemmi
süléstől.

A Duna, Tisza körül letelepedett 
magyar nemzet Európa nyugati 
nemzeteit minden kelet felől fenye
gető barbárság, minden megsemmi
sítésükre törő támadás ellen léte 
kockáztatásával is megmentette. 
Legvilágosabban kitűnik ez a mo- 
hamedánság keleti támadása idején.

A mohamedánság a nyugati 
keresztyénséget két irányból, két 
ízben megsemmisítéssel fenyegette. 
Először nyugat felől Észak-Afrikán 
és Spanyolországon keresztül. Má

sodszor kelet felől a Balkánon és 
Magyarországon keresztül. A nyu
gati támadást Martell Károly frank 
udvarnagy verte vissza, a keletit 
pedig a magyarok hősiessége és 
önfeláldozása tartóztatta fel.

A magyar nemzetet nem ok 
nélkül nevezték el Európa keleti 
védőbástyájának. A mohamedán 
törökkel napkeleten a magyar 
nemzet állott szemben. A magyar 
nemzet pedig a lelkében rejlő hő
siességnél fogva inkább kész volt 
minden szenvedésre és áldozatra, 
semhogy a pogánynak nevezett 
mohamedán töröknek meghódolt 
volna.

Zsigmond király korától kezdve 
II. Lajosig mintegy száz év alatt 
sok drága magyar vér folyt el a 
törökök elleni harcokban, a keresz
tyénség védelmében. Hunyadi Já
nos és fia, Mátyás király voltak 
ekkor a keresztyénség legkiválóbb 
hősei és a magyarok büszkeségei.

A magyarok a mohácsi nagy 
vereség után sem adták meg ma
gukat a győztes ellenségnek, mint 
ahogy megadták Kelet-Európa többi 
legyőzött népei. A magyarok foly
tatták a küzdelmet tovább is ere
jűk végső megfeszítésével. E küz
delemben tűnnek ki oly kiváló 
hősök, mint Losonczi, Szondi, Dobó, 
a Zrinyiék, Nádosdyak, Pálfyak, 
Petneházyak és a végvárak szám
talan vitézei. A folytonos harcok
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alatt, melyek még Mohács után is 
másfél századnál tovább tartottak, 
mindkét hősi harcos fél, a magyar 
és török egyaránt kifáradt, meg
gyengült, kimerült; és a lörök 
megszűnt Európa nyugati keresz
tyén népeire nézve veszedelmes 
lenni. Ekkép a nyugati keresztyén- 
séget a megsemmisüléstől a ma
gyar nemzet mentette meg.

Nemcsak mi magyarok állítjuk 
ezt, s nemcsak mi látjuk ekkép a 
történetet; látják és felismerik ezt 
a tisztán látó s elfogulatlan más- 
nemzetbeli történetírók is. Csak 
arra az angol történetíróra hivat
kozom, aki világos tekintetével fel
ismerte és ki is jelentette azt az 
igazságot, hogy ha a török táma
dások idején nem lett volna Európa 
keleti felén a hősies magyar nem
zet, akkor ma a londoni Szent Pál 
templom tornyáról a müezzin ki
áltaná alá az imaórákat. E vesze
delem elhárításáért a nyugati ke
resztyének részéről a magyarokat 
illeti meg a hála.

De Nyugat-Európa e megmen
tése sok drága vérbe, sok derék, 
jó magyar ember életébe s a ma
gyar nemzet számbeli nagy meg- 
csökkenésébe került.

Mátyás király idején a magya
rok létszáma négy és fél millióra 
ment; kétszáz évvel később a tö
rökök kiűzése idején, tehát 1700 
körül Magyarországban Erdéllyel 
együtt mindössze három millió 
ember élt. Pedig e kétszáz év 
alatt rendes viszonyok közt az or-

Megtérés.
Irta : Somogyi János. 5

— Eb aki bánja, amit Ígértem meg
tartom ! Habár ami Armard barátunk is 
kérte a múltkor, de képzelt, hogy adhatom 
oda az én lányomat egy koldúsbárónak! 
Nem ezerszer nemi Neked? Az más! Te 
tudod értékelni a pénzt, nem kimélsz sen
kit, magadnak gyűjtesz, emberem vagy, 
nem is bizhatnám biztosabb kezekre lá
nyomat 1 Most már csak a lányomnál kell 
kopogtatnod!

— Bizd csak azt rám bátyám, tudok 
én a fehérnépek nyelvén beszélni, vettem 
én már be nehezebb kapukat is 1

— No rajta, akkor induljunk is az asz- 
szonyokhoz, én ugyan nem szeretek köz
tük lenni, de teneked Balázs az érdeked 
kivánja, hátha akadékoskodnak, azt ugyan 
nem nagyon tanácsolom, mert én vagyok 
a ház ura, 8 itt mindennek úgy kell tör
ténnie, ahogyan én parancsolom I

Tornyayné ép az ablaknál ült és kézi
munkázott, szenvedő arcán néma fájdalom 
látszott. Katinka olvasott s alig tekintett 
fel, amikor a belépők köszöntötték őket. 
Balázs egy világfi bizalmasságával köszön-

szág lakosságának legalább is 
megkétszereződnie kellett volna. 
A török háborúk a keresztyén nyu
gatnak a védelmezése voltak az 
okai, hogy ez nem így történt. S 
ha még tekintetbe vesszük, hogy 
a török dúlás és pusztítás majd
nem mindig a magyarságot és a 
magyaroklakta országrészeket súj
totta, mindenkinek be kell látnia, 
hogy a török elleni harcok nélkül, 
a nyugat felé törekvő török hadi 
erő feltartóztatása nélkül a magyar
ság e földön meg nem gyérült 
volna és Nagymagyarországban 
idegenből ide költözött nemzeti
ségek soha itt nem lettek volna, 
hanem egész Magyarországot ki
zárólag magyar anyanyelvűek lak
nák. A magyar nemzet a nyugati 
kereszlyénséget megmentette, de 
e megmentő harcokban a nemzet
nek, a magyarságnak több mint 
felerésze áldozatul esett.

És mi volt a köszönet ? Mi volt 
Nyugat-Európa keresztyén népének 
hálája e példátlan hősiességért és 
önfeláldozásért ? Ismerjük. Trianon 
fejezi ki Nyugat-Európa hálátlan
ságát és igazságtalanságát. Az ár
tatlan magyarokat országuk két
harmadától fosztotta meg és a 
magyar anyanyelvüekből is három 
milliónál többet, tehát többet, mint 
amennyi 1700 körül Magyarország 
egész lakossága volt, ellenséges 
indulatu szomszéd népek rabságába 
kényszerített. Érzi, tudja mindenki, 
barát és ellenség egyaránt, hogy 
ez az égrekiáltó igazságtalanság és

lőtte s elhelyezkedett mellette egy széken. 
Tornyay állva maradt.

Tornyayné törte meg a csendet.
— Minek köszönhetjük Pál, hogy ked

ves barátoddal együtt megtisztelsz bennün
ket látogatásoddal?

— Nyugodt lehet asszonyom, — szólt 
a férj, — hogy tisztán Balázs barátom 
ügyében és kedvéért vagyok itt, aki a mai 
napon megkérte tőlem a mi kedves leá
nyunk kezét 1

— Talán reám is tartozna a dolog!
— válaszolt Tornyayné. — Vagy tán már 
neki is Ígérte Katinka kezét?

— Én azt cselekszem ami nekem jól 
esik! — mondta gőgösen Tornyay, annak 
adom a lányom kezét akinek akarom, én 
rendelkezem felette, mert én vagyok ennek 
a háznak az ura és parancsolója. Az fog 
történni tehát amit én akarok I

— Egyik gyermekét a sírba vitte már 
8 most már a másiknak ássa meg a sírját
— zokogta Tornyayné.

— Nincs helye itt az érzékenykedés
nek, én a lányomhoz jöttem, s azzal 
akarok beszélni! Katinka, most hozzád 
fordulok, akarsz-e e derék, becsületes 
férfinak, Bende Balázsnak a felesége lenni ? 
Felelj!

— Apám! — szólt a leány, büszkén

hálátlanság soká fenn nem marad
hat. Hiszünk az igazság nemsokára 
bekövetkezendő győzelmében.

Bereczky Sándor.

Szombathely ünnepe.
Gyönyörű, szívet, lelket gazda

gító ünnepség zajlott le pünkösd 
hétfőn a szombathelyi paróchián. 
Egyházkerületünk apostoli buzgó- 
ságu püspöke, Kaoi Béla és áldott 
lelkű felesége, Hegedűs Katalin 
ünnepelték Istentől megáldott há
zasságkötésüknek 25-ik évforduló
ját. Csodálatos májusi verőfény 
özönlött végig a paróchia udvarán, 
amikor az ünnepi istentisztelet után 
az egész gyülekezet a templomból 
kivonult szeretett lelkésze elé, hogy 
elmondja szíve jókívánságát és 
lelke áldását. Felejthetetlen szép 
látvány volt: a többszáz ember 
félkörben körülvette a jubilánsokat, 
akik családjukkal együtt jelentek 
meg, hogy fogadják a hódolattal 
és szeretettel teljes köszöntést.

Alighogy az ünnepeltek megje
lentek, felhangzott a Protestáns Kör 
vegyeskarának éneke. A dalárda 
a püspök áldott emlékű édesapjá
nak egy hatalmas kompozícióját 
adta elő megkapóan szép intoná- 
lásban. Megéreztük, hogy a dal 
lelkében egy szerető apai lélek 
csókolgatta jó fiának boldogsággal 
csordultig tele lelkét. Amikor az 
ének, amelyet Kiss Gábor igazgató 
karnagy vezényelt, véget ért, Já-

emelve fel fejét. — Kívánj bármi mást, 
kívánd azt, hogy mondjak le az élet min
den öröméről, gazdagságról, kincsről, kí
vánd, hogy temessem el magam a sötét 
koporsóba, szívesen megteszem, de ezt a 
kérést soha, soha, mert én nem akarok 
Bende Balázsnak felesége lenni sohasem t 
Értse meg ön is Uram, hogy eladni ma
gamat sohasem hagyon, hogy ezerszer vá
lasztom inkább a halált, mintsem azt az 
iszonyú életet, hogy olyan mellett töltsem 
el fö’di életemet, akitől irtózom és soha- 
soha nem tudnék szeretni I

Bende Balázs hebegett valamit, elvesz
tette világfi modorát, semmivé lett, egy 
önérzetes leánylélek pozdorjává törte egyé
niségét, felállt, s várakozva tekintet Tor- 
nyayra.

S Tornyay vöröslő arccal, magánkívül 
ordított valósággal: Ki mer ennél a ház
nál felkelni ellenem, eltaposom másnak az 
akaratát, az a sápadt képű anyád bujtogat 
ellenem, jegyezd meg magadnak, hogy itt 
nem lehet kitérés, s a parancsom az, hogy 
hat hónapon belül Bende Balázs felesége 
légy! Megértetted ?

— Soha-soha I — felelt szilárdon a 
leány.

Tornyay és Balázs kirohantak köszönés 
nélkül, becsapva maguk után az ajtót és
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K u p i J ié la  p ü s p ö k  és fe le ség e , s zü l. H e g e d ű s  K a ta l in .

nossy Gábor országgyűlési képvi
selő, a gyülekezet felügyelője mon
dotta el üdvözlő beszédét, amely
ben kifejezésre juttatta azt, hogy 
ez az ünnep a .gyülekezet ünnepe. 
Mindnyájunknak szíve összecsen
dül egy imádságban, amellyel ál
dást és kegyelmet kérünk a min
den kegyelem örökkévaló Istenétől 
azoknak fejére, akiket szeretünk. 
Beszédjének végén átadta a gyüle

kezet ajándékát, egy huszonöt levél
ből álló ezüst koszorút azzal az óhaj
tással : bárha megengedné a jó Isten, 
hogy újabb 25 év után szeretetünk 
aranykoszorúját adhatnánk át.

Kapi püspök hosszabb beszéd
ben válaszolt. Megköszönte a gyü
lekezetnek, hogy eljött és a maga 
ünnepévé tette ezt a napot. El
mondotta, hogy ez az ünnep is 
annak a nagy Isteni kegyelemnek

a bizonyságtevője, amely 25 esz
tendő vándorutján velük volt és 
őket megtartotta. Áldja a jó Istent 
azokért a napokért és esztendők
ért, amelyek elmullottak és ame
lyekben sokkal több volt az örömük, 
mint a bánatuk, sokkal nagyobb 
volt a boldogságuk, mint amekkorát 
megérdemeltek. Gyönyörű beszéde 
valóságos himnusza volt a boldog 
családi életnek. Isten hívja az

Tornyayné már ott feküdt ájuttan a p im - 
lagon . . .  szegény szenvedő asszony gör
csökben vonaglott s Katinka könnyes szem
mel élesztgette hervadó édesanyját. . .

Borzasztó érzés szállt szivébe. . .  kezdte 
gyűlölni az életet, most neki csak bánatot, 
boldogtalanságot ad o tt. . .  végre édesanyja 
felnyitotta törődött, szelíd szemeit s azt 
kérdezte, hogy álom vo!t-e minden ami 
történt vagy való?

— Va’ó volt ez mind édes jó ányám, 
de ne sirj, ne csüggedj, bizzunk az Isten
ben, ő majd megsegít.

De hiába volt a vigasztaló szó, a re
megő, szenvedő anya lelke már nem tu
dott hinni. . .  Neki örömet sohasem adott 
az élet, ő egész életén át a tövisek útját 
járta, érezte, tudta, hogy mi a boldogta
lanság, nem akarta, hogy leánya is ilyen 
boldogtalan legyen.

Vergődő szivével, lázálmokat látott, 
törékeny teste folyton hervadt s alig 
telt el két hét, összetört testtel és lélekkel 
ágynak ese tt. . .  És a szenvedés keresztje 
vitte őt a vértanuság felé. -. Már fonta a 
halál, a boldogtalanság mirtuskoszorúját 
homloka köré.

Tornyay ridag szemmel nézte felesége

betegségét s talán titkon örült is annak, 
hogy megszabadul tőle s így nem lesz, aki 
lányát szerinte titokban bujtogatja 8 igy 
könnyebben elérheti célját. . .  az akaratos 
lányt megtörheti, bár őt szereti kőszivének 
parányi érzésével, de mindegy, nem enged, 
meg kell lenni annak, amit elhatározott!

S mint virág az őszben, hervadott hó
fehér liliommá Katinka is, ami lelkében 
édes ábránd volt, mind köddé vált, ami 
szépség felcsillant számára a jövőben, mind 
sötétté lett —, benne is a reménytelenség 
élt immár. . .  vérzett a szive, ha nagybeteg 
édesanyjára nézett s ott ápolta azt hűséges, 
jóságos leikével, vigasztalta szavaival éjjel- 
napnal, hosszas, álmatlan órákon á t . . .

Tudta azt, hogyha édesanyja meghal, 
egyedül marad e házban árva leikével, tudta, 
hogy atyja nem lesz irgalommal hozzál 
És hányszor virradt arra, hogy könnye 
hullik párnájára és kivánta, inkább haljon 
meg ő is, mintsem eltemesse életét örökre.

Bártfaynak címzett levélke áll az aszta
lán, utolsó reménye volt ő, szive lemondó 
érzésével ír ta :

„Bártfay I Számomra már csak koporsó 
az élet. Imádkozzon szenvedő, beteg anyám
ért és értem 1“

S másnap jött a válasz. — „Katinka! 
Vannak az életben sokkal szerencsétlenebb, 
nyomorult sorsú emberek és mégis harcol
nak a létért. Legyen erős, kitartó, ne ve
szítse el a reményt, Isten velünk van. A 
megpróbáltatások után napsugár jön élete 
egére. Drága, jólelkü édesanyjáért és ma
gáért mindenkor imádkozom 1“

És a válasz után megnyugodott, szive 
megerősödött s elhatározta, hogyha bármi 
is történik, e harcban helyén lesz a szive 
s nem engedi boldogságát eltemetni 1 

. . .  Az édesanya sorsa válságosra for
dult, a törékeny test nem birta az Iszonyú 
testi és lelki betegséget. . .  az orvosok 
lemondtak róla és mindennap várták a ha
lált . . .  Szegény asszony ott az ágyon, 
miciodr kínokat élhetett át, félve, tudva 
az ő egyetlen, kedves leánya helyzetét... 
Egyik e3te.. .  arca megszelídült és Bártfayt 
kívánta, hogy eljöjjön s az Úr testét és 
vérét utoljára adja át neki, aki úgyis megtér 
a Mindenek Urához. És Bártfay rögtön 
ment is, nehéz szivvel lépett át az ódon 
vaskapun, szorongó lélekkel ment fel a 
lépcsőkön s nyitott be halkan a beteg szo
bájába. Nem volt ott más, csak a vonagló 
édesanya s könnyes szemmel zokogó leánya.

(Folyt, kör)
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embert családalkotásra és a  család
ban az ember azt a boldogságot, 
amelyet érez és amelyet tud adni 
az ő élete osztályosának, mind a 
jó Istentől kapja. Nagyon hálás a 
gyülekezetnek, hogy eljött és el
hozta magával szíve szeretetét.

A beszéd elhangzása után az 
egész gyülekezet bevonult a temp
lomba, amelynek feldíszített oltára 
előtt Zongor Béla esperes-lelkész 
áldotta meg hatalmas beszéd kí
séretében a jubilánsokat. Mielőtt 
az egyházi funkció megtörtént 
volna, fenn a kóruson a Prot. Kör 
vegyeskara püspök Ur édesatyjá
nak egyik legszebb zsoltárát, a 
„Tehozzád óh Uram“ kezdetű éne
ket adta elő, Az oltár előtt kedves 
meglepedés várt az ünnepeitekre. 
Két fehér ruhába öltözött leány és 
egy fiú gyönyörű csokrokkal fo
gadta őket. Reich Marian egy 
mirtuscsokrot adott át, amelynek 
szalagján ez a felírás állott: így 
volt, Deák István ezüstcsokrot, ez
zel a felirattal: így van, Széli 
Laura pedig aranycsokrot ezzel a 
felirattal: így legyen!

Mikor a püspök családjával együtt 
kivonult a templomból, sorfalat állott 
az egész gyülekezet és újra meleg 
ünneplésben részesítette őket.

Este a parochián közel száz ven
dég jelent meg, közöttük a gyüle
kezet, Nőegylet, Prot. Kör és a 
Leányegylet képviselői. A III. ke
rületi cserkészszövetség, amelynek 
püspök Ur az egyik fővédnöke, 
szerenádot adott, amelynek végé
vel Kapi püspök gyönyörű beszéd
ben köszönte meg a szerenádot.

Áldjuk az Istent ezért a gyö
nyörű ünnepért és annak minden 
öröméért. Imádkozva kérjük: ma
radjon továbbra is az ő nagy ke
gyelmével azokkal, akik pünkösd 
második ünnepén határkőnél állva 
hálaadó lélekkel imádkoztak és 
mutassa meg életükben is az ő 
örökkévaló dicsőségét.

Egy kényelmetlen kérdés. Egy
város egyházi tanácstermében ki
akasztották ezt a falimondást: „Hol 
töltőd az örökkévalóságot?“ Egy 
pár nap, eltűnt. Megtalálták a zöld 
asztalterítő alatt. Újra felakasztot
ták. Újra eltűnt. Most az asztal 
fiókjában találták meg. Utána jár
tak a titkos kéznek s mikor rá
akadtak, ezt a magyarázatot kap
ták : „Igen kényelmetlen az a kér
dés, zavarja a tanácskozást.“ Ez 
őszinte felelet volt. t ű -ó c it  zoiun.

Orgonavirágok.
Tapasz szép reggelén 
N yílé orgonáit Rozi sélálgaleR Véled, 
Ipallgalagen megyünk  
p iszén  az a legszebb — amikor a lelkek  

^allgatoa mesélnek.

...^allgalagen megyünk. Elibénk hulldegál 
sok-sok cirágszirem. 

fogjad a kezemet s oezess mind topább 
— fehér orgonák közt, lila orgonák közt 

piráges útaken.
Stollné Hudy Ilona.

K O R K É P E K .

K a r c o la to k  a hétről.
Az Országos Közegészségügyi In

tézet, a Rockefelltr-alap és a mező
kövesdi járás közösen meg akarják 
szervezni a mezőgazdasági egészség- 
ügyi mintajárást. A vármegye alis
pánja a mintajárás megszervezésével 
dr. Pozsgay Lajos egészségügyi ta
nácsost, vármegyei főorvost bízta meg, 
aki most készült el a mezőkövesdi 
járás egészségügyi viszonyait tartal
mazó jelentésével. Megdöbbentő ada
tok számolnak be ebben a jelentésben 
a lakosság kulturátlanságáról, a tüdő
vész pusztításairól, a csecsemőhalan
dóságról, földnélküliségről, stb. A 
járás egyik-másik községében elké
p e s z te k  a lakásviszonyok. T ibo lt-  
d a r ó c o n  168 b a r la n g la k á sb a n  
1 1 5 0  b a r la n g la k ó  él. Egyes csa
ládok férfitagjai százszámra laknak 
istállókban állatok között. Tüdővész
ben 110 ember pusztult el 5  év alatt. 
A lakosság t iz e n k ile n c s z e r  többet 
k ö l t  a lk o h o lra , m in t  k ö zeg ész
s é g ü g y re . Még sok hasonló szomorú 
adat van a jelentésben.

Egyszóval egy darab Ázsiai

Jó reménységgel. Diaz Bertalan 
Afrikának déli csúcsát, amit nagy 
fáradtsággal először hajózott körül, 
az átszenvedett viharok emlékére 
a viharok fokának nevezte el. De 
a királya ezt a elnevezést a jóre
ménység fokára változtatta át, mert 
azt tartotta, hogy mások is körül
hajózzák azt a jó reménység fejé
ben. Az élet viharzó tengerén sok 
szenvedés vár mireánk is. De ha 
nem csüggedünk s a magasba 
emeljük fel tekintetünket, eljutunk 
a jó reménység kikötőjébe.

Gajdács Pál ünneplése.
Meleg ünnepeltetésben részesült Gajdács 

Pál, a tótkomlósiak ősz költő pspja a 
közelmúltban abból az alkalomból, hogy 
átadták néki a Luther Társaság által ado
mányozott díszoklevelet. A Társaság nevé
ben Kovács Andor, békési esperes alelnök, 
dr. Kovács Sándor, egyet, tanár, főtitkár 
jelentek meg Tótkomlóson ez alkalommal, 
ahol az ev. nagytemplom fa!ai között zaj
lott le a szép ünnepség.

Kovács Andor megnyitó szavai után 
Jeszenszky János ismerlette az ünnepély 
jelentőségét, majd indítványára dr. Adam- 
kovics vezetésével esy bü döflság hívta el 
a templomba a kö'tö papot. Itt dr. Kovács 
Sándor egyetemi tanár, nemes érzések 
melegétől áthatott szép beszédben ismer
tette az okokat, melyek az igazi érdemet 
mindig méltányló Luther-Társaságot arra 
bírták, hogy Gajdács Pált, az evangélikus 
egyház e büszkeségét örökös dísztagjává 
válassza. Remek szavakkal ecsetelte a lel- 
készi pálva nehéz, de magasztos hivatását, 
melyet Gajdács Pál a buzgó hívők köz
megelégedésére s nemes eszméktől eltelve 
töltött be. Vázolta nagy vonásokban Gaj
dács Pál irói mű-ödését is, mellyel tisz
teletet és becsületet szerzett nemcsak 
saját nevének, de községének és egyházá
ra« is egyaránt. Kiemelte az ünntpeltnek 
azt a soha el nem mu’ó érdemét, hogy a 
magyar hősi éneket, e nagymuhu, de el
hanyagolt műfajt újból életre keltette s a 
„Hunyadiak* c. nagyszabású époszával is
mét az őt megillető piedesztáira emelte. 
Beszélt Gajdács Pál hazafias ténykedésé
ről is, mellyel számtalanszor bebizonyította, 
hogy hű és munkás ha e balsorstól sújtott, 
megcsonkított hazának Tehát a Luther- 
Társaság, midőn díszoklevéllel tüntette ki 
Gajdács Pált, kitüntette mint lelkészt, ki
tüntette mint költőt s kitüntette mint hazafit.

A díszoklevél ünnepélyes átadása után 
a különböző testületek képviselői üdvözöl
ték az ősz költőt. így az egyházkerület jó 
kívánságait Kovács Andor esperes, az ev. 
papságát Kálmán Rezső lelkész, az ev. 
középiskolákét dr. Rell Lajos békéscsabai 
reálgimnáziumi igazgató, a ref. testvéregy- 
házét Horváth Kálmán oro-házi lelkész 
tolmácsolta. A politikai község nevében 
Szokolay Pál h. főjegyző köszöntötte az 
ünnepeltet. Tótkomlós társadalma üdvöz
letét dr Adamkovic8 Ágost ügyvéd fejezte 
ki a község nagy fia előtt. A helyi egyház 
nevében Jeszenszky János köszöntötte a 
község öreg lelkészét.

Majd az ünnepelt ősz költő, a szeretet 
lelkipásztora állott fel szólásra s megha
tódott bangón, gyönyörű szavakkal köszönte 
meg a kitüntetést s híveinek szeretetnyil- 
vánítását és Isten áldását kérte a gyüle
kezel rí?.

Végül Jeszenszky János intézett még 
néhány szívből jövő szót az ünneoeiihez. 
Az ünnepség legszebb, legmegható bb jele
nete volt az a pillanat, midőn Petricz 
Gyöngyike az Ev. Leányegylet gyönyörű 
csokrát átnyújtotta Tótkomlós pattiarchá- 
jának.

A lélekemelő, magasztos ünnepség 
z8oliárénekke! ért véget s utána a gyüle
kezet átvonult az ev. iskolába, ahol a 
tanulóifjúság fejezte ki mélió módon hálá
ját és szeretetét Tótkom’ós nagy fia iránt.
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OLVASSUK A BIBLIÁT!
Megtérés II.

(Mi indítson megtérésre ?)
Jún. 4. Isten megint. IV. Mózes 1 6 .2«. 

Ha már elhatároztad magad a megtérésre, 
lásd meg, hogy Istennek is ez a vágya, 
ö  mielőtt büntetne, megint téged, hogy 
idejében térj hozzá s tedd magadévá ä 
Krisztus által számodra is szerzett váltság 
kegyelmi ajándékát. Vedd észre hát az 
isteni figyelmeztetéseket, melyeket emberek 
éR jelek által, szent igéje által s Szent
leikének kijelentései által küld számodra. 
Halld meg a követelést: „Szentek legyetek, 
mert én szent vagvok!“ III. Mózes 11.« .

Jún. 5. Isten időt enged. Lukács 1 3 .a 9. 
Lásd Isten nem kívánja a bűnösnek halá
lát, hanem, hogy megtérjen és éljen 1 Ö 
nem akar téged bűneid miatt azonnal el
veszíteni, hanem szent fiának könyörgésére 
enged néked időt a megtérésre. Víeyázz 
azonban, vissza ne élj az Ö atyai jóságá
val, el ne fecséreld ezt a kegyelmi időt, 
nem tudhatod mikortól meddig tart az, 
ragadj meg azért minden pillanatot s férj 
meg mielőbb, addig, míg idéd le nem 
telik 8 reád is ki nem mondatik vissza
vonhatatlanul az Ítélet.

Jún. 6. Isten engesztelékeny a megtérök- 
kel szemben. Zsolt. 103. e—is. Isten csak a 
bűnre haragszik s csupán a megátalkodott 
bűnösöket bünteti a bűn miatt, de ha vala
ki megtér az ő bűneiből, Isten is hozzá 
tér ahhoz, atyai szive megengcsztelődik g 
hogy szent Fiának áldozata ne legyen hiába 
valóvá, érette megbocsát az igazán meg
térő híveknek. Hagyd el tehát a bűnt 8 
fogadd el mennyei Atyád kegyelmét a 
Krisztus érdeméért.

Jún. 7. Isten irgalmas. Etékiel 1 8 .31-23. 
Isten minden gonoszságodat, melyet eddig 
elkövettél elfelejti, nem" tartja többé szá
mon, ha te Hozzátérsz. Néki mindig ez a 
legforróbb vágya, hogy az emberek ne él
jenek Tőle távol, hanem bűneiket, mint 
amelyek Tőle elválasztják, elhagyván, tér
jenek Hozzá. Ö irgalmassággal van irán
tunk, még csak szemünkre sem veti élőb
bén! álnokságainkat, szeretettel befedezi 
a Krisztus sebeivel mind.-n bűneinket s 
nem látja a mi Ítéletre méltó voltunkat, 
csupán a Krisztus váltsághaláláb

Jún. 8. Isten a Krisztusért teljes bocsá
natot ad. Róma 4 . 25. Természetes az, hogy 
Istennek teljes bocsánatát emberi csele
kedetekkel ki nem érdemelheted. Ezt Isten 
érdemetlenül osztogatja ajándékul azoknak, 
akik a Krisztuséi. Egyedül ez a teljes bűn- 
bocsánat megszerzésének az eszköze: a 
Krisztusévá lenn) I Csak Öérette bocsát 
meg az Isten, mert Krisztus ezért halt 
meg és ezért támadott fel. Habozol még?

Jún. 9. Térj meg tehát. V. Mózes 1 0 .10. 
Ne légy tehát tovább „keniénynyaku!“ 
Atyádnak ennyi irántad való szeretete sem 
indítana még mindig megtérésre ? Nem 
tudnád szeretni azt, ki ennyire szeret téged, 
hogy még egyszülött Fiát is oda áldozta 
éretted ? Nem vágyódnál ahhoz, ki ennyire 
vágyakozik a te szived után? Nem akar
nád még most sem követei a Krisztust, ki 
egyedül képes számodra megszerezni az 
Isten bocsánatát ?

Jún. 10. Ne halaszd a megtérést. Jób 
34. sí. Ha elhatároztad magadat a meg
térésre, ne halogasd annak véghez vitelét 
sokáig, cselekedő meg azt még ma, mint 
tette azt Zakeus. S ha megteszed még ma 
tedd meg egész lelkeddel, miként tette Jób’ 
Békességgel elszenvedvén azt is, ha próba-'

képen megbüntetne is eddigi vétkeidért az 
Úr. Ha nem gyakorolna is azonnal veled 
irgalmasságot, hogy meglássa, vájjon ki
tartasz-e mellette a szenvedésekben is? ) 
Változz meg, térj meg még ma s egész 
lelkedből. Abaffy Gyula.

Gyúró ünnepe.
Gyúró község lakossága szép ünnepség 

keretében ünnepelte evangélikus templo
mának százéves fennállását és leplezte le 
hőseinek emléktábláját. A gyúrói Fő-utat 
az egyik olda'on a leventék sorfala szegé
lyezte, a másik oldalon a helybeli önkéntes 
tűzoltóság díszruháé őrsége, a papiak be
járata előtt prdig a diadalkapu alatt, ma
gyarruhás leányok csoportja állott. így 
fogadta Gyúró község lakossága a buda
pesti vendégeket. Amikor Rákosi Jenő 
zutója megállóit a diadaikapu előtt, Nagy 
Lajos lelkész megható beszéddel üdvözölte, 
majd a lelkész kis fia lépett Rákosi Janő 
elé és hangulatos verses köszöntőt mondott. 
Tizenegy óra tájban Nagy Lajos vezetésivel 
átvonultak a vendégek a százesztendős 
temp'omba. Kiss István, a dunáninneni 
egyházkerület püspöke, lépett először a 
szószékre. Megköszönte Gyúró község la
kosságának a temp’om rendbehozatalát és 
beszéde után ünnepiesen felszentelte a 
százesztendős templomot. Ezután Nagy 
Lajo3 ünnepi versét énekelték cl a temp
lomot zsúfolásig megtöltő hfvők. Babits 
Vilma ünnepi énekszáma után Nagy Lajos 
lépett a szószékre. Nagyhatású beszéde 
végén kérte a Mindenhatót, hogy ne csak 
a templomot, hanem a lelkeket is ujitsa 
meg és tegye méltóvá e szent helyhez, hogy 
ezentúl is, mint a múltban, minden könnyek 
letörlője lehessen. Rákosi Jenő ünnepi be
széde következett ezután.

— Huszonnégy hős halhatatlanságát, 
huszonnégy fájdalmat, huszonnégy boldog
talanságot jelez ez az emléktábla — mon
dotta beszéde során. — Az ő hősiességük 
gyászt hozott a házakba, fájdalmat és ke
serűséget a szivekbe, de a nagy fájdalmat 
enyhítette az, hogy hazájukért és otthonuk 
békéjéért ontották vérüket. Odaad ák ifjú 
életüket, hogy mi többiek békében élhes
sünk odahaza. Akkor patakokban folyt a 
könnyünk. Nem tért vissza a vőlegény a 
menyasszonyához, az apa a gyermekéhez, 
a fiú az anyjához. Az idő fátyla azóta reá
borult a múltra és én most úgy érzem, 
hogy ezeknek a gyertyáknak fényében, ame
lyek itt égnek az oltár mellett, az ö lelkűk 
reszket. Ez a gyülekezet az ő emléküket 
ünnepli és azokét, akik ezt a táblát idehe
lyeztek. Isten éltesse ezt a községet 1

Rákosi Jenő beszéde után, amely köny- 
nyekig meghatotta az egybegyűlteket, Nagy 
Lajosné hazafias verse és Kiss István 
püspök záróbeszéde fejezte be. az ünnepet.

A király halála. I. Frigyes, a 
porosz király haldoklóit. Valaki 
Krisztus szenvedésére emlékeztette: 
mire ő így felelt: „Igen, most szen
vednem kell Krisztussal, de azután 
vele együtt uralkodom.“ Fölolvas
ták neki a 27. zsoltárt, mire így 
szólt: „Isten minden bizonnyal
életemnek ereje volt ifjúságomtól 
fogva, nem félek a haláltól sem; 
Isten az én világosságom és üdvös
ségem“. r.
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Evang, diákkonferencia Győrött.
Május 16 és 17 én diákkonferenciát 

rendezett a győri cv. diákszövetség a tagjai 
számára a Magyar Evangéliumi Kér. Diák- 
szövetség támogatásával. Délelőtt három 
csoportban folyt a konferencia. Az alsó 
osztálybeli fiúknak Vidovszky Kálmán ev. 
lelkész, a Luther Otthon igazgatója tartott 
előadást „Diák és otthon“ címmel s Kará
csony Sándor reálgimnáziumi tanár „Diák 
és iskola“ címmel. A felső osztálybeli fiúk 
szintén két előadást hallgattak meg: „Lelki 
narkózis“ (Karácsony S.) és „Krisztus a 
diák életében". Az utóbbit Schulek Tibor 
felavatott ev. lelkész, a M. É. K. Diákszö
vetség ev. ti kára tartotta. A leányoknak 
Lapu Irén orvostanhallgató tartott előadást 
a magyar diáklány problémáiról s Vidovszky 
Kálmán a modern leányiipusról. Délután 
a fiúk közösen hallgatták meg Schulek Ti
bor előadását arról, hogy mily helyet foglal 
el és mit jelent az imádság és a biblia- 
olvasás a diák életében, a leányok pedig 
Lapu Iréntől hallgattak arról, hogy milyen 
viszonyban kell állnia Krisztusnak és a 
modern diáklánynak. A napot istenitiszfe- 
let vezette éa fejezte be. A megnyitó Isten
tiszteletei Túróczy Zoltán, a befejezőt Lu
kács István hitoktató végezte. Másnap reg
gel a konferencia roegkonfirmált résztvevői 
úrvacsorához járullak, amelyet Szabó József 
hitoktató osztott ki, délután pedig kirándu
lás volt, melyen 116 résztvevő volt. A csa- 
nakfalui Rákóczi fánál töltött el kellemes 
játékban egy délutánt a sereg s hallgatta 
meg Túróczy Zoltán előadását a béthcli 
szeretelintézetekifil. A konferenciára a győri 
középiskolák minden ev. növendéke igaz
gatói szünnapot kapott.

Morzsák.
A Szent Lélek vezetése.

Többször kériek már, hogy írjak 
könyvet, mint tudhatja meg az em
ber Isten akaratát. Tudom, hogy ez 
lenne a legkapósabb könyr a világon, 
de azt is tudom, hogy Istennél nincs 
sablon, ó mindenkit egyénileg vezet.

Egyszer Baedecker, a híres utazó 
és áldott orosz misszionárius, az ör
ményekhez akart utazni. Már minden 
eló volt készítve a nehéz útra. Kö
zös űrvacsorával elbúcsúztunk tőle, 
utána bement a szobájába s két óra 
múlva azzal jött ki: »Nem megyek.« 
Sehogy sem tudtuk megérteni ezt a 
hirtelen tervváltoztatást. Másnap 
azonban távirat érkezett Pakuból, hogy 
ne menjen, mert kitört a forradalom. 
Ekkor Baedecker felemelte kezét s 
átszellemült arccal így kiáltott fe l: 
»Ügy örülök Uram, hogy én megér
tettem a te akaratodat távirat nélkül 
is.« Nem annak örült, hogy megme
nekült a forradalomtól, hogy életben 
maradt, hanem annak, hogy nyitva 
volt a füle az Isten üzenetének meg
értésére. Nincs felségesebb dolog, 
mint hallani az Urat I (Kroeker.)
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H E T I  KRÓNIKA.
A kormányzó és felesége teán látták 

legutóbb a magyar közélet és társadalom 
vezetőit a királyi vár tavaszi pompában 
viruló fejedelmi kertjében. — A képviselö- 
ház az appropiációs vitát tárgyalta. A be
szédek között kü'önösen Szilágyi Lajosé 
volt érdekes, aki a Harmsworíh látogatás
nak a nemzetet összefogó hatására muta
tott rá. Harms worth mielőtt elhagyta Ma- 
gyamrszáeot, megkoszorúzta Kossuth Lajos 
és Deák Ferenc mauzóleumát. — A kor
mány kétmillió pengőt ád az iparosok 
központi szövetkezetének. — Jánossy Gibor 
felszólalásában kérte a kormányt, hogy 
állítsanak Rákóczi Ferencnek Budapesten 
szobrot, a rodostói temetőben nyugvó ku
rucok sírjál pedig emléktáblával jelöljék 
meg — A törvényhatóság mandátumát egy 
évvel meghosszabbították — Esmond 
Harmfcworth 280 ezer P-t adott jótékony
célokra.

Az erdélyi magyarokat erőszakosan 
kivándoroltatják Díl-Amerikába.

Hlinka páter, a tót vezér, a tótoknak 
a cseh kormánytól való kilépésével fanye- 
getődzik.

Görögországban Wenizelosz alakit 
kormányt,

Olaszország és Jugoszlávia követei 
Balgrádbm és Rómában vasárnap kölcsö
nösen demarsot nyújtottak át a véres olasz 
és jugoszláv ellenes tüntetések miatt.

Az insbrucki olasz fókonzulátus épü
letéről a német diákok letépték az olasz 
zászlót

Egy norvég lap rendkívül magyarbarát 
cikket hozott legutóbb.

Az angol alsóházban Sir Robert Go
wer interpellált a magyar—román optáns 
pörben.

Németországban a weimári koalíciós 
pártok alakítanak kormányt. — A hamburgi 
kikötőben szörnyű mérges gázrobbanás 
történt.

Olasz jelentés szerint Nobile léghajóját 
katasztrófa érte.

Párisban az internácionále hangjai 
mellett bocsátották vízre az ú. n. óceán
siklót

Japánban is két nagy újság foglalko
zott legutóbb a magyarsággal. A magyar 
nép — Írja többek között az egyik — a 
legszivélyesebb és legőszintébb barátja 
Japánnak.

Pensilvánlában borzalmas bányalég
robbanás volt, melynek közel 200 halálos 
áldozata van.

Az Egyesült Államokban leszállítják 
az adót.

Igaz fölirat. Buzgó keresztyén 
ezt irta házának az ajtajára : Nincs 
itt nekem maradandó lakásom.

H A RA N GS Z O .
S ze n th á ro m sá g  v a s á r n a p ja .

Ep. Róm. 11.33-36.
A mai vasárnap záróköve az egyházi 

esztendő ünnepi részének. A háromságos 
egy Isten dicsősége nyilatkozik meg Szent- 
háromság vasárnapi epistolánkban, amidőn 
Isten bölcsességének és tudományának 
mélységes gazdagságát, u talnak klfflr- 
készhetetlenségét tarja elibénk.

Kapi püspök Bonyhádon. Május hó 
13—15 napjain Kapi Béla püspök látoga
tást végzett a bonyhádi reálgimnáziumban. 
A Bonyhádra érkezó föpásztort a vasúti 
állomáson a tolna—baranya—somogyi egy
házmegye részéről SchöH Lajos főcsperes, 
a tanintézet részéről Fáik Henrik igazgató, 
és a járás nevében dr. Kurz István fő
szolgabíró üdvözölte. A főgimnázium elé 
felvonult az egész tanulóifjúság és az ösz- 
szes cserkészcsapatok. Este a városi le
ventecsapat Zerinváry János parancsnok 
vezetése mellett elvonult a püspök előtt. 
A leventecsapathoz Kapi Béla püspök buz
dító beszédet intézett. — A püspöki iskola- 
látogatás első napján a tolna—baranya— 
somogyi egyházmegye lelkészi kara kép
viseletében 10 lelkészből álló küldöttség 
jelent meg a püspök előtt, akit Schöll La
jos főesperes meleg szavakkal köszöntött 
az egyházmegye területén. — A bonyhádi 
reálgimnázium Rákóczi cserkészcsapata a 
püspök tiszteletére ünnepi összejövetelt 
tartott, melyen előadásokkal, szavalatokkal, 
énekszámokkal mutatták be munkakészsé
güket. — A két napig tartó iskolalátogatás 
befejeztével a püspök az összegyűjtött 
ifjúsághoz beszédet intézett, majd a tanári 
karral konferenciát tartott és a tapasztaltak 
felett elismerésének adott kifejezést.

Raffay püspök egybázlátogató k ö r
úton. Dr. Raffay Sándor püspök hivatalos 
körútja során legutóbb meglátogatta Kecske
métet, Lajosmizsét, Kerekegyházat. A rész
letes beszámolót lapunk legközelebbi szá
mában hozzuk.

DékánvAlasztás a m. kir. Erzsébet Tu
dományegyetem Sopronban működő evang. 
hittudományi karán. A kar májuBi rendes 
ülésének legfontosabb tárgya az 1928/29. 
tanévi dékán megválasztása volt. D. Dr. 
Pröhle Károly e. i. dékán visszavonhatatlan 
lemondása után a kar közbizalma első 
sorban Dr. Deák János felé fordult, aki 
azonban arra való hivatkozással, hogy 
mint a Theol. Otthon felügyelője a küszö
bön levő Otthonépítkezéssel egyidőben nem 
tudná a dékáni tisztséget is ellátni, felmen
tését kérte. Erre a kar ugyancsak egyér
telműen Dr. Kiss Jenő ny. r. tanárt válasz
totta meg az 1928—29 tanévre dékánnak, 
akinek működéséhez a legjobb reménye
ket fűzi. Az uj dékán a felsőbb megerő
sítés után a jövő tanév elején foglalja el 
hivatalát. A prodékáni tisztséget a jövő 
tanévben az egyetemi rend szerint az 
eddigi dékán tölti be. Ugyancsak a májusi 
rendes üléséből küldötte ki a kar rector- 
electorokul D. Dr, Pröhle Károly, Stráner 
Vilmos, Dr. Deák János és Dr. Kiss Jenő 
ny. r. tanárokat.

Személyi hír. Dr. Kovács Sándor egyet, 
tanár legutóbb meglátogatta Szentgotthár- 
don Dr. Qlatz Lajos kir. közjegyzőt és a 
nála üdülő volt kedves tanítványát, Dr. 
Halmy Béla somorjai lelkészt. — Zongor 
Béla esperes hitoktatási vizsgálatot tartott 
Szentgotthárdon, mely alkalommal kiszállt 
Farkasfára is. Az eredményes hitoktatás 
felett meleg elismerésének adóit kifejezést.

Berzsenyi Dezsőné ünneplése Cell- 
dőmölkön. A celldömölki evang. nöegylet 
május 17-én, áldozócsütörtökön, templomi 
ünnepség keretében megtartott díszköz
gyűlésen ünnepelte szeretett dtszelnöknőjét, 
Berzsenyi Dezsőné úrnőt, 20 évi egyleti 
munkálkodásának alkalmából, mely időből 
14 évig mint elnök vezette az egylet ügyeit, 
azóta pedig, 6 év óta, mint diszelnök vesz 
tevékenyrészt az egylet életében. Az ün
nepségen Králik Jenő orgonaművész sze

repelt nagy hatással több, művészi értékű, 
orgonaszámmal, Nagy Miklós bobai lelkész 
tartalmas előadást tartott „Az igazi művelt
ség“ címmel, Bácsi Sándor segédlelkész 
több, szivet gyönyörködtető, hegedűszámot, 
az ifj. egyesület énekkara pedig karéneket 
adott elő. A dr. Bertha Benőné elnöklésé
vel tartott díszközgyűlésen özv. Gayer 
Gyuláné alelnöknö köszöntötte meleg sza
vakkal az egylet részéről az ünnepeltet, 
átadva neki az egylet ragaszkodásának je
léül Kapi Béla püspök most megjelent 
imakönyvének egy díszes példányát. Utána 
Nagy Sándor lelkész a gyülekezet részéröl 
mondott üdvözlő szókat, majd az ünnepelt 
válaszolt, meghatott szavakkal köszönve 
meg az ünneplést és továbbra is őszinte 
szeretetéről biztosítva az egyesületet. A 
bensőségteijes ünnepség nagy közönséget 
vonzott úgy helyben, mint a környékről is.

A soproni leányegylet ünnepe. A 
soproni evangélikus Nőegyesület vedelnie 
alatt működő Leányegylet f. évi május hó
20-án evangélikus leánynapot tartott. A 
Leányegylet tagjai délelőtt testületileg vet
tek részt a templomi istentiszteleten, me
lyen dr. Deák János theol. tanár prédikált. 
A leánynapra Sopron városába érkezett 
Kapi Béla püspök, ki résztvett a leány
egylet délelőtti közgyűlésén. Kapi püspök 
imádsága után Hegedűs I ona üdvözölte a 
megjelenteket, majd Viktor Erzsi, az Or
szágos Leányegyesületek Szövetségének 
titkára ismertette a leányegyesületek munka- 
programmját. Vázolta a leányszövetségek 
világközi szervezetének jelentőségét, melyet 
eléggé illusztrál az az egy' számadat, hogy 
a világszövetség 2 millió tagot számlál. 
Este a templomban vallásos estély volt, 
melyen Kapi Béla püspök tartott előadást 
a női hivatásról. A templomi hangverse
nyen Orosz Julia operaénekesnő énekelt, 
Peschkó Zoltán orgonaművész, soproni ev. 
tanitóképzóintézeti zenetanár pedig orgona
számokat adott elő. Este a kaszinó termé
ben szeretetvendégség volt.

A győri egyházmegye papnéi május 
23-án értekezletet tartottak Győrött, melyen 
Kovács Zsigmondnó és Ihász Lászlóné 
imádkozott. Kiss Samuné: „A papné és a 
biblia“, Túróczy Zoltánné: „A papi család 
és a biblia* címen tartott felolvasást.

Benke Gyula szobra Szarvason. A 
Szarvasi öregdiákok Szövetsége június 
2-án nagyszabású ünnepek keretében lep
lezik le az ősi iskola 46 éven át volt ki
tűnő tanárának és igazgatójának, B e n k e  
Gyulának, a hálás Tanítványok és tisztelők 
adományából készített bronzszobrát.

D oktorrá avatás. A budapesti tudo
mány-egyetem máj. hó 19-én avatta orvos
doktorrá N i ts  Emil szigorló orvost, Nits 
István kemeneghőgyé8zi lg. tanító fiát. A 
papi és tanítói családból származó ifjú 
orvosra Isten áldását kérjük.

A győri ev. egyházi énekkar nagy
szabású koncertet rendezett május 24-én, 
amelyen az énekkar mellett Hermann L. 
zeneigazgató hegedűszólóval, Irtzing Ferenc 
zenetanár orgonakisérettel s Fodor Kálmán 
karnagy orgonaszólókkal szerepeit. Leg
inkább Mendelssohn, Händel s Franke 
darabok kerültek bemutatásra.

Szentgotthárd. Pünkösd első napján 
az istentisztelet keretében tette le az új 
presbitérium az ünneplő gyülekezet színe 
elölt a presbiteri esküt. A presbitereket 
Sokoray Elek felügyelő köszöntötte meleg 
szavakkal. — Pünkösd másodünnepén tar
tatott meg a gyermekek konfirmációja. 
Mindkét ünnepen a vegyeskar éneke és
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Ling Mária szárnyaló szólóéneke emelték 
as áhítatot.

Nyíregyháza. A Kossuth-reálgimnázium 
szülői értekezletén Péter Károly tanár elő
adásában a tanulók túlterhelésének prob
lémájával foglalkoztak.

A gecsel ev. ifjúsági egyesület ez évi 
munkásságát május hó 20-án a lelkész 
vezetése mellett az orgona-alap javára ren
dezett, anyagilag és erkölcsileg jól sikerült 
műkedvelői előadással fejezte be. Az elő
adáson közreműködtek: Pap Imre, Vasvári 
Dénes, Csapó János. Szalai Gyula, Pap 
Dénes, Pap László, Rotocsa Pál, Szokori 
Lajos, Csete Lajos, Kalmár Zoltán, Tóth 
Zoltán, Baranyai Sándor, Kis Lidia, Roko- 
csa Erzsi, Kalmár Lenke, Dákai Vilma, 
Dákai Linus, Takács Linus, Tóth irma. 
Az előadás 115 pengőt jövedelmezett jó
tékony célra.

Sikátor. Szép üonepség keretében ün
nepelték meg a hősök emlékünnepét máj.
20-án az önkéntes tüzoHóegyesü'et s a 
községi levente-egyesület közreműködésé
vel a templom előtti téren. Beszédeket tar
tottak: Pócza Ferenc lelkész és Halva x 
Károly tanító, ki maga is végigküzdötte a 
világháborút. Közreműködtek még: Gom
bás Aranka és Irénke, Ihász Ilonka, Er
zsébet, juliska, Piroska és Varga Juliska. 
Az ünnepség közének s a Himnusz elének- 
lésével vette kezdetét s a Himnusz akkord
jai mellett nyert befejezést. Az ünnepélyt 
Halvax Károly tanító rendezte.

Jutalom díjkiosztás a  győri egyház
ban. A győri egyházközség minden eszten
dőben támogatja tanulmányaiban az arra 
érdemes, győri származású, vagy Győrött 
tanuló ifjúságot. Ez évben 300 pengőt osz
tott ki ily célra május 24 én az egyház- 
község iskolaszéke, melyből két egyetemi 
hallgató 50—50 P, két soproni s két győri 
tan. képző int. növendék 20— 20 P s hat 

özépiskolás is 20—20 P jutalomdijban ré- 
zesüit. Ugyanekkor Ítélte oda az iskola- 
zék négy elemi iskolai tanuló részére a 
osztola ó-s Tiszovszky alapítvány kama

tait s az Ifj. Egyesület adományát, össze
sen 32 pengőt.

Nyíregyháza. Az ev. leánygimnázium
tól megszokott nívós műsoros előadások 
közül is kiemelkedett a vasárnapi előadás, 
mely méltán kapta a »magyar est“ nevet. 
Bevezetésül az ifjúsági énekkar adta elő 
Tiboldi: »Csak azért* c. darabját. Majd 
Szohor Pál városi főjegyző leánygimnáziumi 
felügyelő megnyitója következett. Ezután 
Dancla két kis románcát hegedült el egy 
bájos kis I. ősz. növendék: Horthy Rózsa. 
A finoman előadott hegedűszóló, melyet 
Wallrabenstein Ilona III o. t. szabatos, 
összevágó zongorajátéka kisért, zajos si
kert aratott. Zombori Ágnes VIII. o. tanuló 
Agyagfalvi Hegyi Istvánnak: »Pogány ma
gyarok* és »Kiáltás az éjszakába* dmü 
költeményeit szavalta el. Majd az ifjúsági 
énekkar adta elő Petőfi—Lavotta: »Resz
ket a bokor* c. dalát. Szünet után Andor: 
»Magyar Lányok* c. egyfelvonásosa került 
szinre. A műsor hetedik pontja a Rózsa
völgyi első magyar körtáncának zenéjére 
előadott csoporttánc volt. Befejezésül Er
kel : Bánk bá' jinak Fináléja következett. 
A siker elérésében dr Rőder Ede tanáré 
a legfőbb érdem, aki nemcsak az ének
számokat tanította be és dirigálta, hanem 
a szavalatokat és a kis színmüvet is. A 
Luther-Szövetségi Ifjúsági Egyesület val
lásos estélyen közreműködtek: Deák Ma
riska, Kozák Istvánná, Bélák Sándor tokaji 
ev. lelkész, Krecsák János s.-lelkész, Kre-

csák László karnagy, Dallos Sarolta, 
Kopcsó János vallástanár.

C S A L Á D I  é r t e s í t ő .

Esküvő. Mec'.warth Ernő kormányfő- 
tanácsos, belecskal földbirtokosnak, a tolna- 
baranya-somogyi egyházmegye felügyelőjé
nek leányát, Hechwarth Mária Alicet május 
hó 16 án vezette o'tárhoz a belecskai 
evang. templomban Bartalis Kálmán hu
szárszázados. Az esketési szertartást Kapi 
Béla püspök végezte, aki megható beszédet 
intézett az ifjú párhoz. Az egyházi szer
tartást a Mrchwarth kastélyban fényes 
estebéd követte, melyen felolvasták a poli
tikai, közéleti és egyházi férfiaknak s a 
család barátainak a családhoz intézett több 
száz üdvözlő táviratát. Isten áldását kér
jük az ifjú párra és az örömszülökre.

Kiss Kálmán lapunk nyomdai vezetője 
május 26-án esküdött örök hűséget meny
asszonyának, Jakosa Ellának.

Halálozás. Alu irottak mélységes fáj
dalommal, de egyúttal Isten akaratán meg- 
nyugvó lélekkel jelentjük, hogy a Minden
ható kifürkészhetetlen intézkedése f. hó 
16 án hosszas szenvedés után magához 
szólította életének 66 évében a hűséges 
apát, apóst és nagyapát Nagy Ferencet, 
s rövid pár órai idő után követte a halál
ban hűséges élettársa, a szerető anya, 
anyós és nagyanya Nagy Ferencné szül. 
Kecskés Lidia ugyancsak hosszas, súlyos 
szenvedés után, életének 64. évében. Ne
mes lelkűknek földi maradványait május 
hó 19 én helyeztük örök nyugalomra a 
vanyotai ev. temetőbe közös sirba. Legyen 
emlékük örökké áldott. Vanyola, 1928. évi 
május hó 20-án. Ihász Dánielné sz. Nagy 
Julianna, Szente Gyuláné sz. Nagy Ilona, 
Ihász Sándorné sz. Nagy Zsófia, Kánnai 
Viktorné sz. Nagy Lidia, Pi ltér Józsefné 
sz. Nagy Erzsébet, Nagy Ferenc, Nagy 
Sándor gyermekeik. Nagy Ferencné sz 
Kovács Zsófia menyük. Ihász Dániel, Ihász 
József, Ihász Ferenc, Ihász Endre, Szente 
Szeréna, Szente József, Kánnai Ferenc, 
Pintér Krisztina, Nagy Lajos unokáik.

ú j d o n s á g o k .

A Bethlen Gábor-Szövetség gróf dr. 
Bethlen P ált választo tta  meg elnökévé.
A magyar protestánsok központi társadalmi 
szervezete, az országos „Bethlen Gábor 
Szövetség* gróf Ráday Gedeon országgyű
lési képviselő, ny. belügyminiszter helyébe 
gróf dr. Bethlen Pált választotta elnökévé. 
Uj társelnökökké dr. Darányi Kálmán és 
dr. Petry Pál államtitkárokat, mfg az egy
házak részéről Kiss István, Révész Kálmán 
és Antal Géza püspököket választották be 
az elnökségbe.

Lezuhant a templomtoronyról. A Bel
városi Ferencrendi templomban Buda pástén 
harangfelszerelés közben Barcsa János nap
számos a 9 méter magas állványról lezu
hant és sú’yos sérüléseket szenvedett. A 
mentők a Rókus-kórházba szállították.

Boros Györgyöt választották unitá
rius püspökké. Vasárnap tartották meg 
Tordán az unitáriusok a püspökválasztó 
zsinatot. A hivatalos kiküldöttek a zsinaton 
203 szavazatot adtak le 8 a szavazatok 
mindegyike Boros György dr.-t kívánta 
püspökké, akit Így egyhangúan emeltek a 
püspöki méltóságrai

Pénzbüntetés halálos kuruzslásért. 
A miskolci törvényszék a napokban tár

gyalta Gyöngyös János sajóecsegi lakos 
ügyét. A 81 éves Gyöngyösi kururslással 
akart meggyógyítani két vizdaganatot Tekés 
Lajosné fején úgy, hogy Krisztus-töviseket 
szúrt a daganatokon keresztül. Az asszony 
néhány nap múlva tetanusmérgezésben 
meghalt. A törvényszék Gyöngyösit korára 
való tekintettel 500 P pénzbüntetésre Ítélte.

É letuntakat védő iroda Bécsben. 
Bécs érkölcsvédelmi egyesülete a mentő- 
társaság épületében tanácsadó irodát ren
dezett be, ahol az életuntakat tanáccsal és 
segítséggel viszik rá, hogy lemondanak 
öngyilkossági szándékukról.

Délbajorország, Holzkirchen község 
Joseph Heidegger nevű lelkésze a napok
ban halt meg 99 éves korában, 75 évi 
lelkészi aktiv szolgálat. 0  eddig a leg
hosszabb szolgálati idővel dicsekedhetett. 
Arcképét hozta a Harangszó.

Végre hosszú harc után sikerült el
érni, hogy az annyit tárgyalt Luther-film 
a legfőbb censura beleegyezésével egész 
Németországban előadható. Ezek után mi 
is nagyon reméljük, mivel a megállapítás 
szerint senkinek a vallásosságát nem bántja, 
hogy rövidesen mi magyarok is gyönyör
ködhetünk benne.

»Erzsébet K irályné'-szálló Budapest, 
IV.. Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modem, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba
4.50-től 9-ig, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

Vihar és saskajárás pusztítása Gö
rögországban. A korinthusi tartományban 
rettenetes erejű vihar dúlt, amely a szőlők
ben több mint tiz millió drahma kárt oko
zott. Ezenkívül sáskajárás pusziit, amellyel 
szemben a lakosság teljesen lehetetlen.

Voronoff jóslata. Dr. Vorognoff, az 
ismert fiatalító operáció feltalálója, a Cam
bridge:' egyetem orvoskaii egyesülete előtt 
előadásban ismertette mnnkája eddigi ered
ményeit. Kijelentette, hogy az ember ter
mészetes élettartama 140—150 évet fog 
elérni és hogy az elmúlás minden örege
dési folyamat nélkül hirtelen halállal követ
kezik be.

A Japán tanítónők szövetsége 1927. 
nyarán tartott gyűlésükön kimondotta, hogy 
a gyermekek nevelése tovább a régi kere
tek között nem maradhat meg a jelenlegi, 
vallástanitásnélküli állapotában és ezért 
azt indítványozták, hogy a vallástanitás 
vezettessék be.

Herczeg Ferenc ,Az Uj Idők* cimfl 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők
I., Andrássy n. 16. Budapest

Nyilvános nyugtázás.
A gecsei ifjúsági egyesü'et által az or

gonaalap javára május 20-án rendezett 
műkedvelő előadáson felülfizettek: dukai 
Takách Gyula nv. m. kir. honvédszázados, 
nagybérlő 4 P, Nagy Kálmán lelkész, Kiss 
Gergely, Mayer K. r. t., Nagy Ernő, Gu- 
bányi István 1—1 P, Szokori Imre 40 f, 
özv. Kalmár Lászlóné 25 f, melyért a gyü
lekezet nevében is hálás köszönetünket 
fejezük ki.
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A  H A R A N Q S Z Ó  P E R S E L Y E .
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be t 
Hering Sándor Tapolca 160 P, Asbóth 
László Pestszentlórir.c, Petrovics János Gór 
22—22 f, Polgár Sámuel Zalagaisa 34 f, 
dr. Tóth Lajossá Urafujfa’u 2 60 P, László 
Lidia Boba 20 f, Póczi Jáno3 Győr 50 f, 
Habán Mihályné Tordas 20 f, Péterfy Bá- 
lintné Terestyénjákfa 50 f. Kocsis Sándorné 
Veszprém 64 f, Hemri Zsigmond Z -istvánd
1.20 P, Döbröntei Pál Győr 40 f, Ludván 
János N.-simonyi 20 f, Sipos Jáno3 Felső-

K , Szakács János Pápa 1 20—1.20 P, 
sy Testvére« Veszprém 1 P, Józsa La

jos Mezőlak 16 f, Huifiesz Pálné Pápa 1.60 
P, Csöngei Imréné Fersrcháza 1 P, Wirth 
Gizella Königsdort 1 60 P, Joseph August 
Farr Colo. Box. (Amerika) 1 dollár, dr, 
Zelenka Frigyes Bpest, Szlatkovszky Jó- 
zsefné Szfehérvár 20—20 f, Ev. Nőegylet 
Körmend 20 P, VÖrö3 Sámuel Répcelak í P, 

Hálás köszönet. Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője

Megbízható tapasztalt több évi gyakor
lattal bíró idősebb evang. hölgy házvezető
nek ajánlkozik. Betegápolást és gyermek- 
gondozást is vállal. — Cím a Luther-Tár- 
saság könyvkereskedésében, Budapest Vili. 
Szentkirályi utca 51. a. Nagy Karola névre.

Református lelkész család keres németül 
is beszélő szerény vallásos tanítónőt, vagy 
más intelligens urileányt, akire gyermekei 
nevelését nyugodtan bízhatná. Szükséges, 
hogy a háztartásban is bírjon némi jártas
sággal és a háztartási munkákban is szí
vesen segítsen. Leveleket a kiadóhivatal 
továbbit. 1—3

Jobb családból való szelid 14—16 éves 
árvalányt keres díjazással, ev. tanitócsalád. 
Cím, válaszbélyeg ellenében a kiadóban.

Most jelent meg:

A lélek halhatatlansága.
Irta: Dr. Csengődy Lajos.

Ára 3 pengő.
A legjámborabb hit és a legnyersebb 

tagadásdk kereszttüzén át vezeti az olvasót 
ez a könyv a halhatatlanság problémájának 
a mai tudásunk alapján lehetséges megol
dása felé, a vallások, a filozófia, a termé
szettudomány, a spiritizmus állító és tagadó 
felfogásainak ismertetése után a természet- 
tudományi és lélektani kutatások mai ered
ményeinek alapján foglalkozik a Halál, a 
halhatatlanság és a Sirontúl örök kérdésének 
tudományos alapon való megvilágításával.

Megrendelhető a kiadó: Scholtz Test
vérek könyvkereskedésében, Budapest, IX,, 
Ferenc körút 19/21.

3 pengő 20 fillér beküldése mellett bér
mentve küldjük.

M, kir. póstataksrékpénzíári számla 
sz. 25133.

„Örömmel értesítem, hogy a vásárolt 
„N em esacé  1'-kaszákkal valamennyien 
igen meg vagyunk elégedve.“

Pusztavám. Tetzl András,
így vélekednek a gazdák a

„ N E M E S A C É  [.“ -k a s z á ró l .
Ezen kasza jóságáért oly messzemenő 
jótállást vállalok, hogy háromszori ka
lapálás után ingyen kicserélem, ha nem 

volna kifogástalan az éle. 
Kapható kizárólag:.

SALB ER KÁROLY kereskedőnél 
9 - i o  SZENTGOTTHÁRDON.

„Dunántúli Szakácskönyv“ legújabb bő
vített kiadása 6.80 P  előleges beküldése 
ellenében bérmentve kapható szerzőnél: 
flzv. Nagy F e re n c n é  Sárvár, Vasmegve. 
Utánvételes küldemény 50 fill.-rel drágább.

Szülők, k ik  6 —1 4  éves g y e r 
m ek e ik e t t i s z ta  n é m e t h e ly e n ,  
j ó  levegőjű  v id é k e n  ó h a j t já k  
n y a r a lta tn i,  h o l n a p i  2 .4 0  P -  
é r t  jó  e llá tá sb a n , ev. s z e l le m ű  
nevelésben  ré s z e s ü ln e k , Í r ja n a k  
a  következő  c ím r e : F r .  W in te r  
L e ite r in  F e r c h to ld s d o r f  S o n n -  
b e rg s tra sse  3 . A u s z tr ia .

Balatonvilágoson közvetlenül a víz 
partján 4 szobás úri villa egész idényre 
jutányosán kiadó. — Bővebbet az evang. 
lelkész! hivatalban Budapesten L, Verbőcy 
u. 28., vagy Balatonvilágoson Ferenczy 
Antalnénál. 2—2

Jobb családból való leányt keresek 
háztartásomba díjazás mellett, akit család
tagnak tekintenék. — Cím : Budapest IV.,
4., I., 6. Gazdasági hivatal. 2—2

Qabonaáraki Busa 33.80, rozs 31.10 
árpa 30.—, köles 27.75, zab 30.75, tengeri
26.75, korpa 22.75 Pengő métennázainként.

A szarvasi ev. tanítóképző ev. vallásu 
gyermektelen h á z v e z e t ő n ő t  kereskb. 
130 személyt ellátó közétkezője számára. 
Jelentkezni lehet az igazgatónál. 1—2

FaUlőa azortesztő es kiadó: ozipott oÉza 
iasntgotthArd, Va»vArm«gyo. 

SurkaistóUra: nCm it h  károly. 
Fómunkatirsak:

MAÖY MIKLÓS, SZENDE 1RNÖ,
TŰRÓOZY ZOLTÁN.

Kőziratokaí nem adunk viasza.

Nyomatott WeUtBch Béla rillamüzemü kOnyrnyom- t 
dáj&ban Szentgotthárdon.

Felelő« nyomdavezető : Kiás Kálinké.

'Vizsgái jutalomnak, szorgalmi ajándéknak 
alkalmas oIcjsö könyvek kaphatok

KIS TIVADAR könyv-, írószer- és papirkereskedésében PÁPA. 

Évzáró ünnepély és vizsgák. I Madarak és fák napja.
Kidolgozott teljes műsor. Ára 1.20 pengő. I Teljesen kidolgozott műsor. Ára 1.20 pengő.pengő. I Teljesen kidolgozott

Új! Most jelen t meg!
Gyermekj elenetek, versek, mesék.

Vallásos és hazafias alkalmakra. Irta Losonczy Ilonka tanítónő. Ára előadási joggal 2 pengő.

V Í 7 C f V S l l  n  j ó  p a p íro n . M ag y a r, n é m e t é s  e g y v o n a la s  b e o sz tá s sa l.
V  d l d p U XV | d a r a b  3  fillé r, 100 d a ra b  2 .7 0  p e n g ő , vegyesen is.

Vizsgái jutalomkönyvek. Bibliai fali mondatok. Képeslapok. Könyvjelzők nagy választékban vannak 
raktáron. —  Utazási menetrendek. Útikönyvek. Kirándulások útmutatója. Turista-térképek. 

Sport-könyvek. Atlétikai és nyári sportok könyvei. Nyári menetrend, útikalauz; 
érvényes május 15-töl szeptember 30-ig.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonol:
i Dunántúli LDtler-Szövetséo.
Az Országon I.uthor-Szöret- 

aég hivatalos lapja.
KAziratok, előfizetési dijak 

és reklamációk a 
HARANGSZŐ szerkesztó- 

kladóhlvatalának 
SzentgotthArdra (Vasvm.) 

küldendők. 
Előfizetést elfogad 

minden evang. lelkén  
és tanító.

Megjelenik minden vasárnap.

N e s z á ll j  p e rb e  én  v e le m , 

Oh é n  é d e s  I s te n e m .

Bierkaaztó-kladóhlTatal t
SZENTOOTTHÄRD. 

Vas vármegye.

F ló k h la d ó h lra ta l i
.Luther-Társaség* könyv- 

kereskedése Budapest, 
Vm., Szentklrályl-u. 51/a.

A „HAHAN8SZ0“ 
előfizetési Ara negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10°/«-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódáUamokba 
negyedévre 1 P 00 fill.

Újjászületés. . .
János ev. 3 . o. „Felele Jé

zus : Bizony, bizony mondom 
neked : ha valaki nem szüle
tik víztől és Lélektől, nem 
mehet be az Isten országába.“

Szükség nékünk újonnan szület
nünk, egészen más, új embe

rekké lennünk. Ez a nagy átala
kulás, ez a csodálatos pálfordulás 
Jézus szavai szerint víz és Lélek 
által történik. A szent keresztség- 
ben a mi megromlott, bűnös em
beri természetünk megitéltetik, ha
lálra adatik, és a Szentlélek által 
egy új, mennyei, isteni természet 
plántálódik belénk. Eltemetettetik 
az ó-ember és feltámad az új em
ber, az újjászületett ember.

A keresztség által Isten-országá
nak, a Krisztus-országának leszünk 
polgáraivá; felvétetünk Isten gyer
mekeinek szent társaságába, s az 
örök-életnek leszünk örökösei. A 
keresztség által birtokába jutunk 
mindazon kegyelmi javaknak, ame
lyeket Krisztus halála szerzett meg 
minékünk, ezek pedig a bűnbocsá
nat és feloldozás a halál és a Sátán 
rettentő hatalmából. Isten Lelkét 
is a keresztség által nyerjük e l. . .  
egy szóval a keresztség szent aján
déka Isten-országa, csodálatos egye
sülés a háromságos egy Istennel, 
aki nekünk kegyelmes Istenünk, 
szerető mennyei Atyánk, Megvál
tónk és vigasztalónk, aki önmagát 
adta érettünk! . . .

Mennyi drága ajándék ez! De 
ne felejtsük, hogy a szent kereszt
ség nemcsak ajándékokat osztogat, 
de nagy kötelességeket is ró re
ánk ! . . .  Ez a nagy kötelesség pe
dig így hangzik: higyj! Mert hit 
nélkül mireánk is éppen olyan ke
vés hatása van a szent keresztség- 
nek, mint azokra az ezerekre, akik 
megkeresztelkedtek ugyan, de a

hitről, az igazi, mély, odaadó hitről 
hallani sem akarnak.

Könyörögve kérünk háromságos 
Isten, mennyei Atyánk erősíts és 
tarts meg minket kegyelmedben, 
hogy mi a tieid legyünk s a tieid 
maradjunk mindörökké!

„Lelkünk újjáteremtője!
Új élet úgy éled,
Ha te vagy szerzője.

Két fiatal leány, két jó barátnő, 
ült egymás mellett a kerti pá

don. Vasárnap délután volt, kéken 
mosolygott le rájuk a tavaszi ég 
és ők ketten az életről beszéltek. 
Nézd Éva, mondta a fiatalabbik, 
én olyan sokszor gondoltam rá, 
hogy miért is élek épen a mai 
korban, amikor oly szomorú a 
világ és olyan rosszak az emberek. 
Miért is nőttem fel épen a világ
háború alatt? Már mint gyermek
leány gondoltam erre és akkor — 
ne nevess ki Éva — azt szerettem 
volna, ha inkább Mária Terézia 
korában élek, amikor egyik fényes 
mulatság a másikat követte. Később 
mikor fölébredt bennem a művé
szetek és a tudomány iránt az ér
deklődés, mikor már gyönyörködni 
tudtam az emberi szellem alkotá
saiban és haladásában; azt kíván
tam, hogy bárcsak a hellenisztikus 
korban élnék.

És most, amikor tudom, hogy a 
vallás a fődolog, most már csak 
Jézus korában szeretnék élni. Gon
dold el Éva, milyen boldogok vol
tak azok az emberek, akik látták 
őt és hallották szavát; amikor meg
jelent e világon és haladt a pusz
taságon át, az emberi lelkek pusz
taságai között, ő t követték az em-

Gyarló ember küzd és fárad, 
Tőled jő az erő,
Üdv belőled árad.

• ••
Segélj, hitben jől harcolunk,
A testnek és vérnek 
Bátran ellenállunk.
Hogy Jézustól kár, vagy haszon 
Ínség, jaj, semmi baj,
El ne szakaszthasson.*

Amen.

berek. Az anyák kis gyermekeiket 
vitték hozzá, hogy megáldja azokat, 
a betegek őt tekintették a gyógyu
lás örök forrásának. A vakok lá
tókká, a süketek hallókká váltak, 
mikor ő rájuk vetette kezét, ö  
maga volt a vígasztalás szelleme
— óh Jézus, Jézus, Jézus!

Elhallgatott és pár percig mély
séges csend borult a kis kertre.
— Te nem így gondolod Éva — 
kérdezte aztán csodálkozva.

Judit, felelte Éva, én a mai kor
ban szeretek élni. Nem érted? A 
mai korban! Amikor az önzés 
vált úrrá az emberek lelkén, ami
kor testi szemeink előtt üli győ- 
zedelmeit az igazságtalanság az 
igazság fölött. Amikor üldözik az 
ártatlanságot, amikor, földi fogal
mak szerint, az boldogul, aki csal, 
lop és rabol. Én ebben a korban 
szeretek élni és ebben a korban 
keresni Krisztus szellemét. Avagy 
nem jár ő most is közöttünk ? Nem 
ő csavarja-e ki az öngyilkosok 
kezéből a fegyvert? Nem ő jele- 
nik-e meg lelkiismeret alakjában 
bűnös társaságok tivornyáin, a 
börtönök mélyén és a hatalmas- 
kodók palotáiban?

Nyilván ő vezérelte azt a gyönge 
leányt az emberevők országának

Jézus.
Irta: Okolicsányl M árta.
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sötétségébe, hogy még ott is meg- 
gyujtsa az örök fáklyát! Ő emelte 
fel kezét messze nyugaton, hogy 
rámutasson a letiport országra: 
emberek, kiknek lelkében él még 
az Igazság, idenézzetek!

És amikor a lelkem tengere 
fölött tombolt az indulatok viharja, 
följajdult a zokogás, már-már sü- 
lyedezett az önmérséklet hajója is 
s félájultan tekintettek az alvó 
Jézusra a békesség, a türelem és 
a szeretet — akkor Krisztus föl
ébredt, kitárá karját a tenger fölé 
és szólt: csöndesülj tenger! A vihar 
elült, a nap kisütött, a madarak 
boldogan énekeltek s a béke, tü
relem és a szeretet rajongva vet
ték körül fehér fejedelmük sugárzó 
alakját.

Ne keresd Jézust a történelmi 
idők messzeségében — ő mondta: 
„én tiveletek maradok mind e világ
nak végezetéig.“ Ámen.

Az orosz ifjúság körében az 
Istentelenek pártja a Sowjet „Anti- 
religi Osnik“ c. lapja szerint kör
kérdéseket tétetett fel, amelyek a 
következők voltak? Hiszel Isten
ben? Imádkozol? Jársz templomba? 
Mindhárom kérdésre tagadó választ 
vártak s ehelyett az ifjúság várat
lanul nagy százaléka odanyilatko
zott, hogy mindhárom kérdést igen
nel válaszolta meg. Annál súlyosabb 
ítélet ez az erkölcstelen rendszerre, 
mert a szavazók az igazi proletári- 
átus gyermekei közül kerültek ki.

Megtérés.
Irta : Somogyi János. 6

Halk köszöntés után a beteghez ment, 
megfogta annak jóságos kezeit és megcsó
kolta. És könnyes szemmel szolgáltatta ki 
annak az utolsó vacsorát... Imádsága után 
a beteg tiszta, szelid tekintett! szemeivel 
könyörgön nézett rá s halkan susogta . . .  
— »Jöjjetek ide . . .  hozzám utoljára . . .  
igy n i . . ,  most kéz a kézbe . . .  nézzetek 
egymás szemébe. . .  legyetek boldogok.. .  
én most elmegyek, de ott fenn szószólótok 
leszek az Istennél. . .  ne . . .  ne . . .  ne 
hagyja elveszni az én éd es . . .  jó leányo
mat . .  .* — S mindketten csókot leheltek 
a szenvedő kedves k ezé re ... aki úgy lát
szott, hogy jótékony álomba szenderUI. És 
Bártfay keresetlen szavakkal szólt a leány
hoz: — Katinka, ha az Isten egy ilyen 
édesanyát magához szólít, pótolhatatlan 
veszteség, de nigyje el nekem, ö az Isten 
országában sokkal boldogabb lesz, mint itt 
a földi tövises életben . . .  Bármi követke
zik is be, nyugodt legyen, ha valami baj 
éri, ott vagyok mindenkor maga mellett 1 
Csendben búcsúzott 8 ment. A folyósón 
találkozott Tornyayval, aki gőgösen nézett 
el felette s egy szót sem szolt a száraz 
köszönésen kivtll. . .

Amerikában, kettős 
cél szolgálatában.

Kapi Béla püspök amerikai útja.
8

A püspök missziói körntján további 
állomások Acron, Buffaló, Philadel
phia, Betlehem és végül ismét New- 
york voltak.

Acron.
Acronban különös fénnyel és mél

tósággal ment végbe a gyülekezet 
meglátogatása március 25-én, ahová 
magyar ev. társaival, nemzeti színű 
szalagokkal és zászlókkal díszített 
autókon érkezett a püspök. Az ünnep
lőbe öltözött gyülekezet Zimmermann 
Rezső lelkésszel az élén a templom
hoz vezető lépcsőzeten várta a fő
pásztort és kíséretét.

Pelejthetetlen szép ünnepség kere
tében avatta fel itt Kapi püspök az 
új ev. templomot! Utána a Magyar 
Házba vonult az egész ünneplő soka
ság és pedig ]ó amerikai szokás 
szerint zárt sorokban, zászlókkal, 
virágokkal díszített táblákkal. A Ma
gyar Ház küszöbén Tarnóczy Béla, 
ez a kiváló tollú, izig- vérig hű magyar 
ember fogadta. Magyar szeretettel 
tárja fel előtte a Magyar Ház ajtaját 
— mondta — magyar lélek hűsége 
tegye a benne való tartózkodást ál- 
dottá.

A Magyar Ház falait dunántúli 
egyházkerülethez tartozó vármegyék 
címerpajzsai díszítették.

Tornyay bement felesége szobájába 8 
akkor látta csak, hogy itt van, ütőit a halál 
órája . . .  Valami nyugtalanság szállt az ö 
kőszivére is, talán a halál szele csapta meg 
lelkét, de izgatottan szólt leányához... — 
Katinka I küldj az orvosért 8 nem távozott 
azon éjjel el a beteg mellől. S amint ott 
állt a nagy, büszke ember . . .  egyedül a 
bűnös és az áldozat. . .  a beteg felnyitotta 
egy pillanatra szemeit, megborzongott 8 
kérve . . .  könyörögve csak annyit mondott 
. . .  P á l . . .  P á l . . .  légy jó . . .  s ujjaival 
integetett hozzá . . .  többé egy szó sem 
hagyta el ajkát. . .  beállott a haldoklás 
ó rája . . .  Mire Katinka az orvossal vissza
jött, teljesen öntudatlanul feküdt s minden 
percben várták a halált. . .  Katinka aszta
lára borult 8 úgy zokogott. . .  még az orvos 
szemeiből is hullottak a könnyek, csak 
Tornyay állt keményen, összeszokott ajak
kal 8 ha érzett is már valami nyilalló, fájó 
érzést a szivében, mégsem tört meg 
semmit sem az ő kőszive.

Az óra éjfélt kong, a beteg felriad . . .  
ott vannak mind az ágynál, a cselédek be
rohannak, mindenki sir, zokog. . .  s a be
teg édesanya utoljára még egyszer felemel
kedik . . .  s csak annyit. . .  súg lázasan. . .  
o t t . . .  o t t . . .  o t t . . .  s azzal lehanyatlott 
párnájára és vége. . .  más bűneiért. Lelke 
Istenhez tért az örökkévalóság honába

Buffaló.
Körútját egy napra megszakítva, 

a püspök megtekintette a Niagarát is. 
De onnan már sietve robogott autón 
Buffalóba, hogy meglátogassa az 
ottani magyar ev. gyülekezetünket. 
Itt is résztvettek ünnepségünkön az 
amerikai egyház vezetői s a ref. gyü
lekezetek lelkészei s többféle alakban 
éreztették szeretetflket a püspökkel.

Buffalóban felkereste a püspököt 
Ewers lelkész, az egyház nemzetiségi 
osztályának elnöke, kit a philadelphiai 
egyházkerület vezetősége küldött eléje.

Philadelphia.
Márc. 28 án Philadelphiában min

denek előtt Phadteicher presidentnél, az 
ötszáz gyülekezetét számoló philadel
phiai egyházkerület elnökénél tett láto
gatást, itt megmutatták a nyolcemeletes 
egyházi központi épületet, amelyben 
különböző hivatalaik vannak elhelyez
ve. Van külön nyomdájuk és nagysza
bású könyvkereskedésük. A m. évben 
több, mint harmincmillió vallásos 
nyomtatványt, lapot, folyóiratot, köny
vet satöbbit bocsátottak ki. Ifjúsági 
lapjuk hetenkint 110 ezer példányban 
jelenik meg. Múlt évi forgalmuk 750 
ezer dollár volt.

Phadteicher elnöknek és közvetlen 
vezető munkatársainak kíséretében 
megtekintette a várost, majd látoga
tást tett a theologián és szeminárium
ban, ahol lunch ot adtak tiszteletére. 
Nagyon kedves és meghitt étkezés után 
gyors ütemben elszedték az asztalokat, 
amelyek körül körülbelül 80 vendég

Ki tudná leirni azt a rettenetes fájdalmat, 
melyet Katinka érzett. . .  Lelkének fele 
szállt a sírba s mikor édesanyja halódó 
szemeit lefogta, kérte a halált maga is . . .  
Toll nem képes leírni ily fájdalmat, csak 
s z ív  tudja azt érezni... Szegény, szenvedő 
leány, elvesztette vigasztaló édesanyját, 
egyedül maradt, árván, elhagyottan abban 
az elátkozott házban.

. . .  A harangok zsongnak-bongnak . . .  
Ott áll a koporsó a fekete katafalkon, zo
kogás, sírás mindenütt. . .  ott van Miklós- 
vár népe künn az udvaron, együtt siratják 
lelkészükkel a titkos jótevőt, aki titokban 
sok-sok szenvedő könnyeit törölte le . . .

És Bártfay beszédében újra kimondotta. 
A végzet keze lebeg e ház felett.. .  Áldozat 
volt e kedves női lélek, aki megérdemelte 
volna a boldogságot s helyette töviskoszo
rút kapott az élettől! De Isten mindent 
tud és lát s bűnhődik az is, aki őt a sirba 
vitte 1

S a hatalmas Tornyay e szavak alatt 
fölvágta fejét s büszkén nézett szét a tö
megen, mintha csak azt mondaná kérkedve, 
majd meglátom, hogy ki az, aki meg merne 
büntetni engemet.

De feje újra visszagörnyedt. . .  a ko
porsóra tekintve érezni kezdte, hogy van 
mégis valaki, aki rendelkezik az ö élete 
fölött is, hogy az öröm, élvezet, mámor
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M e ste rh á z ]/ L á szló ,
a pápai gyülekezet közelmúltban el
hunyt melegszívű, apostoli buzgóságu 

lelkésze.

volt elhelyezve, de mindenki helyén 
maradt. Egyszerre csak azzal a szóval 
fordultak a püspökhöz: Szabad e né
hány kérdéssel terhelniOk? Igenló 
válaszra megindult a kérdezöskOdés. 
De nem össze- vissza logikátlansággal, 
hanem valami meglepó rendszeresség
gel. — Minden kérdésnél úgy éreztem, 
— úgymond a püspök, — hogy ko
moly, vizsgálódó lélek áll a kérdés 
mOgött s minden kérdésnek megvan 
a maga határozott külOn célja. Érdek
lődtek egyházunk viszonyairól, hely
zetünkről és a felekezeti viszonyokról. 
Statisztikailag ismertette velük a tri
anoni békekötés egyházi konzekven-

cgyszercsak elmúlik . . .  és görnyedten kö
vette a koporsót a kriptához. . .  könnye 
nem hullott. . .  a bűn még ott élt lelké
ben, s elnyomta az ébredő lelkiismeret 
gyenge szavát. . .

* ••
Benda Balázs eljárt ezután is minden 

héten Tornyaihoz. Katinkát ritkán látta, az 
kerülte öt, annál jobban siettette az eljegy
zést, biztosítva akart lenni minden eshető
ség ellen.

A külszin, a fény, a pompa, gazdagság, 
mely Balázst körülvette, hamis fény volt, 
mely alól sártenger feketéllett ki, amit má
sok megzsarolásából összeszedett n* *gyon- 
nagyon nehezen tudta megtartani, ö  csak 
harácsolni tudta a pénzt, de okosan fel
használni, munkába fektetni sohasem. Pe
dig a pénz, a vagyon akkor áldás az em
beriségre, ha annak gyümölcse a munka 
révén visszahull a munka embereire. Az 
a vagyon és kincs, melyre ráülnek, s hasz
nos munkába nem fektetik bele, értéktelen 
valami, ha nincs konjuktura, fogy, fogy, 
lassan elsorvad, megsemmisül, s gazdája 
örvénybe kerül.

így volt Benda Balázs is. Letűnt már 
a könnyen gazdagodás korszaka. Nem le
hetett a spekuláció karjaiban mámorral

ciáját, adatokkal illusztrálta, hogy 
mennyi plébániát, gyülekezetét, iskolát 
veszített a róm. kath., a református 
és ev. egyház. Kiterjeszkedett az álta
lános kulturális, gazdasági vesztesé
gekre is. A csodálkozó kOzbeszólá- 
sokból itt arról győződött meg Kapi 
püspök, hogy hazánk viszonyait na
gyon kevéssé ismerik s még nagyon 
sok felvilágosító munkát kell végez
nünk.

Philadelphia polgármestere is fo
gadta ez alkalommal a püspököt. 
Érdemes feljegyezni üdvözletének ezt 
a mondatát:

— Ne~felejtse el PüspOk úr, hogy 
az amerikai nemzet a vallási szabad
ságot éppen olyan nagy értéknek 
tartja, mint a politikai függetlenséget.

Az ünnepélyes üdvözlésre elkísér
ték a püspököt a philadelphiai egy- 
házherület vezetői, a lelkész! szemi
nárium tanárai és a philadelphiai 
magyarok közül számosán. (FoIjt kíT)

Feléledt a vallásüldözés Orosz
országban. A szovjetkormány 
egyre élesebben folytatja a harcot 
az egyház ellen. Vorones kormány
zóságban negyven templomot zár
tak be azzal az ürüggyel, hogy a 
hívők körében megszűnt az érdek
lődés. Kostrovában, egy hetvenöt- 
ezer lakosú városban, az elmúlt 
hónapokban hatvan vallásellenes 
gyűlést tartottak és vallásellenes 
múzeumot rendeztek be. Az isten
tagadók egyesülete a szovjetunió 
területén ebben az évben huszon
nyolc kongresszust tartott.

beseperni a milliókat. Az emberek okosab
bak lettek, dolgozni kezdtek. És akik nem 
tudták megszokni a munkát csak elbuktak. 
Bende Balázs is érezni kezdte, hogy ing 
a talaj lába alatt, hogy fogy a pénze, hogy 
el fog bukni. Egy szép napon megtudta, 
hogy értékpapírjai negyedrész értékre száll
tak le, fedeznie kellett magát. Nem volt 
elég értéke hozzá. Kihez forduljon segít
ségért máshoz, mint jövendő apósához: 
Tornyayhoz. Pénzt nem akart kérni tőle, 
úgyis tudta, hogy nem ad, váltót Íratott 
vele alá. Tornyay bizva Balázs gazdagsá
gában megtette kérését, aláirta. így ment 
ez négyszer- ötször. . .  s a végén Bende 
érezni kezdte a tátongó mélységet amelybe 
bele fog zuhanni. Egy vagyont új és úi 
adósságokkal, kölcsönökkel megmenteni 
nem lehet. Aki folytonos operációkkal 
akarja életét fentartani, annak előbb-utóbb 
elfogy a vére. Egyedüli útja a menekülés
hez csupán nősülése volt. Ebbe kapaszko
dott, mint utolsó szalmaszálba, s lótott- 
futott Tornyayhoz sürgetve a házasságot.

Szépséges májusi nap volt. . .  Eljegy
zést hirdettek a Tornyay kastélyban . . . 
Szomorú, hervadó mennyasszony volt Ka
tinka . . .  Sápadtabb, fehérebb a liliomnál.

Raffay püspök egyházlátogató 
kőrútja.

Raffay Sándor dr,, a bányai evangélikus 
egyházkerület püspöke tavaszi egvházláto- 
gató kőrútja során meglátogatta Kecskemét 
evangélikusait. A vasút állomáson meg
jelentek fogadására Fay István főispán, 
Zimay Károly polgármester, a városi tanács 
tagjai, Szeless László ref. főgondnokkal az 
élén a ref. egyháztanács tagjai s Bektorisz 
Gyula ev. gondnok és az ev. egyháztaná
csosok, az ev. és ref, asszonyok es leányok 
nagy csoportja, akik virággal várták a 
püspököt. Maurer Frigyes egyházfelügyelő 
elébük utazott a vendégeknek. A püspököt 
és a kíséretében levő Kaas Albert bárót, 
dr. Rásó Lajos kormányfötanácsost, Krutt- 
schnitt Antal főesperest, Bakay Zoltán 
esperesi főjegyzőt és Bakay Péter alesperest 
Zimay Károly po gármester, Szeless László 
ref. főgondnok, Kerekes Ferencné ev., dr. 
Hetessy Kálmánná ref. nők nevében üdvö
zölték. Az ev. templom bejáratánál Sárkány 
Béla főesperes köszöntötte szeretetteljes 
szavakkal.

A püspök a templomban tartott ige
hirdetés alkalmával az igazi keresztyénség 
célját, Krisztus legfőbb parancsának köve
tésében jelölte meg s a hivek leikébe véste, 
hogy a kecskeméti egyház maradjon to
vábbra is méltó hegven épített város ne
vére. A tisztelgő küldöttség sorában ott 
volt a kecskeméti róm. kath. egyház ré
széről Révész István tábori püspök.

Délben ünnepi közebéd volt, este pedig 
a templomban vallásos estély, amelyen dr. 
Kovács Sándor egyet, tanár „A keresztyén
ség forradalma“ címmel tartott nagyértékü 
előadást

Kecskeméti egyházlátogatása alkalmá
val avatta fel ugyancsak Raffay püspök 
nagy ékesszólással a kecskeméti evang. 
templom ui orgonáját.

Kiskunfélegyházán az állomáson Holló 
Béla polgármester üdvözölte a püspököt a 
város nevében. A templom kapujában 
Illés Kálmán lelkész fogadta.

Atyja durva, követelő szavával szemben 
mit tehetett, életét nem akarta eldobni, s 
Bártfay kérő szavára engedett apja akara
tának, s mindketten abban biztak, hogy a 
jóságos Isten megsegíti őket, csodát tesz 
ismét. Kacaj, dáridó hangzik a kastély ter
meiből, Bende Balázs gőgösen mulat, talán 
vesztét érezve . . .  Tornyay komor arcával 
gondolataiba temetkezik, amikor lánya ar
cáról a mélységes bánatot olvassa le. Ta
lán bánja is tettét, de büszke daccal elte
kint a gondolatok felett, s a bor mámorába 
merülve elfelejti az ébredő szív érzéseit 1 
A szép menyasszony megunja őket 8 enge- 
delmet kér, hogy visszavonulhasson. És 
elmegy . . .  le . . .  az udvarra a virágos 
ágyak közt végig . . .  hová . . .  hová megy 
szegény, hervadó virág? Hisz már nincs 
senkije. . .  nincs más vigasztalója, csak a
Íó Isten. De van mégis számára még egy 
lely, ahol ugyan csak némaság és gyász 

honol. . .  a családi sírbolt az, ahol elteme
tett édesanyja pihen . . .  elmegy oda . . .  
hozzá, hogy elsírja bánatát annak, akit 
legjobban szeretett. . .  Leül a rideg kopor
sók mellé, ráborul édesanyja koporsójára... 
zokogó szívvel imádkozik. . .  És nem bir 
elmozdulni onnan, földbe gyökeredzik a 
lá b a . . .

(Folytatjuk.)
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Fénnyes ünnepséggel, meleg szeretettel 
fogadta dr. Raffay Sándor püspököt egy
házlátogatása alkalmával Lajosmizse és 
Kerekegyháza lakóssága. Előbbi helyen 
Szántó Pál főszolgabíró. Farkas Béla ref. 
lelkész, utóbbi helyen Gyenes szolgahiró, 
Szappanos István fógondnok és Sándor 
István ref. lelkész fogadták a püspököt.

Raffay püspök mindkét helyen hatalmas 
beszédet mondott, az egyesült egyházak 
az evangélikusok és reformátusok össze
tartását és egymás további támogatását 
kérte. Itt is mindenütt tisztelgő küldöttsé
gek járultak a püspök elé. A püspök tisz
teletére adott ünnepi vacsorán megjelent 
Héj|as Iván országgyűlési képviselő, minden 
vezető egyéniség és nagyszámú közönség.

Nyugodjék Istennek gazdag áldása a 
püspök egyházlátogató kőrútján.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Együtt a Krisztussal 1

Jún. 11. Állandó békesség. János 14. vt. 
Krisztus, mint a Békesség Fejedelme, az 
O békességét adja nékünk, ha Ve'e élünk. 
Békességet, mely nem engedi szivünket 
többé nyugtalankodni, békétlenkedni s va
lamiről aggodalmaskodni. Aki a Krisztus
sal él, nem félhet senkitől s semmitől, mert 
tudja, hogy Krisztus mindenekre elégsé
ges erő és segedelem néki, 0 , * mi őriző 
Jó Pásztorunk, ki életét adta az Ő juhaiérti 
Akarod-e magadévá tenni ezt az örök 
békességet ? Légy együtt a Krisztussal I

Jún. 12. Állandó öröm. Ésaiás 35:io. 
Akik Krisztussal együtt vannak, mint a 
próféta mondja: .Örök öröm fejükön, vi
gasságot és örömöt találnak és eltűnik 
fájdalom és sóhaj I* Nem is lehet ez más
képen, hiszen maga a Krisztus közelsége 
a mi szivünk legnagyobb öröme. Hogyne 
felejtenénk el minden fájdalmat, bánatot, 
mikor együtt lehetünk azzal, ki megváltott 
bennünket, ki azt az örömöt is megszerezte 
számunkra, hogy szabadok lehetünk a 
bűntől és a halálnak félelmétől. Akarsz-e 
részesévé lenni ilyen állandó örömnek? 
Légy együtt a Krisztussal!

Jún. 13. Állandó megelégülés. János 6.86. 
Ha Jézussal vagy együtt, ki az élet kenyere 
és az életnek vize, soha meg nem éhezel 
és meg nem szomjuhozol. Lelked teljes 
kielégülést kap. Nem lesznek e világhoz 
fűződő vágyaid, csak az Istennek országa 
és annak igazsága után vágyakozol s ezt 
épen Krisztusod szerezi meg számodra, 
mert semmiképen máskép meg nem sze
rezhető az, csupán az Isten országának 
királya, a Krisztus áltat. Ha vágyói utána, 
légy együtt a Krisztussal?

Jún. 14. Állandó tisztaság. I. János 1.7 
Ha Krisztussal vagy együtt, lelked elkerüli 
a bűnt, az Ö vére megtisztít mindentől. Az 
Ö közelléte nem tűr szennyet, szentsége 
mellett a bűn meg nem fér. Éretted is hul
lott vére kiéget lelkedből minden szennyet, 
gonosz kivánságot s csak az a vágy marad 
meg abban, hogy te is szent és tökéletes 
légy, miként az Isten, a te Mennyei Atyád 
az. (III. Mózes 11. <4. és Máté 5.48.). Sze
reted a tisztaságot ? Légy együtt Krisztussal.

Jún. 15. Állandó hálaadás. János jele
nések 5.11—14. A Krisztus közelében való 
élet állandó békessége, öröme, megelégü- 
lése és tisztasága állandó hálaadásra in
dítja szivünket. Megtanuljuk, hogy nincs 
már mit kérnünk, mert Isten már mindent 
megadott számunkra az Úr Jézus Krisz
tussal való együttlétben s ezután már ké-

Vágyaimhoz.
Ha lemegy a nap s a zaj elül 
És gyászos szárnyán közéig az éj, 
Lelkemet vágyak veszik körül 
S bennük sorvadva, kínlódva ég.
Kegyetlen, gyilkos, emésztő vágy.
Tépdes, marcangol s nyugton nem hágy. 

Kerget, kínoz, hajt, gyötör egyre I 
Hiába minden, nem szün a vágy!
S  én egyre boly gok minden este. , .  
Beteg lelkemnek irt, ó’ mi ád ? 
Nyugalmat, békét, hol, hol talál?

. — Szegény vérző lelkem I — Sehol már!? 
O Vágyak I Vágyak! Merre visztek ? 
Nyugat ? Kelet ? Dél ? Észak felé ? 
Utunkat állják fenn az Egek 
S  lenn minden, minden Luciferé!
— Én küzdők értetek míg lehet,
De maradjatok a rög  felett.

KRISTÓF KÁLMÁN.

rés helyett is csupa hálaadás kel ajkunk
ról. Telve van-e már 82ived ezzel az örök 
hálaadással ? Ha akarod, hogy tele legyen, 
légy együtt a Krisztussal 1

Jún. 16. Állandó élet. János 6 . 6i és Je
lenések 11.16. Aki elfogadja Jézust, mint 
élő kenyeret s eszik abból, az örökké él 
Ktisztussal s Krisztusban. Krisztus örökké 
uralkodik mindenek felett s az 0  országá
ban élnek velük az övéi is. Ez az ország 
az örökéietnek üdvössége. Mindnyájunk 
lelke nyer örökéletet. Egyiké örök kárho
zatot a Krisztustól távol, a másiké örök 
üdvösséget a Krisztussal a 0  országában, 
az Ő oldalán. Te melyiket választod magad 
számára? Gondolkozz s határozz úgy, 
hogy élj együtt a Krisztussal!

Jún. 17. Állandó otthon. János 14.2, 
Aki Krisztussal van, azokban a hajlékok
ban lakozik, melyek az Atyánál vannak, 
melyeket Krisztus készít el az övéi szá
mára. Nem csak e földi létben lehetsz 
t»hát állandóan együtt a Krisztussal, de 
Ö számodra az örökkévalóságban is készít 
otthont olt az Ő és az Atya közelében. 
Tudván azt, hogy e földön csak vándorok 
és jövevények vagyunk mindannyian, vá- 
gyo!-e e mennyei haza, az igazi otthon 
után? Ha igen, légy együtt s járj együtt 
a Krisztussal már itt egész életedben.

Abaffy Gyula.

K O R K É P E K .

K a ro o la to k  a  h é trő l .
May Walter ismert pittsburgi dol- 

lármiíliómos, aki feleségével jelenleg 
a Laconia gőzösön világkörüli úton 
van, kénytelen huszonötödik házas
sági évfordulóját Párisban megtar
tani, mert Piltsburgba erre az időre 
már nem érkezhet meg. A dúsgazdag 
pár erre elhatározta, hogy ha már 
nem is tarthatja meg saját otthoná
ban az ünnepélyt, de legalább gon
doskodik arról, hogy a család bárdi
ja i ott legyenek. Most meghívókat 
küldtek szét és azokhoz szabadjegye
ket csatoltak, melyek érvényesek Pitts
bu rgh  Newyorkon át Cherbourgig, 
illetve Párisig és vissza. A vendégek 
azonban nemcsak hogy a luxuskabi
nokban lesznek a vendéglátó házas

pár vendégel, hanem Párisban még 
tizennégy napig fognak a legelőkelőbb 
szállóban az ünnepeltek számlájára 
lakni és élni. A házaspár hetven ven
déget vár Amerikából, ezek  h a jó 
k ö ltsé g e  k ö ze l s zá ze ze r  d o l lá r t  
te s z  k i ,  d e  leg a lá b b  e n n y i  lesz  
a vendégek párisi szállodai, színházi 
és egyéb számlái is.

Te jó  Isten, mennyi jó t lehetne 
ezzel az összeggel cselekedni. Hány 
özvegynek, árvának, elhagyottnak, 
koldus szegénynek a könnyét letö
rölni ?!

A szarvasi öregdiákok ünnepe.
Megkapó ünnepet rendezett június 

2 án ős 3-án a Szarvasi Öregdiákok 
Szövetsége B e n k a Gyulának, a 
szarvasi főgimnázium negyvenhat 
éven át volt tanárának és igazgató
jának emlékszobra leleplezése alkal
mából. A főgimnázium udvarán el
helyezett mellszobrot Koviczky Hugó 
szobrászművész, Benka egykori tanít
ványa, készítette. A vendégek tiszte
letére este a főgimnázium ifjúsága, 
a leventék, a tűzoltók és a dalkar 
lampionos fáklyásszerenádot adtak. 
Szombat délelőtt 8 órakor az ótemp
lomban ünnepi istentiszteletet tartot
tak, amelyen Szelényi János lelkész 
beszélt, majd átvonultak a gimnázium 
udvarára, ahol a gimnáziumi énekkar 
éneke után dr. Raffay Sándor püspök 
mondott nagyhatású szoboravató be
szédet, majd átadta a szobrot a gim
názium felügyelőbizottságának amely
nek nevében dr. Melich János egyet, 
tanár, a főgimnázium felügyelője, 
vette át a szobrot Benka Gyula em
lékét méltató beszéd kíséretében. 
Söjtöri Károly tanár, a gimnázium 
tanári kara nevében, dr. Szontágh 
Tamás, a Földtani intézet igazgatója, 
a Szarvasi öregdiákok Szövetségének 
társelnöke és a TESz országos elnöke 
zárószavai után ért véget az ünnep, 
ami után az ország minden részéből 
összegyülekezett többszáz öregdiák a 
jelenlegi tanulóifjúsággal együtt ki
vonult az Erzfébet-ligetbe, ahol meg
tartották az öregdiákok Szövetségé
nek rendes évi közgyűlését. Az öreg
diákok közül ott voltak Purgly Emil 
főispán, Urbanits Kálmán ős dr. Tóth 
Pál országgyűlési képviselők, dr. Ko
vács Andor és Saguly József espe
resek, dr. Barthóty István, békéscsa
bai polgármester, dr. Rell Lajos gimn. 
igazgató, Lelbach Péter nagybirtokos, 
dr. Kemény Gábor ny. főispán, Ci- 
catricis Lajos ny. főispán és sokan 
mások.
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„Verőfényes uton.“
Ez a címe Böszörményi Jenő, szentesi 

ref. lelkész most megjelent könyvének, 
amely az alföldi magyar nép lelki világát 
híven tükröztetö elbeszéléseket foglal ma
gában. Irodalmi formába való öntése ez 
azoknak a megfigyeléseknek és élmények
nek, amelyeket széleskörű lelkipásztori 
tevékenysége közben bőven van alkalma 
megszereznie. Megjelenik előtte egy kép, 
amelyet az életben talán már sokszor látott, 
egy történet, amelyet hallott, ez beléhull 
az Író fantáziájába s azt a vele való fog
lalkozásra készteti, miközben kellő formát 
s újabb és újabb szint nyer 8 mint ahogy 
a fű rő, a szőlőszem érik a napsugárban, 
úgy öltöttek benne testet lassan, szinte 
észrevétlenül ezek az elbeszélések is. Ezért 
nincs is bennök semmi mesterkéltség. Nem 
művirágok ezek, hanem ott van rajtok a 
valóságos élet lüktető szine, iilatos himpora. 
csillogó harmata. A bennök lévő alakok 
élnek. Gondolkozásuk, szavajárásuk, az 
életről, halálról való felfogásuk, vágyaik, 
érzéseik, naiv álmodozásaik valóban a ta
nyai magyar nép lelki vi'ágát tárják fel 
karakterisztikusan előttünk. Ehhez járul az 
Írónak minden zökkenő nélküli, tősgyökeres 
magyarságu, természetes folyamatossággal 
ömlő elbeszélő stílusa s az egészet beara
nyozza meleg szivéből derűs színekben 
patakzó vagy könnyek közt mosolygó, a 
fálszegségeket szelíd jóakarattal simogató 
humora.

Könyvének ezen értékei méltán keltettek 
széleskörű érdeklődést s hoztak a napi
lapok s folyóiratok hasábjain meleghangú 
méltatásokat s elismerő kritikákat. Sikerét 
különben már eleve az is biztosította, hogy 
Ravasz László irt hozzá mélyen járó, finom 
veretű előszót. Ára 2 50 P. Megrendelhető 
a Bathlen Gábor írod. R. T. könyvkeres
kedésében, Budapest, Kálvin-tér 8

E Ü Y R Ö L - M A S R Ó L .

A  m i n d e n n a p i  é l e t b ő l .

Be kell jelenteni az életbizto
sítási kötvényeket. A valorizációs 
törvény szerint csak annak a bizto
sított félnek van joga a koronaérték
ben kötött biztosítás felértékelésére, 
aki biztosítását 1922 január 1. előtt 
kötötte és 1928 április 1-én Magyar- 
országon állandó lakos volt. Hogy 
meg lehessen állapítani, kiknek van 
ilyen módon igényük biztosításuk 
felértékelésére, a pénzügyminiszter 
rendeletet bocsátott ki, amelyben fel 
hívja a biztosított feleket, hogy ha a 
felértékelésre igényt tartanak, úgy 
legkésőbb 1928 augusztus 31-ig je
lentsék be az illető biztosítótársaság
nál, amelynél a biztosítást kötötték, 
hogy mikor és milyen összegre kö
töttek életbiztosítási szerződést az 
illető társasággal. Az úgynevezett 
hadikölcsönbiztosításokat nem kell 
bejelenteni, mert azok a törvény 
szerint felértékelés alá nem esnek.

Adakozzunk a  H a r a n g s z ó  t e r j e s z té s é r e .

Az acroni ev. templom Amerikában. 
Nagy ünnepséggel avatta fö l Kapi 

Béla püspök március 25-én.

Hangulat. . .
. . .  Ls elment a tavasz I 

Hogy búcsút vett a folyóparttól —  
aludtak ép a vadgesztenyefák, 
s egy-egy fehér hajó nyomában 
füst imbolyog a végtelenen á t, . .  
Szivárványsávként csillámlott a hid 
lámpasorával a sötétben. —  
s zsálya illatos kertről álmodott 
egy csöppnyi bogár lábaink alatt 
a korhadt pad tövében . . .
A hegy fefől zsolozsma zengett, —  
s isten-iqével teljes csend le tt. . .
5 míg körültünk nimfák, koboldok 
könnyed halk táncot Jártak: 
a csilíagtábor ó mint reszketett I 
5 én odanyujtám lehunyt szememet 

a legszebb fényű nyárnak: 
mely a telkedből, —

mely a csókodból áradt. , .
S. POHÁNKA MARGIT.

H E T I  KRÓNIKA.
A képviselőház az aggkori és rokkant

sági javaslatot tárgyalta. — A jövő évben 
129 millió jut állami beruházásokra. — 
Klebelsberg kultuszminiszter vasárnap Kar
cagon járt, ahol nagy beszédet mondott 
kulturális problémákról. „A kormány meg 
sem áll addig, amíg 8 ezer iskolát nem 
épít a Nagy-Alföldön — mondotta többek 
között. — A vallásfelekezetek tisztelgő kül
döttségének a következőkben válaszolt: 
»Nagy örömmel iátom, hogy teljes feleke
zeti egyetértés uralkodik. Erre sohasem 
volt olyan szükség, mint ma“. — A magyar 
nemzet hitbeli és erkölcsi megújhodásának 
kérdését tárgyalta a reformátusok második 
nagygyűlése. Egyetemes egyházunk képvi
seletében megjelentek báró Radvánszky 
Albert egyet, felügyelő, aki az ev. egyház 
nevében üdvözölte a kongresszust és Kapi 
Béla püspök.

A szerb külügyminiszter szigorú vizs
gálatot és kárpótlást helyezett kilátásba 
Olaszországnak. — A különböző vidéki 
városokban folytatódtak az olasz ellenes 
tüntetések.

A Kis Ántánt konferenciáját elhalasz
tották.

A csehek a felvidéki közigazgatás élére 
dr. Dusek Viktor pozsonyi polgármestert 
nevezték ki.

A rom án kormány nem járul hozzá az 
angol külügyminiszternek az optáns perben 
előterjesztett indítványához.

A török külügyminiszter és Mussolini 
meleghangú táviratokat váltottak az olasz
török szerződés megkötése alkalmából.

A görög köztársaság elnöke nem fo
gadba el a kormány lemondását

Genfben kezdetét vette a tizenegyedik 
nemzetközi munkaügyi értekezlet, amelyen 
42 állam képviseletében 136 kiküldött vesz 
részt. — A Népszövetség júniusi ülésszakán 
magyar részről Genfben vannak Walkó 
külügyminiszter, Táncos Gábor tábornok 
és Apponyi gróf a szentgotthárdi ügyben.

Az új francia kamara első ülésén a 
84 éves Sibille elnökölt. Elnöki megnyitó
jában felszólitotta a képviselőket, működ
jenek együtt békés szellemben a kor
mánnyal.

Kínában Csang Csó-Lin tábornok el
hagyta a várost, melyet Sanzi tartományból 
való nagyobb csapattal szálltak meg.

H A R AN QS ZÓ .
S z t h á r o m s á g  u .  1 .  v a s á r n a p .

Ep. I. Ján. 4 . i6 - 2 i.
Isten szeretet. Hatalmas szó, amely a 

megváltott emberiségnek egyik legszebb 
diadaléneke, Zsoltár, mely eget földdel köt 
össze. Isten szereteti Ez az a  vallomás, 
amely bennünket itt a földön boldoggá 
tesz i ez az az erő, amely m egszenteli 
egész életünket.

Lelkészértekezlet. A veszprémi egy
házmegye lelkészi kara Pápán, május 30-án 
tartotta tavaszi értekezletét, Takács Elek 
esperes elnöklete mellett. Mint vendég, 
résztvett az értekezleten Mihály Sándor, 
gazd. tanácsos, egyhm. felügyelő. A tanács
kozás Istentisztelettel kezdődött, melynek 
keretében az Úri szent vacsorát Pohánka 
Ödön tési lelkész szolgáltatta ki a jelen
lévőknek. Az értekezlet üdvözölte Kapi 
Béla püspököt házassága 25 ik évfordulója 
alkalmából, az elhunyt pápai lelkésznek 
emlékét pedig jegyzőkönyvében kegyelettel 
megörökítette. Síkos Gyula, lemondott 
egyesületi pénztáros helyébe Novák Rezső 
ajkai lelkészt választotta meg az értekezlet. 
A tanácskozás során Síkos Gyula zala- 
galsai és Ihász Mihály kertai lelkészek 
tartalmas dolgozatokat olvastak fel. Elha
tározta az értekezlet, hogy őszi tanács
kozására a gyülekezeti felügyelői kart is 
meghívja. Sürgette az értekezlet a már 
egyszer elmaradt „Országos Evangélikus 
nap“ megtartását, figyelmébe ajánlotta a 
lelkészeknek az egyházi irodalom párto
lását és az egyházi tisztviselők családtag
jainak nyaraltatási akcióját.

A nógrádi lelkészéitekezlet május hó
24-én tartotta ezévi ülését Balassagyar
maton, amelyet az Úr szentasztalának meg
térítésével vezetett be dr. Csengődy Lajos. 
Majd az ifjúsági egyesület helyiségében az 
evangélikus apo’ogjétikáról hangzottak el 
előadások. Előadásokat tartottak: az elnök,
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Kardos Gyula balassagyarmati alesperes- 
lelkész, Mesko Károly galgagutal lelkész, 
Székey Andor egyházasdengelegi lelkész. 
Kiviltképen Kardos Gyu’a és Mesko Ká
roly rendkívül nagyvonalú és biblikus 
alapon álló fejtegetései keltettek általános 
tetszést a másik két előadáson kivül, úgy 
hogy a lelkészértekezlet egyhangúan elha
tározta, hogy az e témával való foglalko
zást és a benne való mélyebb elmélyülést 
szerfelett kívánatosnak tartja minden vo
nalon egyházi életünkben 8 több határozati 
javaslattal keresi meg az illetékes fóru
mokat is. Az elhangzott előadások nyom
tatásban való megjelenését is érdemesnek 
minősítette a lelkészértekezlet 8 ennek 
megvalósításával az elnökséget bízta meg. 
Kedves kötelességet teljesített az értekezlet, 
amikor a nógrádi egyházmegye másodfel- 
ügyelőjét, Rákoczy István ny. főispánt bánki 
egyház felügyelői működésének 25 és egy
házi tevékenységének 40 éves fordu'ója 
alkalmából őszinte nagyrabecsüléssel üd
vözölte. A lelkészértekezlettel egyidőben 
jöttek össze egy kedves találkozásra a 
nógrádi papnék is, Mihalovits Samuné, 
főesperes neje hívására, akik Kardos Gyu- 
láné nagytiszteletü asszony vendégszerető 
házában beszélték meg Kiss Istvánné Ömél
tósága részvételével a papnak legközelebbi 
teendőit.

A sárvári evang. leányegylet május hó 
23-án tartotta évi rendes közgyűlését, a 
melyen vendégként megjelent a nőegylet 
elnöksége és a lelkész is. Király Böske 
elnök előterjesztette az egyesület múlt évi 
működéséről a jelentést, mely a legnagyobb 
dicséretet érdemli meg. Hogy az egylet 
minden tagja igazi jó munkát végzett, azt 
igazolja a számadás is. mely szerint be
vétel volt 2055.07 pengő, kiadás 1104.85 
pengő, melyből szegény gyermekek és el
aggott öregek segélyezésére 331 pengő és 
ul könyvek beszerzésére 61.77 pengő for- 
díttatott. A leányegylet vagyona 2566 pengő, 
mely gyümölcsözőig van elhelyezve. A 
gyűlés végén Varga József lelkész hálás 
szavakkal köszönte meg az egyházközség 
nevében Király Böske elnöknek és az egy
let minden tagjának önzetlen, lelkes mun
káját és kérte reájuk Isten legjobb áldását. 
Bárcsak minden egyházközségben ilyen 
egyletek működnének.

Öttevény. Az öttevényi templomépités 
sorsjegyakciója május 31-én a húzás meg- 
ejtésével lezárult A fiókegyházközség ve
zetősége ezúton mond hálás köszönetét 
azoknak, akik sorsjegy megvevésével, el
adásával, vagy szives adományaikkal tá
mogatták a szent ügyet. Az ország minden 
részéből érkeztek bátorító segély nyújtások: 
Budapest, Orosháza, Diósgyőr. Tab, Zala
egerszeg, Tokai. Lébény, Rákospalota, 
Mágocs, Sárvár, Gór. Bánszállás, Körmend, 
Lovászpatona, irsa, Ujcsanálos, Várpalota, 
Mezőberény, Gyömöre, Szombathely, Vá
sárosfalu, v zd, Alsóság, Tótkomlós, Szarvas, 
Pusztaföldvár, Beled. Töltéstava, Sopron, 
Kaposvár, Sárkeresztur, Rajka stb. evan
gélikusai, különösen pedig a győri és 
györmegyei evangélikusok bátorították se-

Ö ükkel szent munkájukban a szegény 
nyieket. Megvan már a templom- 

építési összeg fele. Ki segít a másik felét 
megszerezni ? Ha az evangélikus élni aka
rás és összetartás ezután is így fog meg
nyilvánulni, akkor még ez őszön letesszük 
a templom alapkövét. Adományok küldését 
a győri lelkészi hivatalba kérjük.

Istennek hálaadó szívvel mondunk 
köszönetét mindazokért az adományokért,

melyeket az általa erre indított szivek az 
evangélikus munka segítésére az „Ifjúsági 
Keresztyén Egyesületek Szövetségének ev. 
pénztára Budapest“ 39,039. sz. csekkszám
lánkon hozzánk eljuttattak. Hisszük, hogy 
az ő kegyelme továbbra is támogatni fogja 
e neki kedves ifjúság közötti munkánkat. 
A beérkezett 8 eztán is a beérkezendő 
adományokat minden félévben, a Magyar 
Ifjúság júliusi és januári számában nyug
tázzuk nyilvánosan.

Szentgotthárd. A Nőegylet folyó évi 
közgyűlését id. Lulhár Lajosné elnöklésé
vel június 3 án tartotta. Központjában Ajkay 
Jenöné titkár nagy gonddal szerkesztett 
évi jelentése állott. — A Presbitérium jún.
4-én tartott ülést, amelyen az iskolaépiiés- 
sel kapcsolatban leérkezett miniszteri le
iratot, az épitendö iskola tervrajzát és 
költségvetését tárgyalta. Az evangélikus 
iskola felépítésével a szentgotthárdi missziói 
egyháznak legszebb álma válik valóra.

Az ev. vezetőképző tanfolyamunk 
Budapesten július hó 3—6-án tartatik meg. 
Jelentkezni az országos titkár címén (Abaffy 
Gyula Budapest VII. Gyarmat u. 106) lehet 
a jelentkezesi személyenkénti 3 pengő 
egyidejű beküldésével kapcsolatban. Külön 
meghívókat nem bocsátunk ki.

„Ne felejts el é ln i!“ Ezen a címen 
június végén egy keresztyén életfilozófiai 
mű jelenik meg. Tartalma: 1. Ne felejts 
el élni 1 2. Az élet racionalizálása. 3. Az 
élet statisztikája. 4. Az élet mystériuma. 
5. Az ember helye a mindenségben. 6. A 
pozitiv élet elve. 7. A szeretet értelme és 
célja. 8. A szeretet formái. 9. Uiravaló. 
A mű cca 130 oldalon tömör tájékoztatást 
ad az élet legmélyebb problémáiról, a tu
domány, a filozófia és hit világosságával. 
„Betdeker" e kis mű az élet útjára azok
nak az utasoknak, »kik szeretnének „élni“ 
és mégsem élnek. Ára 3 pengő. Lapunkra 
való hivatkozással megrendelhető a szer
zőnél. Cime: Pass László evang. lelkész 
Kölesd (Tolna vm.)

Nyíregyházán az ev. templomban Sze
keres Ferenc orgonaművész nagysikerű 
hangversenyt tartott.

Körút júniusban. A K. I. E, elnöke, 
dr. Scholtz Oszkár és titkára, Abaffy Gyula 
jún. hónapban több evangélikus gyülekezet 
meglátogatását vette programjában. Dr. 
Scholtz Oszkár ki e sorok megjelenésekor 
még Angliában van a stuttgarti egyesület 
tagjaival tanulmányúton, június 12-én ér
kezik vissza hazánkba s még a hó folya
mán felkeresi 16—17-én Békéscsabát, 24- 
én Sopront, 26 án Kőszeget, valószínűleg 
18-án Aszodot, 25-én Szombathelyet s júH 
1-én Nyíregyházat. Az országos titkár pe
dig 2—4-én Iharosberényen, 6—8. Győrött,
9—11. Kiskőrösön, 16—17. Balassagyar
maton, 18-án Luczfalván, 19-én Sámson- 
házán, 20-án Szécsényben, 24-én Vecsésen, 
26-án Szegeden, 28 —29-én Hódmezővásár
helyen 30-án és július hó 1-én pedig 
Szentesen fog propagandát kifejteni az ev. 
munka érdekében.

Felhívás az evang. ifjúsághoz. Mint 
erről e lap más helyén is szó lesz, a nyár 
folyamán a K. 1. E. Nemzeti Szövetsége 
kü önböző táborokat fog rendezni Balaton
szárszón. Az ev. országos titkár felhívja e 
helyről is ev. testvéreinek figyelmét, hogy 
evang. tábori konferenciát ez évben sem 
rendez. Országos konferenciánkat az ősz 
folyamán, valószinüleg a szeptemberi ev. 
nappal párhuzamosan fogjuk megrendezni 
Budapesten. Akik tehát a testvérek közül 
a nyár folyamán is részt vehetnének kon

ferenciákon, azok keressék fel a következő 
táborainkat: Július 9 —15. cserkésztábor 
ev. csapatok részére. Július 17—20. fele- 
kezetközi fiutábor. Július 22—25. felekezet- 
közi vezetők részére üdülőtábor.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Eljegyzés. Sebestyén Ferenc kisköcski 

ev. tanító eljegyezte Ágoston Fánikát Nagy- 
geresdről.

Házasság. Szentgotthárdon házasságot 
kötöttek: Kéfer József Koller Juliannával, 
Gaál József Dunst Cecíliával. Mayr József 
Decker Josefával. Isten áldása nyugodjék 
házassági szövetségükön.

Halálozás. A Harangszó hűséges tábora 
egy buzgó evangélikus lélekkel ismét ke
vesebb lett. Hosszú, de példás, keresztyén 
türelemmel viselt szenvedés után elhunyt 
Szentesen Pass Ferenc ny. rendőrkapitány, 
ev. presbiter neje, szül. Mészáros Julia 
áldásos életének 60 ik évében, akiben Pass 
László kölesdi evangélikus lelkész az-édes 
anyját gyászolja. Élete tele volt Isten- és 
emberszeretettel, áldással. 0  volt „Az áruló 
imakönyv“ tulajdonosa (Harangszó 1920. 
évf.). Temetése május 25 én volt nagy rész
vét mellett. Áldás emlékére!

Ú J D O N S Á G O K .
Antal Géza reform átus püspök az 

egyházak pénzügyi világkonferenciáján. 
Az Egyházi Pénzügyek Rendezésére Alakult 
Nemzetközi Szövetség jövő héten kezdi 
meg konferenciáját a skótországi Glasgow- 
ban. A magyarországi református egyetemes 
konvent megbízásából Antal Géza dunán
túli református püspök ulazott el a kon
ferenciára.

Sopron vármegye a „kultúr“ -ügynö- 
kök gyűjtései ellen. Sopron vármegye 
közigazgatási bizottsága feliratban kéri a 
kormánytól a társadalom védelmét a zak
latássá fajult kultúrális vonatkozású ügy
nöki gyűjtések megreedszabályozására.

B altazár püspök három ezer pengős 
alapítványa. Baltazár püspök újabb há
romezer pengős alapítványt tett a kollégium 
számára. Az alap vagyona most már meg
közelíti a száznegyvenezer pengőt. Az idén 
hétezer pengőt osztottak ki az alapból a 
kollégium szegény diákjai között.

1928 első negyedében 20.164 a  né
pességi szaporulatunk. A Statisztikai Havi 
Közlemények legutóbbi füzete közli ez év 
első negyedének népmozgalmi adatait. 
Eszerint Csonkamagyarországon ez év első 
negyedében 20.214 házasságot kötöttek, a 
születések száma 55.997, a halálozásoké 
35.833 volt, úgy hogy a népesség termé
szetes szaporodása 20.164 főnyi, ami kö
rülbelül 1 százaléknyi évi szaporodásnak 
fele! meg.

A Ferenc József tudományegyetem 
ötvenéves jubileuma. A szegedi magyar 
királyi Ferenc |ózsef tudományegyetem 
alapításának ötvenéves évfordulóját benső
séges keretek között ünnepelte meg az 
évzáró ünnepéllyel egybekapcsolva, az 
egyetem aulájában.

Meghalt az utolsó 48-as honvéd. Ama 
régi katonák rendjéből, akik Kossuth rep
kedő zászlai alatt rohantak szembehunyva 
a Branyiszkó orma ellen, mentek szuronyra 
az égő isaszegi erdőben s meghágták Buda 
falait. Az elmúlt napokban örökre lehajtotta 
fáradt fejét a legutolsó is: Lebó István 
negyvennyolcas közhonvéd.
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Az eldobott c ig are tta  vég tűzvészt 
okozott. Fülesen 17 házat pusztított el a 
tűzvész. A (űzet egy hétéves gyermek idézte 
elé, aki az egyik disznóólban eldobta az 
égő cigaréttavéget.

.Erzsébet K irálynéa-szAIló Budapest, 
IV.. Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba
4.50-tól 9-ig, 2 ágyas 6-tól 12.— pengőig.

Tüdőgyulladásban halt meg egy 
százéves asszony. Putnokon tüdőgyulla
dásban meghalt Dulovics Gyuláné, aki 
ebben az évben töltötte be századik életévét.

Négy élő gyerm eket sz ü lt Bakler 
Vendel vaspöri földmives felesége négy élő 
gyermeket szült. Az anya és a gyermekek 
jól vannak.

Egyetemi tanárok  országos össze
jövetele Debrecenben. Az egyetemi taná
rok czévi országos összejövetelüket június 
2-án és 3-án tartották Debrecenben.

Rothermere-utca H ódm ezővásárhe
lyen. Hódmezővásárhely egyik legszebb 
utcáját, a Szentesi-utcát lord Rothcrmere- 
ről nevezi el.

Tanácskozások Vilmos volt ném et 
császárnál a doom ! kastélyban. A német 
császár doorni palotájában tanácskozások 
folynak. A tanácskozásokon résztvesz de 
Geer holland miniszterelnök és mr. Kan 
holland belügyminiszter, azonkívül több 
neves német férfiú.

Anglia milliomosai és szegényei. Az 
angol statisztikai hivatal kimutatása szerint 
jelenleg 562 milliomos él Angliában, köztük 
138 nak évi jövedelme túlhaladja a százezer 
font sterlinget. Ezzel szemben 1,548 911 
személy élvez szegénysegélyt és 1,665 470 
háborús nyugdijat, ez utóbbiak végösszege 
évi 63.150 font sterlinget tesz ki.

Álarcos rablók a  mulatóhelyen. Niw- 
yorkban egy előkelő mulatóba négy álarcos 
rabló hatolt be. A rablók revolverrel a 
kezükben felszólították a szórakozó vendé
geket, bogy adják át pénzüket és érték
tárgyaikat.

Róma katholiku8 templomai. Rómá
nak, a legutóbbi egyházi évkönyv szerint 
359 kath. temploma és 24 oratóriuma van, 
nem számítva a zárda- és magánkápolná
kat, melyek a nagyközönség számára hoz
záférhetetlenek. A 359 templom közül töb
bet már nem használnak istentiszteleti 
célokra. Ulcarendezés címén 1870 óta het
vennél több templomot romboltak le. Ró
mának 800.000 főnyi kath lakossága mellett 
66 plébániája van és Így átlag 12000 lélek 
esik egy plébános gondozása alá. Az utóbbi 
évtizedekben Rómának az új városnegye
dekben 63 új temploma épült.

A vegetáriánusok miatt drága a cipő. 
Az angol lapok cikksorozatokat imák mos
tanában a terjedő vegetáriánus-mozgalom

ellen. Kifejti, hogy a csökkenő marha
fogyasztás miatt mindkevesebb a lenyuzásra 
kerülő bőr is, ennek révén emelkedik aztán 
a bőriparcikkek, jelesen pedig a cipő ára. 
Jó angol hazafi tehát egyék minél több 
húst, hogy hadd legyen cipője másoknak.

A jugoszláv kormány m egtiltja a 
vajdasági futballkluboknak, hogy m a
gyar csapatokkal mérkőzzenek. A jugo
szláv sportkörökben nagy meglepetést kel
tett a kormánynak legutóbb kiadott bizalmas 
rendelele, amellyel a vajdasági futball
kluboknak megtiltja, hogy magyar futball
csapatokkal mérkőzzenek.

Amerikai állam polgár ne látogasson 
európai uralkodó udvarába. Sabath kép
viselő, Illinois állam küldöttje, a képviselő- 
ház ü'ésén határozati javaslatot nyújtott 
be, amelyben azt indítványozza, intézked
jék a kormány, hogy amerikai állampol
gárok a jövőben ne látogassanak el európai 
uralkodók udvarába és ne alázzák meg 
magukat holmi ceremoniális térdhajtások
kal és egyéb, az emberi méltósághoz nem 
illő kódolásokkal.

Híres am erikai szállodás halála. Els- 
worth Milton Statler, Amerika egyik leg
híresebb száílólulajdonosa, Newyorkban 
meghalt. Statler szállodái világhíresek vol
tak arról, hogy minden szobához fürdő
szoba, rádió és reggeli lap járt. Legnagyobb 
szállodái Buffalóban, Gevelandban, Detro- 
itban, S*. Louisban, Philade’phiában és 
Newyorkban voltak. A Kossuth-zarár.dok- 
bizottság Clevelandban ugyancsak Statler- 
szállóban lakott. A híres szállódás fiatal 
korában üvegfúvó, majd később szállodai 
küidöncfiú volt.

Két nagyon érdekes regény folytató
dik az Uj Időkben, Herczeg Ferenc képes 
heti lapjában. Az egyiket, A kék bálványt 
Bónyi Adorján, a másikat a kü föld egyik 
legnépszerűbb regényírója, Ludwig Wo ff 
irta. Nagyon elmés cikket irt ebbe a számba 
Paulay Erzsi és Zilahy Lajos. Új Írója az 
Uj Időknek a kiváló tehetségű Zsigrsy 
Julianna. A külföldi elbeszélők közül Es
mond Jaloux-t mutatja be az Uj Idők e 
száma, melyet számos érdekes és művészi 
képen kívül változatos rejtvényrovat, szép
ségápolás, kertészet, gasztronómia rovatai 
és a közérdekű szerkesztői üzenetek gazda
gítják. Előfizetési ára negyedévre 640 P. 
Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a 
kiadóhivatal: Bpest, VI., Andrássy ut 16.

Magyar lányok fiatal lányok legszebb 
és legjobb képes irodalmi lapja. Szerkeszti 
Tutsek Anna. Előfizetési ára negyedévre 
2 pengő 40 fillér.

Az Én Újságom a legelterjedtebb gyer
meklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Előfizetési 
ára negyedévre 2 pengő. Megrendelhetők
I., Andrássy u. 16. Budapest.

A HARANGSZÖ PERSELYE.
A H arangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak ba i 
Tölgyesi jlnos Bpest, Tóth Sándor Lébény, 
dr. Zímányi Dániel Bpest, Szentmihályi 
Erzsébet Győr, Reiber Dines Körmend 
6 0 -  60 f. Tóth Andrásné Kiskőrös 1.20 P, 
Molnár Sándor és neje Amerika 1 dollár, 
Halász István Beled, Papp Sár dór Felső- 
mesteri 12—12 f, id. Kovács Sándor Rszt- 
mihály 18 f, Ev. Egyház Tokaj (offert.) 
4 P. özv. Kovács istvánné Lébény 50 f, 
özv. Győri Pálné Lébény 80 f, Németh 
Samu Lébény 3 P, Papp Karolin Bpest
1 P, Németh Sámuel, özv. Takács Jánosné 
Hegyfalu 1—1 P, Ev. Egyház Nagygyimót 
1.15 P, Tóth Sándor Raittamás, Barcza 
Zsigmond Zegerszeg 80— 80 f, Nagy Sán
dor Veszprém 2 20 P, Bencsik Lidia Sopron, 
Németh Zsigmond KUlsővát 50—50 fillér. 
Konfirmandusok Meszlen 4 40 P, Mar- 
8chalkó Béláné Budafok 1 60 P, Ev. gyü
lekezet Tárnokréti 225 P, Nagy Ferenc 
Vanyola 5 P, Tikos Istvánné Magyarnándor
2 P, id. Kovács Sándor Sobor 52 f, Reich 
Gusztáv Szombathely 20 f, ifj. Győiffy 
lózsef Boba 16 f, Bóka Károlvné Sopron, 
Hollósy József Szombathely, Dómján Fe- 
rencné Dergecs, Szantner György Tapolca, 
Kardos János Pápa, Nagy Jenőné Vácr, 
Kosztra Pál Bocsi, Hudv Etelka Pomáz, 
özv. Lázár Jánosné Sirkeresztur, Mojzer 
Ignácné Tapolca, Róth János Sárvár, Szabó 
Róza Rábcikapi, özv. Böröczky Sándorné 
Adásztevel 72—72 f, Péter Lajos Zmeggyes, 
Simon Jenőné, Sch'eifer Imréné Szombat
hely, Bácsi Juliska Nagycenk, Horváth 
Mihály Bcsaba, Pongrácz Mihály Kőszeg, 
Pé'erfy Lajos Szarvas, Kováts Mihály 
Győr 32—32 f, kis Rosta Sándor Kpálfa 
22 f.

Hálás köszönet. Purt Károly
a kiadóhivatal vezetőjo

Ki volna hajlandó nyári óvoda vezetését 
(július—augusztus hóban) vállalni s mily 
feltételek mellett ? Jelentkezhetnek menház- 
vezetö nők is. Jelentkezések az igények 
megjelölésével Ev. lelkészi hivatal. Nsgy- 
simonyi cfmre küldendők június 20-ig, de 
jelentkezni személyesen is lehet.

Evangélikus vallású, öt középiskolát 
végzett, árva leány, irodai gyakorlattal, 
jegyzői vagy gazdasági irodában, gépirónői 
állást vállalna. — Cím, válaszbélyeg elle
nében, a kiadóban. 1—3

Kiiünő rizling és burgundi boraimat, 
250 hl., kisebb tételekben is, jutányosán 
eladom. Kemény Ödön Boncodfölde, u. p. 
Alsóbagod. Körmendtől 20 kim.

M u n k a a d ó k !  ] e g j elent A l k a l m a z o t t a k !

„4 muükásbiztosítás uj törvényeinek és rendeletéinek kivonatos zsebkönyve!“
— Ára 1 pengő 20 fillér. —

Ebben a n é p i e s e n  megirt zsebkönyvben megtalálja az útmutatást, aminek segítségével önmaga megállapíthatja, mily 
anyagi és erkö'csi teendői vannak a Munkásbiztositó Pénztárral szemben, betegség esetén kiszámíthatja, mi a járandósága.

E z a  k ö n y v  m in d e n k in e k  n é lk ü lö zh e te tlen ü l szü k ség e s .
Megrendelhető: W E L L I S C H  B É L A  könyvkereskedésében S Z E N T G O T T H Á R D .  (Vas m.)
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Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női', férfi és gyerm ekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selym eket

V itális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.

(Alapítási év: 1898.) 
Szom bathely,

KŐ8zegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
kézelő tisztítás.

Megbízható tapasztalt több évi gyakor
lattal bíró idősebb evang. hölgy házvezető
nek ajánlkozik. Betegápolást és gyermek
gondozást is vállal. — Cím a Luther-Tár- 
saság könyvkereskedésében, Budapest Vili. 
Szentkirályi utca 51. a. Nagy Karola névre.

Jobb családból való szelíd 14—16 éves 
árvalányt keres díjazással, ev. lanitócsalád. 
Cím, válaszbélyeg ellenében a kiadóban.

Most jelent m eg:

A lélek halhatatlansága.
Irta: Dr. Csengödy Lajos.

•  Ára 3 pengő.
A legjámborabb hit és a legnyeraebb 

tagadásdk kereszttűzén át vezeti az olvasót 
ez a könyv a halhatatlanság problémájának 
a mai tudásunk alapján lehetséges megol
dása felé, a vallások, a filozófia, a termé
szettudomány, a spiritizmus állító és tagadó 
felfogásainak ismertetése után a természet- 
tudományi és lélektani kutatások mai ered
ményeinek alapján foglalkozik a Halál, a 
halhatatlanság és a Sirontúl örök kérdésének 
tudományos alapon való megvilágításával.

Megrendelhető a kiadó: Scholtz Test
vérek könyvkereskedésében, Budapest, IX., 
Ferenc körút 1Q/21

3 pengő 20 fillér beküldése mellett bér
mentve küldjük.

M. kir. póstatakarékpénztári számla 
sz. 25133.

A szarvasi ev. tanítóképző ev. vallásu 
gyermektelen h á z v e z e t ő n ő t  keres kb. 
130 személyt ellátó közétkezője számára. 
Jelentkezni lebet az igazgatónál. 2—2

r*l*'6i uerJceuti M kiadó: OZIPOTT OlZi 
• i .n t f o K h á r d ,  V n .v á rm .g y .. 

Sí.rk*aitőtAn: NÉMETH KAROLY. 
Főmunkatárs.k:

NACY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 
T0RÓOZY z o l t An .

KSsliktokat n*m adunk r i i u k .

Nyomatott WelUsch Béla rlUamQzemQ könyvnyom
dájában Szentgolthárdon.

Felelő, nyomdavezető : Kies Kálmán.

«Örömmel értesítem, hogy a vásárolt 
«Nemesacél"-kaszákkal valamennyien 
igen meg vagyunk elégedve."

Pusztavám. Tetzl András,
így vélekednek a gazdák a

„ N E M  ES A C É L “ - k a s z á r ó l .
Ezen kasza jóságáért oly messzemenő 
jótállást vállalok, hogy háromszori ka
lapálás után ingyen kicserélem, ha nem 

volna kifogástalan az éle. 
Kapható kizárólag:

SALBER KÁROLY kereskedőnél
ío-io SZENTGOTTHÁRDON.

Oabonaáraks Búza 33.80, rozs 31.10 
árpa 30.—, köles 27.75, zab 30.75, tengeri
26.75, korpa 22.75 Pengő métermázsánként.

Református lelkész család keres németül 
is beszélő szerény vallásos tanítónőt, vagy 
más intelligens urileányt, akire gyermekei 
nevelését nyugodtan bízhatná. Szükséges, 
hogy a háztartásban is bírjon némi jártas
sággal és a háztartási munkákban is szí
vesen segítsen. Leveleket a kiadóhivatal 
továbbit. 2—3

Szülőit, leik 6 —1 4  éves g y e r 
m e k e ik e t  t is z ta  n é m e t h e ly e n , 
j ó  levegő jű  v id é k e n  ó h a jt já k  
n y a r a l ta tn i ,  h o l n a v i  2 .4 0  í j 
é r t  j ó  e llá tá sb a n , ev. s z e lle m ű  
n eve lésben  ré sze sü ln e k , Í r ja n a k  
a  következő  c ím r e : F r .  W in te r  
L e ite r in  F e r c h to ld s d o r f  S o n n -  
b e r g s tr a s se  3 . A u sz tr ia .

jWTRészletes  magyar útikalauzok
Kapható KIS TIVADAR könyvkereskedésében PÁPÁN.
T 3 a  1 mű mellékletiéi 3 látkép, 1 térkép, 180 képpel és 23 alap- n A  és környéke részletes kalauza.
M~>dt V U i l j  .  rajzzal, 424 lapon. Irta: Dr. D o r n y a y  Béla. Ára 7 pengő, a  C l j J a  Ára 30 fillér.
P A  v \ n  új térképe. C  A n v > r \ n  és környékének részletes kalauza — XT  A  o  rr a  r e  nyaralóhely
I T  O. d  Ára 70 fi 1. Ö  U  I  \ J  1 1  16 kép, 4 alaprajz, 1 térkép. Ára 1.60 P. JDk- U a ű C g  ismertetése.

Pannonhalma, Tihany, Budapest stb. kaphatók már.

Térképolvasás gyakorlati kézikönyve. Katonai térképek tartalma és használata. Ára 1.20 pengő.
K özutak kilom éterm utatóia és térképe. K̂ lge,k̂ ^ g flá8k5zpui és voni “k,onlÄ '

Magyar autótérkép. 1 szelvény8ára 2 80 p^ényeP'

Balaton és környékének térképe.4 lapon68bennbe-Tr4%V7g56.0C0 mérték'
Csonka Magyarország közlekedési (vasúti és hajózási) térképe 3  színben 6 9 X 112 cm. 5 pengő. 

M agyarország k özigazgatási térképe. 2 .50 P. 
Szétdarabolt M agyarország térképe. 6 0  fillér.

Trianoni gyászjelvény és lord Rothermere arcképe. 50 fill.
Minden magyarnak hazafias kötelessége, hogy a „Trianoni jelvényt viselje. Rendeljen még ma:

K I S  T I V A D A R  könyv- és papirkereskedésénél P Á P Á N .
Postatakarékpénztári csekkszámla 25210.
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Szerkeaitó-Uadóhlvatol t
SZENTGOTTHÄRD.

V>8 vármegye.

FlókkladóhlralAl:
,1-uther-Társaság* kOnyv- 

kereskedése Budapest, 
VIU., Szentkirályl-u. 51/a.

A „HABAN88Z0“ 
előfizetést ára negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10°/»-oi kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 00 fill.

Alapította
KAPI  BÉLA

1910-ben.

Laptulajdonoii:
a Dunánttll Lntüer-Szövetséfl.
Az OrnzágOB Lath er-Szövet

ség kivat&lofi lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szcntgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenni minden vasárnap.

Példaadás.
Ap. csel. 2 .47.: „Mind

nyájan pedig, akik hívének, 
dicsérték az Istent és az egész 
nép előtt kedvességet találtak. 
Az Ur pedig minden napon 
szaporítja vala a gyülekezetét 
az üdvözülőkkel.“

M i, a jelen keresztyénéi, sajnos, 
* * nem dicsekedhetünk azzal, 
hogy „az egész nép előtt“ valami 
nagy kedvességre találnánk. Sőt 
ellenkezőleg, igen sok esetben, a 
népszerűtlenség bélyegét viseljük 
magunkon . . .  És ennek a nép
szerűtlenségnek az okát ne keres
sük mindig csak másokban, hiszen 
mi, akik komolyan igyekezünk a 
Krisztus követői lenni, szintén 
hozzájárulunk ahhoz, hogy „az 
egész nép“ nem soroz bennünket 
közkedvelt alakjai közé. Ha péld. 
szorgalmas templomlátogatók va
gyunk, de a templom áldott ha
tása nem látszik meg életünkön, 
úgy jövünk ki az Istennek házá
ból, mint ahogyan bementünk, ha 
szívünknek békéje, életünk öröme 
nem növekedik meg, ha szíves 
készségünk nem erősödik meg az 
oltár közelében — akkor méltán 
vetik szemünkre felebarátaink, ép
pen a templomot kerülő felebará
taink : Ti képmutatók ! mit használ 
tinéktek a templombajárástok! . . . 
így veszítjük el a kedvességét „az 
egész nép előtt“ . . . Mig ha az 
emberek azt látják, hogy a hívő 
lelkek még a nehéz napokban is 
sokkal nyugodtabbak, erősebbek, 
elszántabbak, mint ők maguk — 
önkéntelenül is bizonyoscsudálattal 
néznek reánk és ajakuk suttogja 
a kérdést: Honnét árad ezekbe 
ez a letörhetetlen erő, ez a meg 
nem fonnyadó öröm I ? . . .  Azután 
elindulnak utánunk, hogy példa

adásunk nyomán tanuljanak Isten
ben hinni, bízni s erős szívvel 
remélni! . . .

Ilyenkor azután mi is kedves
séget nyerünk. . .  a gáncsoskodás, 
a megvető, lenéző tekintet tiszte
letté változik át, mert minden hi
tetlen, minden gúnyolódó hallgatni, 
kényszerül, ha látja a hitnek gyü
mölcseit. Egy szóval „az egész 
néf) előtt“ akkor találunk kedves
séget, ha az igazi keresztyén élet
nek, az odaadó szeretetnek fénylő 
példáit tudjuk felmutatni.

Minden gyülekezet gyarapodá
sának ez a jó példaadás a titka. 
Meg vagyon írva, hogy „az Úr 
minden napon szaporítja vala a 
gyülekezetét az üdvözülőkkel“ . . .  
Minden gyülekezetben fogjanak 
hát össze az igazán hívők és mu
tassák meg, hogy az Istentől meg
áldottak áldást visznek mindenüvé, 
hogy a megtérők másokat ,is meg
térésre bírnak és így az Úr nem

Június 7-én, mikor hatalmas tö
megek tolongtak az úrnapi körme
netben az utcán, férfiak feketélő 
sokasága vonult a győri ev. temp
lom felé presbiteri konferenciára. 
A konferenciát megnyitó istentisz
teletet Túróczy Zoltán győri lelkész 
végezte, aki Kol. 4.17. alapján ar
ról beszélt, hogy a z  e g y h á z 
t a n á c s o s i  e s k ü  s z e r i n t  
e g y h á z t a n á c s o s i  k ö t e l e s 
s é g ü n k e t  h í v e n  és kinek-kinek 
tehetsége szerint k e l l  t e l j e s í 
t e n i e .  Az istentisztelet után a 
Szeretetház dísztermébe vonult a 
sokaság, amelybe azonban az 
egyharmada sem tudott beférni a 
jelenlevőknek, úgyhogy kénytelen 
volt a konferencia visszamenni a 
templomba.

Németh Károly esperes imája 
után Csemez István egyházmegyei 
felügyelő üdvözölte a vendégeket, 
az előadókat, a konferenciára ösz- 
szesereglett lelkészeket, felügyelő
ket, gondnokokat és egyháztaná
csosokat s az ekkorra megérkező 
Kapi Béla püspököt is, aki vála
szában reámutatott arra, hogy ma 
e g é s z e m b e r e k r e  v a n s z ü k -  
s é g e  a z  e g y h á z n a k ,  olya
nokra, akiket nemcsak a születés, 
a kenyér és a hivatás tesz evan
gélikusokká, hanem egy benső 
kényszerűség, amely miatt nem is 
tudnának mássá lenni. Az üdvöz
lések sorát Jausz Lajos, a győri 
gyűl. másodfelügyelője zárta be, aki 
meleg szavakkal üdvözölte a konfe
renciát a győri gyülekezet nevében.

A g y ő r i e g y h á z m e g y e  p r e sb ite r i k o n fe r e n c iá ja .

fogyasztja, hanem inkább növeli, 
gyarapítja a hívők gyülekezetét.

Jövel Szentlélek! töltsd be szí
vünket, gyújtsd lángra bennünk a 
hamvadó szeretetet a te égi szerel
meddel. Ments meg minket a hi
valkodó testi, világi élettől, segíts 
új életre, hogy Istenünk országa 
általunk is gyarapodjék.

„Uram, mily boldog az, 
ösvényeden ki járhat.
Gazdag, kies mezőn.
Legelhet a te nyájad. 
Tűzoszlopként vezet 
Szentlelked az utón,
Melyet ki hűn követ,
A mennybe jut, tudom.

Oh add meg ezt nekem 
S többi testvéreimnek,
Atyám, akik a bűn 
Sötétségében ülnek.
Vezesd te népedet 
S ossz köztük égi bért.
Hallgass meg engemet,
A Jézus Krisztusért I“ ,

Amen.
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Az első előadást dr. Berta Benő 
celldömölki járásbiró, a lébényi 
egyház felügyelője tartotta az egy
ház és az állam viszonyáról. Is
mertette az amerikai rendszert, ahol 
az egyházak magánjogi egyesüle
tek állami ellenőrzés mellett s az 
európai rendszert, ahol az állam 
jogállású közjogi testületnek ismeri 
el az egyházat és támogatásában 
részesíti. „A múlt ismerete arra 
tanít, hogy az államhatalmat tiszte
letben kell tartani, de s o k  v é r e n  
s z e r z e t t  ö n á l l ó s á g u n k a t i s  
k ö r ö m s z a k a d t á i g  k e l l  v é- 
d e n i.“

Abaffy Gyula a Kér. Ifj. Egye
sületek ev. ágának országos titkára 
a presbiterek utánpótlásáról be
szélt. Hálás az egyház minden 
munkáért, amit vezetői a jelenben 
végeznek, de nem szabad megelé
gedni a mával s a jövőre vonat
kozólag pedig csak az óráról órára 
való tengődés programmját vallani, 
hanem tervszerűleg kell gondos
kodni a j ö v e n d ő  e g y h á z t a 
n á c s o s o k r ó l .  S ezt az után
pótlást végzi a Kér. Ifj. Egyesület. 
Felhívta a konferencia figyelmét, 
hogy érdeklődjenek az ifjúsági 
munka iránt.

Szalay Mihály lovászpatonai 
lelkész a protestántizmus világhely
zetéről tartott előadást. Rámutatott 
arra, hogy mi vagyunk a föld sava 
és a világ világossága. Róm. kath. 
írók és tudósok vallomásaiból iga
zolta, hogy ezt az állítást mások

Megtérés.
Irta : Somogyi János. 7

Leszáll az é j . . .  csodás fényes hold
sugár ezüstözi be a tá ja t. . .  Fenn a kas
télyban Bende és Tornyay vígadnak, mu
latnak, s lenn a sírboltban egy élőhalott 
temetkezett be az éj szárnyai alatt az el
múlás világába. . .

Vájjon ki volt boldog azon az éjszakán ? 
Az öröm a mámor lovagjai-e, vagy pedig 
a szenvedés néma nője? Megmondja az 
Írás: „Boldogok akik simák, mert meg- 
vígasztaltatnak 1*

*  *  *
Alig hajnalodott, lódobogás zaja hang

zik a kastély udvarán. Qyorsfutár jött Bende 
udvarából, pecsétes levelet hozott. Balázs 
még a mámorok gyötrődő álmát álmodta, 
amikor felzörgették.

Feltörte a pecsétes levelet. Sápadt, ha
lottszint ölt az arca, feje lehanyatlott 8 
csak annyit mondott

— Vége . . .  vége mindenek 1 Gyorsan, 
gyorsan hozzatok lovat alám, hogy hama
rabb hazaérhessek s megakadályozzam a 
végzetemet.

Izgatottan nyeregbe pattant, 8 halkan 
köszönve nyargalt délnek a hazafelé vivő 
utón. Tornyay szintén veszedelmet érzett

is kénytelenek elismerni. Önérzettel 
mutatott rá azokra a számbeli ered
ményekre is, amelyekről a prot. 
világstatisztika beszél. Teljes dia
dalunknak megvannak az akadá
lyai a külső ellenségekben, a róm. 
katholicizmusban és a szektákban, 
de ennél sokkal fontosabb a belső 
ellenség: a h i t k ö z ö n y .  Senki 
más nem teheti tönkre a mi egy
házunkat, csak mi magunk. De 
senki más sem építheti fel, csak 
mi magunk'. Moody, a világhíres 
evangélizátor fiatal kereskedősegéd 
korában magára vállalta, hogy 
minden vasárnap megtölt négy 
hátulsó padot a templomban. Nem 
nyugodott addig, míg a járókelőket 
be nem kényszerítette a templomba. 
Ha minden egyháztanácsos csak 
azt vállalná magára, hogy nem 
négy, nem egy padot, csak a maga 
és családja helyét töltse be minden 
vasárnap a templomban, már meg
indul az egyházépítés munkája.

Magyar István felpéci igazgató
tanító, az egyházmegyei Tanító- 
egyesület alelnöke, az egyház és 
iskola viszonyáról tartott előadást. 
Rámutatott arra, hogy az egyház 
és az iskola mindig szoros viszony
ban állott egymással. De büszkén 
rámutatott arra az óriási különb
ségre is, amely a reformáció előtti 
és a reformáció utáni időben van 
az egyház és iskola viszonyát ille
tőleg. Lelkes szavakkal hívta fel 
tanítótársai figyelmét a p i h e n é s  
n é l k ü l  v a l ó  m u n k á r a .

a házatáján s nyugtalanul járkált végig az 
udvaron.

Bende Balázs, hazaérve, hivatalos sze
mélyeket talált otthon s mellettük ott áll
tak a kegyetlen szivU hitelezők, akik pén
züket követelték.

Tizenkét váltó gyilkos papírját tereget
ték eléje s ő csak bámulta tágranyilt 
szemmel bambán, mint aki nem tudta mi
tévő legyen. S a tizenkét váltón ott feke- 
téllett Tornyay neve is. A mocsár hajósa 
magával ránthatja a mélységbe az arany
tenger szívtelen kalózát is, s együtt temet
kezhetnek el a feledés, megsemmisülés 
tengerébe. Tudtára adták, hogy ügyeit 
negyvennyolc órán belül rendezni kell, 
különben megszólal a halálverő dob a 
Bende kúria felett, ami már amúey is meg 
volt majdnem teljesen terhelve. És Bend: 
azt jól tudta, hogy a végzet kezeiből nem 
kerülhet ki máskép csak megsemmisülés
sel. Legutóbbi eladásai is mind veszteség
gel zárultak, birtokával nem törődve, arra 
csak mindig ráfizetett, s különben is a 
kölcsönök egész raja teljes értékéig nrár 
megterhelte a birtokát. Tudta, hogy bukása 
tehát magával rántja Tornyayt is, de ez 
nem fájt neki egy cseppet sem.

Itt várni nem lehet. . .  életre nincs re
mény 1 Meghalni gyáva 1 Menni, menni 
kell I El fog tűnni a bűvös-bájos életből,

Az előadások után Kapi Béla 
püspök mondott beszédet, amely
ben összefoglalta a konferencia 
tanúságait. Az egyház célja a lélek 
felsőbbrendűségének elismertetése 
és az örökkévaló javak átmentése 
a jövő nemzedék számára. Ezt a 
feladatot csak akkor tudja betölteni 
az egyház, ha tagjai egyenként 
elvégzik az újjászületés munkáját. 
Előre csak akkor mehetünk, ha 
kiki elvégzi számadását a maga 
lelkiismeretével s nem kívül keresi 
a munkát másban, hanem önma
gában keresi meg, hogy mire van 
szüksége belőle az egyháznak ? 
Kitért azokra a törekvésekre, ame
lyek újabban felekezeti erkölcsök 
érvényesülésétől várják Nagy-Ma- 
gyarország feltámadását. Mi nem 
tartunk igényt evangélikus erkölcsre, 
mert az erkölcsi törvények maga
sabbak, mint a felekezeti korlátok. 
Nekünk nagyobb az igényünk. 
Mi k r i s z t u s i  e r k ö l c s r e  tar
t u n k  i g é ny t .  Erre kell töreked
nünk, mert minden egyház annyit 
ér, amennyit Krisztusból élővé tud 
tenni. Meg vagyunk győződve, 
hogy a protestantizmus még nem 
mondott el mindent. A protestan
tizmus történelmének vannak még 
üres lapjai, melyekre új gyönyörű
séges fejezeteket fogunk írni, mi
helyt önmagunkon megkezdjük az 
újjászületés munkáját . . . Egyszer 
Luthernek halálhírét költötték. Na
gyon leverőleg hatott mindenkire. 
Elcsendesedett az emberekben a

a mámorok, gyönyörök szépséges világá
ból, messze-messze titokzatos helyekre» 
ahol a koldusbot várakozik reá.

Tollat, s levelet vett elő. Irt: „Elme
gyek, itt már úgysem az enyém semmi, a 
jövőm meghalt, nem akarom a börtönt I 
Irtózom a haláltól, félek, bujdosó leszek. 
Bocsássatok meg nékem, nyomorúlt bű
nösnek. Isten veled Pál I Kőszívű  menny- 
asszonyomnak itt a gyüiüje, újra szabad, 
legyen ő boldog, nagyon boldog — a kol
dus Bende Balázs 1“

Éjszaka csendesen csomagolt s úgy 
osont ki saját házából mint egy tolvaj, 
fekete árnyak ü'dözték, hajtolták, verejté
kezve futott ki a vasútállomáshoz, 8 az 
éjjeli vonattal tovarepült a titokzatos életbe, 
a megsemmisülésbe. S megtalálta igazi 
helyét az erkölcstelen mocsár posványá
ban. melyben egészen elmerült.

Üreslelkü, nyomorult lélek volt, aki 
tetteiért nem mert helyt állni, aki ember
társait sohasem szerette, aki gyáván meg
futott a földi igazságszolgáltatás kezei 
közül. De hiába fut. . .  van Isten az égben, 
O mindent lát, megfizet mindenkinek az ö 
cselekedeteiért 1

* **
A Tornyay kastélyban nyugtalanság van. 

Bende Balázs hirtelen eltávozása Tornyay
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v ité z  D r a s k ó c z y  I s tv á n ,
ny. altábornagy, a pápai ev. gyüle

kezet felügyelője.

diadal hymnusza. A hír azonban 
hamisnak bizonyult. S mikor végig- 
száguldott egy ember Wittemberg 
utcáin az örömhírrel: Luther él, 
újraéledt az emberek reménysége, 
s gyümölcsöt hullatott az emberi 
akaraterő a történelem földjére. 
Ez a konferencia szent hírnök, 
amelyik felrázza az evangélikus 
egyházakat: Luther él I

A hozzászólások alkalmával el
határozta a konferencia, hogy fi
gyelmébe ajánlja a gyülekezetek
nek az énekkarok szervezését, a 
vasárnapi munkaszünetért való 
erőteljes küzdelmet. Elhatározta 
azt is, hogy a konferenciát rend

szívében rémületet okozott, mardosta, tépte 
a titkos kérdés, hogy mi is lehetett az oka 
a nagy hazasietésnek, s zajló gondolatai
val nem tudott megnyugodni. Bolyongása 
közben leánya szobájába tért, s még na
gyobb lett rémülete, amikor leányát nem 
találta ott. Felesége elhagyott szobájába 
sietett, azt gondolta, hogy Katinka oda 
menekült édesanyja szelleme és képe mellé, 
de nem látott ott semmi mást, mint fele
sége életnagyságú képét. . .  S a szivéhez 
kap . . .  iszonyú érzés, mintha a kép meg
mozdulna helyéből s beszélni kezdene, 
vádló, éles hanggal. S zúg a feje, remeg 
a szive, hallja a hangot, nem tud mene
külni előle s lerogy az egyik karosszékbe 
8 hiába vonaglik meg arcában a büszke 
akarat, isten keze elsorvasztja azt, s törött 
porsátorában, törődött, összeomlott lelke 
porba hullott. . .

Végre kivánszorgott a kínok szobájából 
8 a cselédek megijedtek a hatalmas Tor- 
nyay meggörnyedt alakjától s nyöszörgő 
hangon rimánkodott nekik, hogy keressék 
mindenütt eltűnt leányát. Felkutatták a 
kastély minden zegét-zúgát, a környékét s 
Tornvay remegő, összetört lelke attól félt, 
hogy leánya talán a halál karjaiba dobta 
magát. Már alkonyodott, amikor a cselédek 
egyike a kert alatt észrevette a lábnyomo
kat, melyek a sírboltig vezették, futottak

szeresíteni fogja, arra minden evan
gélikust örömmel hív, ha nem is 
vezetője az egyházi életnek. Né
meth Károly esperes hálaimádsá
gában együtt dobogott a hatalmas 
sokaság szíve s bizonnyal rá
mondta Isten az áment erre a jó 
munkára.

Amerikában, kettős 
cél szolgálatában.

Kap! Béla püspök amerikai útja.
4

Március 29-én dr. Pfatteicher 
elnök társaságában South Bethle- 
hembe utazott Kapi Béla püspök 
az ottani magyar-vend gyülekezet 
meglátogatására. A vasúti állomá
son az amerikai egyházi hatóság 
képviseletében Lauri esperes üdvö
zölte a gyülekezet vezetőségével 
és Roberts szenátorral együtt. Meg
látogatta az épülő mühlenbergi 
kollégiumot. Este volt az istentisz
telet, amelyen dr. Stiegler Ernő 
bethlehemi, Rúzsa István newyorki 
és Pöttschacher István allentowni 
lelkészeken kívül 17 amerikai lel
kész, illetőleg esperes és kerületi 
elnök vett részt ornátusban. A gyü
lekezet tagjai javarészt vend-vidé
kiek és győrmegyeiek. A győrme- 
gyei Csikvánd községből kivándo
rolt nők az istentisztelet után tartott 
szeretetvendégségen tearózsákkal 
megrakott ezüst virágkelyhet aján
dékoztak a püspöknek.

oda rögtön, Tornyay utánuk, a sirboltajtó 
nyitva volt s ott találták a hideg márvány
lapon eszméletlenül a szegény, boldogtalan, 
hervadó virágot. A szive alig dobogott. . .  
az életláng benne alig lobogott, a földi 
gyenge test nem bírta ébren a lélek iszo
nyú szenvedéseit, az álmok világába tért.

S a büszke apa odarogyott leánya fejé
hez, csókjaival, könnyeivel árasztotta azt 
e l . . .  érezte bűneinek rettenetes súlyát, 
tudta most már, hogy ő okozta e ház kál
váriáját 8 könyörgő hangon hívta vissza 
lányát az életbe . . .

Szive egy kissé megnyugodott, amikor 
Katinka szivének gyenge verését meghal
lotta, de feleletet attól nem kapott. S a 
nagy, hatalmas ember fogta, ölébe vette 
leányát s vitte fel a kastélyba, szobájába 
s lefektette és orvosért küldött.. .  Ott vir
rasztóit egész éjjel ágya mellett. Minden 
pillantását leste. S várta, mint megváltót, 
az orvost. Késő este volt, amikor az meg
jött, higgadt, okos szavával kijelentette, 
hogy itt egyesegyedUl már csak az Isten 
segíthet 1 A hideg kő belélopta a Katinka 
szivébe a halál szikráját.

Az az Isten, akit ő eddig megvetett, 
akivel büszke daccal szembeszállt, akinek 
nevét ö semmibe sem vette, aki eddig nem 
élt szivében, csak 0  segíthet egyesegyedül. 
— hát mégis van Isten, — mormolta ma-

Március 30-án a püspök New- 
yorkba utazott s résztvett azon a 
vacsorán, amelyet Dr. Morehead 
búcsúzásul rendezett. A vacsorán 
csak a vezetőség vett részt, hogy 
bizalmasan megbeszélhessék a 
szerzett benyomásokat. Az ameri
kai egyházi vezetők áldás kíván
ságaival még aznap este hajóra 
szállt.

A gyülekezetek látogatásában a 
nemzeti bizottság tagjai közül részt- 
vettek Alexander Imre, Szolnok 
vármegye alispánja, Alexy Géza 
Cegléd, Dr. Bencs Kálmán nyíregy
házi polgármester, gyülekezeti fel
ügyelő, Csizmadia András ország- 
gyűlési képviselő Orosháza, Fleisch
hacker Gyula kaposvári másodfel
ügyelő, bankigazgató, Horváth Elek 
nyug. államtitkár Budapest, Szent- 
györgyi Klehner Béla ny. őrnagy 
Budapest, Kovácsy Kálmán rákos- 
palotai lelkész, Kunos Ignác fő
jegyző Orosháza, Dr. Krivoss Árpád 
Buda, Medveczky Károly őrnagy 
hadbíró, Rónay József romhágyi 
földbirtokos, gyülekezeti felügyelő, 
Nicsovics Jenő Orosháza, Dr. Sár
kány Gyula ceglédi polgármester. * S

A pénz. Pályadíjat írtak ki egy
szer erre a kérdésre: „Mi a pénz?“ 
A pályadíjat a következő felelet 
nyerte e l : „A pénz mágikus kulcs, 
amely miden kaput kinyit, kivéve a 
mennyország kapuját; varázsszer, 
amellyel mindent megszerezhetsz 
a világon, csak boldogságot nem“.

gában Es lelke még jobban összetört s az 
iszonyú átvirrasztott éjszaka elvitte őt az 
isten közelébe s fejét fehérre festette telje
sen. Próbált imádkozni, eszébe jutottak a 
gyermekkori emlékek, amikor édesanyja 
imádkozni tanította s újra mint megtérő 
gyermek mondotta imáit. Félt, iszonyúan 
remegett a gondolattól, hogy gyermekét 
elveszti.

Gondolt arra is reggel, hogy Bártfayt 
hivatja, talán az megnyitja majd a beteg 
merev ajkait, de még egy kevés dac élt 
szívében, nem akarta magát megalázni a 
lelkész előtt.

S aznap déltájban Katinka eszméletre 
tért. Összefüggéstelen szavakat kezdett 
mormolni először, majd utóbb világosság 
támadt agyában, úgy hogy táplálékot is 
vehetett magához.

S ott látta atyját ágya mellett, könnyes 
szemmel térdelni, mintha álomban járna, 
mosolyra nyilt lázas ajka s megcsókolta 
atyja hófehér fejét, feje visszahanyatlott 
párnájára 8 elaludt. A láz, a gyilkos kór 
nem engedte nyugodtan pihenni s egész 
éjjel félrebeszélt. Az orvos a következő 
estére jósolta a krízist. S az apja remegve 
várta az estének közeledtét. . .

*  *  *
(Folytatjuk.)
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OLV A SSU K A BIBLIÁT!

I. Isten hiv.
Jún. 18. A z Í g é r t  ö r ö k s é g .  Máté 

25.34. Egy csodálatos birodalmat alapított 
az Isten. Öröm, boldogság, béke, szeretet, 
hűség és igazság honol benne. Ennek a 
birodalomnak én vagyok az örököse, az 
én számomra készítette az Isten ; a világ 
megalapítása óta nekem szánta. Gondolok-e 
arra, hogy egy országnak az örököse va
gyok ? Úgy élek-e, hogy életem, egész ma
gatartásom annak bizonysága, hogy tényleg 
örökös vagyok és nem egy jött-ment ide
gen, kire nem vár semmi és senki ? Isten, 
bér fájó szívvel, de kitörölhet az örökösök 
névsorából ? Milyen csalódás lenne neki, 
s milyen csalódás lenne nekem 1

Jún. 19. K i r á l y i  a j á n d é k o k  e l 
f o g a d á s é r a .  Lukács 14.17. Ján. 4.10. 
Isten birodalmának minden kincsét nekem 
szánta. Az édesapa nem rejtegeti javait 
gyermeke előtt, hisz annak gyűjtögeti egész 
életén át. Istennek minden akarása az, 
hogy megtaláljam ajándékai közt a legfőbb 
ajándékot, amelyre oly nagy szükségem 
van : az örök életet 1 Akarom-e ? Milyen 
balga lenne a gyermek, aki atyjának fel
kínált ajándékát visszautasítaná. Istennél 
minden készen van számomra. Hív az 
elfogadására. Szent Igéjében, szent vacso
rájában nap-nap után felkínálja elkészített 
javait. Szent Fiát küldi hozzám követségbe: 
jöjj, mindenek elkészíttettek ! Csak nékem 
nem kell örökké megmaradó isteni aján
dék ? Nékem nem kell örök élet ?

Jún. 20. íg y  s e n k i  s e m  hí v.  II. 
Tim. 1 .9. Oly sok oldalról hall az ember 
hívogató szavakat. Hív a világ ; hív a bűn ; 
hívnak az emberek! Egyik hívás jobban 
hat rám, mint a másik. Számon veszem-e, 
hogy mi rejtőzködik a hívogató szavak 
mögött ? Mennyi mögöttük a jó szándék 
és mennyi a vesztemretörés ? — Isten is 
hív. Szent hívással. így senki sem hív. 
Szavai mögött az üdvösségemet célzó isteni 
jó szándék rejlik. Meglátom-e, hogy akár 
szelíd, nyájas szavakkal szól, akár atyai 
szigorral, szintén szól hozzám, életboldog
ságomat munkáló atyai szándékkal. Ez az 
egyetlen biztos hívás, amelynek nyomán 
elindulhatok.

Jún. 21. E n g e m  b ű n ö s  e m b e r t .  
Ámos 5.12. Lukács 5.8. A próféta feddő 
szava nemcsak népének, hanem nekünk, 
nekem is szól. Hatalommá lett életünkben 
a bűn s nékünk ez előtt nem szabad sze
met hunynunk. El kell jutnunk arra a nagy, 
bér szomorú felismerésre, amire a nagy 
halfogás után eljutott Péter: Én bűnös 
vagyok. Micsoda kegyelem, hogy m é g i s  
e n n e k  e l l e n é r e  i s  így törődik ve
lem az Isten. Ekkora szeretettel csak Isten 
tud szeretni. Döbbenetes örömnek kell át
járni a szivem, ha átélem azt, hogy engem, 
elveszett és elkárhozott embert a bűnnek 
és halálnak hatalmától minden áron, Leg- 
drágóbbját sem kiméivé, meg akar szaba
dítani — kegyelemből. Most már tudom, 
mi a kegyelem.

Jún. 22. S a j á t j á n a k  i s m e r ,  s z á 
m í t  r e á m. Hoseás 2.18—19. Isten a 
maga számára teremtett s a szent kereszt- 
ségben eljegyzett Magának örökre. Vele 
szövetséget kötöttem. Nem vonhatom ki 
magamat ebből az örök életre szóló szent 
szövetkezésből. Ez hitszegés, árulás, jellem- 
telenség lenne. Hívásával szemben sem 
lehetek közömbös. Mint Vele szövetségben 
levőre, feltétlenül számít rám. — Én szá-

Mesterházy László 
emlékére.

Csak még egy könnyet, édes Pásztorom, 
ó , hadd enyhüljön néma bánatom.
Ki annyi szívre szerelmet áldott;
Lelke odafenn gyújt már világot.
Édes szerelmet, Krisztus szerelmét 
S aki árva volt, fogta a kezét.
Ki úgy szerette a fehér falut,
Tisztult előtte a bűnös, hazug.
Ki mindenkit testvérként ölelt át.
Nem halljuk többé ajka szózatát.
Ki, míg annyinak sarka rám tiport;
A rengetegben utat mutatott . . .
Jóságos szava most is á tö lel:
Csak bízni, bízni — nem csüggedni el.
Te, ki annyira érásztól vigaszt —
S mi hánykolódók hol leljük meg azt ?

8sak még egy könnyet, édes Pásztorom, 
!, hadd enyhüljön néma bánatom.

Kapcsándy Sándor.

mítok-e Őreá ? Reggel, nappal és este gon
dolok-e Rá ? Terveimnél, céljaimnál, hiva- 
tésbetöltésemnél számításba veszem-e, ké- 
rem-e segítségét és erejét ? Vagy mindig a 
magam erejére támaszkodom ? Ha így ten
nék, ez is hűtlenség lenne. Isten számít 
rám és azt akarja, hogy én is mindig szá
mítsak Ö reé!

Jún. 23. E g y s z e r  ú g y i s  t a l á l 
k o z n i  k e l l  Vel e .  II. Kor. 5 . 9 - 1 0 .  
Isten Ítélete bizonyos. Egyszer mindenkinek 
Eléje kell állni, amikor mindenkit aszerint 
Ítél meg, hogy életében milyen viszonyban 
volt Vele ? Az Ítélő Biró mindenkit asze
rint Ítél meg, aszerint büntet vagy jutalmaz 
meg, hogy milyen életet élt. Hogyan állok 
én akkor Eléje, ha földi életemben nem 
hallgattam a szavára? Mit teszek, ha végső 
hívó szavára mennem kell ? Jutalom vár-e 
ott rám, vagy a kérhoztatás szava hangzik 
felém ? Mennyivel jobb, ha már most hall
gatok híváséra s Igéje útmutatása szerint 
élek. Még nem késő ! Elindulok; ki tudja, 
holnap megtehetem-e I

Jún. 24. ú t b a n  a z  I s t e n  f e l é .  
Jakab 4.8. Ez az egyetlen és legjobb, amit 
tehetek. Ez a legmegörvendeztetőbb is szá
momra. Isten hívására Isten felé menni I 
Életem most, amikor igazán közeledem 
Feléje, most vesz nagyszerű fordulatot. 
Tekintetem rószegeződik egész életutamon. 
Most tisztén hallom felémcsendülni atyai 
hívását, pedig eddig is hangzott felém. 
Tisztán, mind határozottabb körvonalakban 
látom megrajzolódni atyai arcát, pedig ez 
az arc eddig is rém nézett. Az édesatyém- 
hoz megyek boldogan, mint a gyermek az 
édesatyja felé. Minden vágyam az, hogy 
egyszer igazán ott lehessek a közelében, 
Aki annyiszor hívott, oly szeretettel várt. 
Aki oly sokszor megsiratott engem. Most 
érzem, hogy útban vagyok Feléje!

Lukács István

Engedelmesség. A német-fran
cia háborúban egy francia tüzér 
feljebbvalójától azt a parancsot 
kapta, hogy ágyúját egy kis ház 
felé irányítsa, amely felöl azt gya
nították, hogy abban a porosz ka

tonák tartózkodnak. „Lőjj belé 
egy gránáttal!“ adta ki a tiszt a 
parancsot. A tüzér elsápadt s en
gedelmeskedett. Célzott és elsü
tötte az ágyút. A tiszt messzelátó- 
val figyelte a hatást s megdicsérte : 
„Jól találtál 1 Gyönge építmény 
lehetett a kunyhó, mert teljesen 
összedőlt." Amint azonban meg
fordul, látja, hogy a tüzér lopva 
egy könnyet töröl le orcájáról. 
„Mi bajod?“ kérdezi nyersen. 
„Bocsánat ezredes uram — feleli 
— az én kis kunyhóm volt a z . . .  
Ez volt mindenem a világon 
Ilyen engedelmességet vár tőlünk 
a mi Urunk és Királyunk.

Áz akaraterő bámulatos munkája.
Az E. Cs. L. írja: Ezelőtt közel 

két évtizeddel felvétetett a Protes
táns Országos Árvaházba Petőfi
nek egy közeli rokona. A fiú ha
nyag volt, tanulni nem szeretett, 
magatartása nagy gondot hárított 
a nevelésre. Amikor a polgári is
kola II. osztályát végezte, az iskolai 
nagy szünidőt fodrász rokonánál 
töltötte a felvidéken. Hazatértekor 
sírva járult az igazgatóhoz, hogy 
engedje visszatérni rokonához, 
mert nem akar tanulni, ő minden 
áron „beretvás“ akar lenni. Az 
igazgató röviden bánt el vele, rá
parancsolt, hogy előbb tanuljon, 
aztán mehet beretvásnak. A fiúnak 
a lelki világa ettől az időponttól 
kezdődően megváltozott. A napok
ban beállított az igazgatóhoz, mond
ván : kedves papa, jelentem, letet
tem a doktorátust, köszönöm, hogy 
elutasított, amikor beretvás akartam 
lenni. Most nagy tudományos mun
kán dolgozom az egyetem meg
hagyásából. A doktor úr az árva
házban elvégezte a 4 polgári isko
lai osztályt, kilépése után pedig a 
tanítóképzőintézetet. Tanító lett, s 
mint ilyen érettségit tett, aztán meg
szerezte a polgári iskolai tanári 
diplomát, amire polgári iskolai ta
nár lett, ebben a minőségben be
iratkozott az egyetemre és most 
letette a doktorátust. Ezt a bámu
latos akaraterőt az árvaházi neve
lés fejlesztette benne, ami annak 
egyik jellemző vonása. A tanulság 
pedig a z ; óvakodjunk jóslatokba 
bocsátkozni a gyermek jövendőjét 
illetően.

Kiváló képzettségű ev. egyet, bölcsész
tan hallgató ajánlkozik a n y á r i  v a k á 
c i ó r a  n e v e l ő ü l .  Megkeresések az ev. 
Ielkészi hivatalhoz Pécsre intézendők. 1—3
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K arcolatok a  hétről.
A Pesti Chevra Kadisa most tar- 

tartolta rendes évi közgyűlését. Dr. 
Endrei S. Henrik igazgató-főtitkár 
terjesztette elő az 1927. évi jelentést. 
A Chevra Kadisa tavalyi bevételei 
1,430333 pengőt, kiadásai pedig 
1,428.546 pengőt tettek ki. Az aggok 
háza fenntartására, amelyben 190 
elaggott férfi és nő nyer élethosszig
lan díjtalan ellátást, az elmúlt évben 
187.541 pengőt fordítottak. A Sze- 
retet-ház és Szeretet kórházra 310.297 
pengőt fordítottak. Ebben az intézet
ben 80 gyógyíthatatlan és 60 gyó- 

. gyítható beteg nyer ápolást. A fel
nőtt vakok otthona fenntartására 
96.128 pengőt fordítottak; az intézet
ben 82 vak és gyógyíthatatlan beteget 
ápolnak. A múlt évben a Szent Egy
let 146.220 pengőt fordított segélye
zésekre. Ingyenes temetésekre 61.782 
pengőt, a szertartási kiadásokra 
34.575pengőt, a temető fenntartására 
és a sirápolásokra 322.156 pengőt 
adtak ki. A jótékony és ^kegyeleti 
célokra a múlt évben 1,264.192 P  t 
fordított a Szent Egylet, az összes 
kiadásoknak mintegy 90 százalékát. 
A z elmúlt évben alapítványokra, vala
mint a Chevra Kadisa intézménye 
javára 103.000pengőt adományoztak. 
A jelentés megemlékezett még néhai 
Hoffer Gyula alapítványáról, amely- 
lyel a zsidó szegényház alapjait rakta 
le. A jelentést a közgyűlés nagy 
lelkesedéssel fogadta.

Fogadhatta is. Ékesen beszélő 
számok ezek, melyek ö n fe lá ld o zó  
le lk e s  b e h n is s t ió i  n n in k d s s á q -  
r ó l  tesznek tanúságot. Tanulhatnánk 
tőlük!

Komárom ünnepe.
Bensőséges ünnepsége volt az elmúlt 

vasárnap a közelmúltban anyaegyházzá 
alakult komáromi evangélikus híveknek. 
Ekkor búcsúztak el az egyház volt admi
nisztrátorától, Draskóczy Lajos nyug. theol. 
dékántól. Az egyház megalakulása körül 
végzett munkáját az új lelkész, Fadgyas 
méltatta s köszönte meg. Majd a Nőegye
sület háláját Majorovich Eszti, az egyesü
let ügybuzgó tagja tolmácsolta s nyújtotta 
át ajándékukat. Az ősz v e z é r  meghatva 
hallgatta végig az őt ünneplő közvetlen 
beszédeket s köszönte meg remekbe ké
szült, a hívek serege előtt sokáig feledhe
tetlen maradó szép válaszában a nem várt 
ünnepeltetést s meglepetést. Letette a Nő
egyesület oltárára 200 pengős alapítványát 
azzal, hogy kamataiból a gyülekezet sze
gényeinek évenként karácsonyfa állítassék. 
A nemes ajándékot az egyház lelkésze 
köszönte meg s buzgó imájával a lélek
emelő ünnepséget berekesztette.

Az ünnepséget vallásos est követte, 
melyen lebilincselő modorában „Tükörké
pek az életről s a női hivatásról“ címen 
előadást ugyancsak Draskóczy tartott. Sza
valtak Trogmayer Jenő s Kovács István, 
szóló énekszámaival Gaál lluska zongora 
kíséretével Dioszeghy Jolánka emelte a 
lelkeket az ég felé. Közének s lelkész 
imája kezdte s zárta az estet. — Az offer- 
tórium a Nőegyesület nemes céljait szép 
összeggel gyarapította.

Itt említjük meg, hogy a közelmúltban 
anyásuk egyház legutóbbi közgyűlésén ki
mondotta, hogy a birtokában levő terv sze
rint felépíti Isten segítségével imaházát s 
lclkészlakát oly formán, hogy a még szük
séges összeget államköltségből fedezi.

Így remélik a semmi áldozattól vissza 
nem riadó széttépett város hívei, hogy ta
lán még ez évben 10 évi szétszórtság után 
lesz egyházunknak újra Otthona.

___ HARANQSZÓ.

Mária Terézia tiltotta a vasár- 
és ünnepnapi vásárokat. Székes- 
fehérváron százéves jegyzőkönyv 
került elő. A szabad királyi város 
1772. május 5-ről felvett közgyűlési 
jegyzőkönyvében Mária Terézia 
királynőnek szószerinti (latin nyel
vű) rendelete olvasható, amelyben 
eltiltotta a vásároknak vasár- és 
ünnepnapon tartását. Ez a felemlítés 
annyiból érdekes, hogy a belügy
miniszter mostan a vásároknak át
helyezését tervezi a vasár- és 
ünnepnapokról.

Rövidesen folyósításra kerülnek 
a protestáns egyházi kölcsönök.

Az evangéliumi egyházak hitel
igényeinek kielégítésére megindult 
akcióról alig néhány héttel ezelőtt 
számoltunk be. Már akkor hangoz
tattuk annak rendkívüli jelentőségét 
és ismertettük azokat a nagy célo
kat, amelyek ennek az immár el- 
odázhatlanná vált kérdésnek a 
megoldásával végre elérhetők le
hetnek. Most örömmel vettük az 
ügy lebonyolítására alakult Köz
ponti Protestáns Hiteliroda értesí
tését, mely a nagy kérdés gyors s 
hiteles és a legkedvezőbb megol
dásáról számol be. Az amerikai 
pénzcsoporttal több mint egy hó
napig tartó tárgyalások után sike
rült az egyházak összes kölcsön
igényét kielégítő összeget 5,000.000 
dollárt erre a célra biztosítani, a 
mely már a jövő hét első napjaitól 
kezdve rendelkezésére áll az igénylő 
egyházaknak. A Protestáns Hitel
iroda (Budapest, IV., Ferenciek tere
3. I. em. 1.) ezúton is azt a kérel
met intézi az összes egyházakhoz, 
hogy amelyek igényeiket bejelen
tették, a közeli napokban kikül
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dendő körlevelek értelmében leg
sürgősebben küldjék be a kívánt 
adatokat, amelyek pedig még eddig 
nem igényeltek, ne szalasszák el 
ezt a talán soha vissza nem térő 
alkalmat, hogy kölcsönszükségle- 
tüket ezen az úton szerezzék be. 
Később minden valószínűség sze
rint jelentékenyen drágább úton 
juthatnak pénzhez. Most még két 
hete van minden egyháznak arra, 
hogy igényét bejelenthesse. Magunk 
részéről is nyomatékosan ajánljuk 
az egyházak figyelmébe, hogy az 
akcióba mielőbb kapcsolódjanak 
bele, mert ezzel együtt nagyon 
fontos gazdasági céljaink megol
dására is sikerülni fog megfelelő 
intézmények létesítésére.

Ünnepélyes tagfelvétel
Iharosberényben.

Meghaló és lelkeket felemelő ünnepély
ben volt része Szentháromság vasárnapján 
az iharosberényi evang. gyülekezet tagjai
nak. Ez alkalommal vette fel ünnepélyes 
fogadalom és eskütétel után Abaffy Gyula 
ev. egyet, misszió lelkész, a K. I. E. ev. 
országos titkára K. I. E. első 25 tagját az 
egyesületbe.

A lelki aratás magvait Káldy József 
lelkész mór 14 év óta hintegette ifjúsága 
leikébe, a munkának erős fellóngolást 
adott 3 iharosberényi ifjúnak a sárszent- 
lőrinci konferencián (mórc. 30-tól ápr. 1.) 
való részvétele, mert onnan gazdag lelki 
áldásokkal, munkára felkészülten, lángoló 
buzgósággal, tenniakaróssal jöttek haza 
Iharosberénybe. Azóta gyűjtötték maguk 
mellé. Krisztus köré a lelkeket s lelkészük 
nem lankadó buzgalmától vezettetve ma 
mór otthonnal, könyvtárral, férfikarral ren
delkeznek. Szombat este s vasárnap jön
nek össze. Abaffy Gyula országos titkárt, 
kit mér Nagykanizsán üdvözölt sok sze
retettel s kisért autóbuszon Iharosberénybe 
a sórszentlőrinci konferencián is jelen volt 
egyik ifjú, a szokásos bibliaórai összejö
vetel keretében az örök célról, a feléje 
való versenyfutásról s az erre való józan 
felkészülésről tartott I. Korinth. 9 .24—27. 
alapján bibliai magyarázatot. A helyi lel
kész üdvözlő szavaira adott válaszában 
pedig az egyesületi élet öröméről szólott.

Másnap Szentháromság vasárnapján a 
délelőtti istentiszteleten az országos titkár 
megemlékezett a gyászos Trianonról, majd 
Szentháromság egy igaz Istenről tett ha
talmas, a hit mélyéből fakadó s lelkeket 
megrázó bizonyságtételt. Közben megala
kulandó egyesület férfikara énekelte el, a 
„Ne csüggedj el kicsiny sereg“-et precíz 
kidolgozásban. Az istentisztelet utón Ur- 
vacsoraosztós volt.

Délután a sandi ev. ifj. egyesület öt 
tagú küldöttsége jött át Iharosberénybe 
tisztelegni az országos titkár előtt, ki a 
K. I. E. munkaprogramm szerinti egyesületi 
életre vonatkozólag látta el a küldöttséget 
értékes gyakorlati útmutatásokkal. Utána 
az asszonyok és lányok nagy szómban 
megjelenő csoportja számára volt a temp
lomban bibliaóra, amely alkalommal az
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országos titkár a Krisztus iránti tékozló 
szeretetnek a mindennapi életben való 
megvalósításéról tartott szeretettől áthatott 
írásmagyarázatot.

Ezt követte a vallásos estély, melynek 
maradandó emléke, de egyben sok gyü
mölcstermésnek áldott magvetése is volt 
az a jelenet, amikor orsz. titkár a K. I. E.- 
ről tartott beszéde után, 25 deli szál ifjú
tól fogadalmat vett ki, hogy az Úr Jézus 
Krisztust Megváltójukul elfogadják s a leg
jobb lelki igyekezetük szerint arra törek
szenek, hogy magukat az Ö szolgálatára 
önként odaszentelvén, országét fiatal em
bertársaik lelkében is megépíthessék.

A fogadalom elmondása és annak 
sajátkezű aláírása után az egyesületnek 
immár megalapító tagjai ismét az oltár 
előtt sorakoztak, hol az országos titkár fel- 
tüzte a mellükre a gyülekezet által aján
dékozott Luther-rózsa jelvényeiket.

j Farkas Győző f  [
Farkas Győző, a debreceni ev. 

egyházközség kiváló vezető-lelké
sze 37 éves korában június 9-én 
hirtelen elhunyt.

Farkas Győző Budapesten járt 
egyházi ügyekben, ott romlott húst 
ehetett, mert Debrecenbe vissza
térve, súlyosan megbetegedett és 
az orvosok húsmérgezést konsta
táltak. Kiszállították az egyetemi 
klinikára, de már nem tudtak rajta 
segíteni. Utolsó perceiben bibliáját 
kérte és azzal a kezében halt meg.

Farkas Győző különösen az 
egyház szociális feladataiban fá
radozott és hivatalos megbízatással 
tavaly is hosszabb időt töltött 
Angliában. Érdemeket szerzett a 
református egyházzal való össze
köttetések kiépítése terén is. Balta
zár püspök meghívására többizben 
szerepelt Debrecen református 
templomaiban. Alig egy évtizeddel 
ezelőtt kezdte pályáját, mint buda
pesti vallástanár, mintegy öt esz
tendeje Debrecen evangélikusai 
hívták meg lelkészüknek. Farkas 
Győzőt hétfőn négy órakor temet
ték óriási részvéttel.

Nyugodjék békében! Legyen 
emléke áldott közöttünk!

Az egyházközség a következő 
gyászjelentést bocsátotta ki_:

János ev. XII. r. 26. vers. 
Monda Jézus: „Aki nékem 
szolgál, engem kövessen és 
ahol én vagyok, ott lesz az én 
szolgám is és aki nékem szol
gál, megbecsüli azt az Atya.“

A debreceni ág. hitv. evang. egyház, a 
megrendítő gyász mélységes fájdalmával, 
— de Isten akarata előtt a föld poráig 
leboruló alázattal és engedelmességgel tu

datja, hogy hat éven át az önfeláldozásig 
hű lelkipásztora, a prófétalelkű szónok, a 
széles látókörű egyházszervező, a hívek 
atyai szívvel szerető s viszont szeretett 
őriző pásztora, nagytiszteletű Farkas Győző 
lelkész úr, gazdagon megáldott élete 36-ik 
évében, pár napi súlyos szenvedés utón, 
f. évi június hó 9-én, délután 3I*2 órakor 
visszaadta nemes és tiszta lelkét Teremtő 
Urának Istenének.

Egyházunk drága halottjának földi por
részeit június 11-én, hétfőn ravataloztuk 
fel templomunkban, amaz oltár és szószék 
közvetlen közelében, hol szentséges szol
gálatait végezte. Temetése ugyanott (Miklós 
ucca 3. sz. a.) június hó 11-én, hétfőn d. u. 
4 órakor kezdődött, ahonnan a Kossuth- 
uccai református temetőbe kísértük.

Debrecen, 1928 június hó 9.
Az igaznak emlékezete áldott. A lélek 

él, — találkozunk I

Helyes pályaválasztás. „És mit
szándékozik csinálni az Egyesült- 
Államokban?“ kérdezi a beván
dorlóhivatal egy tisztviselője, a 
Newyorkba imént érkezett angolt. 
„Erre nincs semmi gondom“, szólt 
a felelet. „Én hajlandó vagyok 
minden munkára, amely megen
gedi nekem, hogy b e c s ü l e t e 
s e n  keressem meg a kenyeremet. “ 
„Akkor nagyon jól választott,“ je
gyezte meg a tisztviselő, „mert 
ebben az üzletágban ideát nem 
kell versenytől tartania.“

E G Y R Ő L - M Á S R Ó 1 .

A m indennap i életből.
„A tuberkulózist nem lehet jó

tékonysági akciókkal legyőzni.“
A Magyar Orvosok Tuberkulózis- 
Egyesülete most tartotta b. Korányi 
Sándor elnöklete alatt tizedik nagy
gyűlését. Báró Korányi megnyitó 
beszédében utalt arra, hogy 32 
éves propaganda után a tuber
kulózis ellen indított küzdelem for
dulóponthoz ért. Ennek a küzde
lemnek első nagy eredménye a 
budakeszi szanatórium, amelynek 
jubileumán a kormányzó is meg
jelent, a kormány és a társadalom 
előkelőségein kívül, ami annak a 
bizonyítéka, hogy a z  e g é s z  tár
s a d a l o m  r é s z t  k í v á n  v e n n i  
a t u b e r k u l ó z i s  e l l e n i  h a r c 
ban.  Ez azonban nem elegendő, 
mert a tuberkulózist jótékonysági 
akciókkal legyőzni nem lehet. A 
tuberkulózis ellen olyan organizá
cióra és olyan n a g y  a n y a g i  
á l d o z a t o k a t  k ö v e t e l ő  s zer 
v e s  m u n k á r a  v a n  s z ü k s é g ,  
a m e l y b ő l  a h i v a t a l o s  v i 
l á g n a k  i s  ki  k e l l  v e n n i e  a 
r é s z é t .

H E T I  K R Ó N I K A .

A képviselőház lapunk zártáig még 
mindig az aggkori és rokkantsági javas
latot tárgyalta. — Több száz finn és észt 
vendég látogatta meg hazánkat s főváro
sunkat. A tiszteletükre adott lakomán 
részt vettek többek között Raffay Sándor. 
Ravasz László, Józan Miklós püspökök. 
A finnek és esztek, akik úgyszólván mind 
evangélikusok, június 10-én részt vettek a 
Deák-téri templomban tartott istentiszteleten. 
— Az elmúlt héten több helyütt pusztító 
orkán dühöngött. Dél-Baranyéban a villám 
4 embert ölt meg.

A szerb parlamentben legutóbb bot
rányos jelenetek játszódtak le. A csend
őrök 4 ellenzéki képviselőt kidobtak a 
teremből.

A cseh kamara külügyi bizottságában 
Kramars rendkívül harcias beszédet mon
dott.

A román nemzeti parasztpárt új táma
dásra készül.

A Kis-Antant értekezleté június 20-én 
kezdődik.

Genfben a Népszövetség tanácsa újra 
kitért az elől, hogy érdemleges döntést 
hozzon a magyar-román optáns pörben. 
A szentgotthárdi kérdésben elfogadta az 
előadói jelentést.

Az angol sajtó szerint az utódállamok 
nem mutatkoztak méltónak a beléjük 
helyezett bizalomra.

A porosz tartománygyűlésen a kom
munisták nagy botrányt rendeztek. — 
Berlinben beverték az olasz nagykövetség 
épületének ablakjait.

Lengyelország és Románia között 
újabb katonai szerződés készül.

Az olasz Itália nevű léghajónak, mely 
az északi sarkon eltűnt, nyomában vannak.

A japán miniszterelnök, Tanaka ellen 
merényletet követtek el.

Pekinget 20 ezer délkinai katona száll
ta meg.

H A R A N G S Z Ó .

Szen thárom ság  u. 2. vasárnap.
Ep. I. Jdn. 3.13—18.

Míg a múlt vasárnap épistolája az irgal
mas Isten iránti szeretet himnusza, addig 
a mai epistola a felebarát! szeretet szó
za ta . Ez a szózat pedig az isteni sze
re te t gyümölcse.

Báró Radvánszky Albert egyetemes 
felügyelő a pécsi ev. egyetemi hallgatók 
támogatására 200 pengőt utalványozott az 
egyetemes egyháj pénztárából.

Dr. Hiítrich Ödön főigazgató, a buda
pesti Fasor-i ev. gimnáziumnak országos 
nevű igazgatója e tanév végeztével nyuga
lomba vonul. A nyugalomba vonuló fő
igazgató az ev. középiskolai oktatás terén 
hervadhatatlan érdemeket szerzett magá
nak, dicsőséget anyaszentegyházunknak. 
Istennek kegyelme aranyozza be pihenő 
éveit..

Az ev. zsinat nagybizottsága Radvén- 
szky Albert báró egyetemes egyházi és 
iskolai felügyelő és Geduly Henrik tisza- 
kerületi püspök együttes elnökletével be
fejezte tanácskozásait. Előkészítő bizottsá
gokat küldött ki, hogy a zsinati munka
anyagot egyeztesse és szeptemberre vég
legesen, részletes megállapodásokkal a 
nagybizottség elé terjessze.
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Az Ev. Papnék  Országos Szövetsége
folyó hó 6-ón tartott ülésén elhatározta, 
hogy ev. papi és tanítói családok üdülésre 
szoruló gyermekei közül ötvenet egy hóna
pig nyaraltat a Balaton mellett.

Új ;cimzetes igazgatók. Az egyházi 
főhatóság Mikola Sándor és dr. Szigethy 
Lajos gimnáziumi tanárokat érdemeik el
ismeréséül igazgatói címmel tüntette ki. 
Mikola Sándort a vallás- és közoktatásügyi 
miniszter az igazgatói státusba léptette elő. 
Az új igazgatókat, mint lapunk jó barátait, 
meleg szívvel, sok szeretettel üdvözöljük.

A Gyámintézet köréből. Dr. Thébusz 
Zoltán az egyetemes gyámintézetnél 4 ezer 
pengős alapítványt tett szülői emlékére. — 
özv. Mokry Endréné és fia Budapestről 
az egyetemes gyámintézet javára 70 P 
adományt küldtek be. — A Gusztáv Adolf 
Egylet gyülekezeteknek, intézményeknek, 
egyeseknek pünkösdkor 1450 márkát kül
dött,

Pálmai Lajos győri lelkész, a győri 
egyházmegye tb. esperese, a dunántúli 
egyházkerület főjegyzője 39 évi áldásos 
működés után június 1-ével nyugalomba 
vonult. Pálmai Lajos nyugalomba vonulá
sával a magyarhoni ev. lelkészi karnak 
egyik legkiválóbb tagja, a szeretet evangé
liumának egyik legékesebb szavú hirdetője 
vonult vissza a küzdőtérről. Az Ég minden 
áldása legyen továbbra is a kiváló lelki
pásztorral és családjával.

Esperesi egyházlátogatás. Zongor Béla 
esperes legutóbb az őrimagyarósdi gyüle
kezetben esperesi egyházlátogatást végzett. 
Az esperest, ki Krenner György felügyelő 
társaságában érkezett meg, Dávid Ferenc 
másodfelügyelő köszöntötte a gyülekezet 
nevében.

Pécs Az Evangélikus Társaság dr. 
Tolnai Vilmos egyetemi tanár elnöklete 
alatt tartott közgyűlésén egyhangú lelkese
déssel tette magáévá Klenner József indít
ványát a pécsi Luther-Otthon létesítése 
tárgyéban. — Május 21-én tartotta közgyű
lését a Diakonie Eisenlohr Ulrikné elnök
lésével. A pénztári jelentést Árvái Paula, 
az évi jelentést Futász Olga, a könyvtárosi 
jelentést Takács Hilda terjesztették elő. A 
közgyűlés meleg köszönetét mondott dr. 
Mansfeld Gézánénak a leányosztély lelkes 
vezetéséért, dr, Visnya Ernőnének nevét 
viselő alapítványának valorizálásáért, Brun
ner Emíliának gyönyörű oltár- és szószék
takaróért. A közgyűlés a Harangszó támo
gatására 15 P-t szavazott meg.

Lelkészértekezlet. A vasi közép eg>- 
házmegye lelkészei június 6-én tartották 
szokásos tavaszi lelkészértekezletüket Szom
bathelyen Nagy György nemeskoltai lelkész 
elnöklésével, mely alkalommal testületileg 
járultak az Úr asztalához. A szertartást 
Varga József sárvári lelkész végezte. Az 
értekezlet szeretettel köszöntötte Kapi Béla 
püspököt és nejét házasságuk 25 éves év
fordulója alkalmából. Munkákat olvastak 
föl : Schöck Gyula püspöki másodlelkész 
és Scherer József vallástanár. Az értekezlet 
népiskolába járó ev. gyermekeink számára 
egy gyermekimakönyvnek sürgős megjelen
tetésére hívta fel az illetékes körök figyel
mét. Erre bizony nagy szüksége van evan
gélikus anyaszentegyhézunknak a gyerme
kek vallásos nevelésénél.

Sopron. Az Erzsébet-Tudományegyetem 
Sopronban működő evangélikus hittudo
mányi fakultásénak hallgatói részére nagy
szabású otthont építenek. Atheológus-otthon 
alapkövét június 17-én, vasárnap délután 
helyezik le ünnepségek között. Az alap

követ avató beszédet Radvénszky Albert 
báró egyetemes felügyelő mondja. Az ün
nepségre az evangélikus egyház több vezér
emberét Sopronba várják.

Szekezárdon június 7-én az evangéli
kusokkal együtt nagy ifjúsági nap volt a 
ref. egyházban. Szalonnés János faddi leik., 
Batiz Dénes dr. orvos és Dobos Károly 
orsz. ref. titkár tartottak délelőtt előadáso
kat. Délután kirándulás s este zárókonfe- 
rencia tették teljessé az emlékezetes és 
jólsikerült napot. Az ifjúsági munkának új 
lökést adott ez a nap.

O rszágszerte foglalkoztak az ifjúsági 
egyesületek a most konfirmált ifjúsággal. 
Putnokon szép ünnepélyt rendeztek szá
mukra. Makón 55 kiló lisztből sütöttek 
kalácsot a konfirmáltak szeretetvendégsé- 
gére, melyen 120 új konfirmandus vett 
részt. Gödöllőn a református keresztyén 
ifjúsági egyesület szintén 70 konfirmandust 
vendégelt meg. Itt Novák Lajos, Ameriká
ban született magyar theológus tartott a 
leányokat és fiúkat rendkívül lebilincselő 
előadást.

Harangot ön tö tt és adományozott a
református diákok Soli Deo Gloria Szövet
ségének balatonszárszói üdülője részére a 
jól ismert Szlezák László budapesti harang
öntő. A harangot a Református Nagygyűlés 
alkalmával az Iparcsarnokban is kiállítot
ták. E helyről is hálás köszönetét monda
nak jó szívvel adott adományáért a ked
ves Szlezák úrnak a Magyar Református 
Diákok.

Olcsó üdülés a Balatonnál. Lelkészek, 
tanárok, tanítók és általában ifjúsággal 
foglalkozók részére július 21—24-ig villany
világítással felszerelt kényelmes barakokban 
üdülőtábort tart a Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek Szövetsége. Féljegy. Külön strand. 
A három és félnapi ellátás díja a részvé
teli díjjal együtt összesen 9 pengő. Jelent
kezni lehet július 12-ig egy levelezőlapon. 
A jelentkezés alkalmával 4 pengő előre 
küldendő be K1E Szövetség címén, Bpest, 
IX., Üllői-ut 29, 11. emelet.

C SA LÁ D I É R T E S Í T Ő .

Eljegyzés Hanzély Etelkát f. hó 3-án 
eljegyezte Szutórisz László evang. tanító 
Mezőberényben.

Szabó Dezső csöngei ev. tanító június 
6-án tartotta eljegyzését Hajas Gizuskával, 
Hajas Dénes csöngei evang. kántortanító 
leányával.

Ezüstmennyegzö. Trebbin Ákos és 
neje áldozócsütörtökön ünnepelték meg a 
pécsi templomban házasságuk 25 éves 
évfordulóját.

Halálozás Özv. Démy Gerő Mihályné, 
Hechtl Irma gyermekeim nevében is össze
tört szívvel tudatom, hogy az én jó uramat 
és a legodaadóbb családapát, Démy Gerő 
Mihályt, Győr szab. kir. város törvény- 
hatósága közigazgatási bizottságának és a 
Győrvárosi és Megyei Takarékpénztár igaz
gatóségi tagját Balaton-Szemesen folyó évi 
május hó 24-én, szeretteinek és a közjóért 
áldozott nemes életének 75-ik és házassá
gunk 43-ik évében, Isten váratlanul elvette 
tőlünk. — Soha el nem múló hálával és 
szeretettel őrizzük em lékét! — Dr. Démy 
Gerő Mihály hadbiróalezredes és felesége 
martosi Feszty Gabriella, Démy Gerő Mihály 
és László, vitéz Démy Gerő Sándor huszár- 
őrnagy és felesége nemes Nagy Katalin, 
Démy Gerő Éva és Sándor, Démy Gerő 
Andor földbirtokos és felesége nemes

Czeyda Pommersheim Sarolta, Démy Gerő 
Mária és férje szerdahelyi vitéz Kesserü 
István esredes, szerdahelyi Kesserü István, 
mint gyermekei és unokái. Gerő Gyula 
altábornagy-hadbiró és özv. Nell Józsefné 
mint testvérei.

Alulírottak mély fájdalomtól megtörve 
tudatják a forrón szerető hitves, a jó édes
apa, nagyapa, testvér és após Borsos István 
élete 63-ik évében, hosszas szenvedés után 
f. hó 7-én reggel 7 órakor történt gyászos 
elhunytál. — Duka, 1928. június hó 7-én. 
— Míg éltél szerettünk, míg élünk, el nem 
felejtünk 1 — özv. Borsos Istvánné szül. 
Borbély Eleonora neje. Borsos Irma férj. 
Koczor Gyuláné, Borsos Eleonora férj. Bé
res Józsefné. Borsos László, Borsos Sarolta 
férj. László Károlyné, Borsos Ida, Borsos 
Lenke, Borsos István, Borsos Jolán gyer
mekei. Borsos Ferenc, Molnérné szül. Bor
sos Lidia testvérei. Koczor Kálmán, Koczor 
Etus, László Lenke, Béres Elemér unokái.

Ú J D O N S Á G O K .

Ravasz László reform átus püspök 
gyásza Ravasz László református püspö
köt és családját mély gyász sújtotta. Fele
ségének szül. Bartók Margitnak az édes
anyja Budapesten meghalt. Az elhunyt 
nagyasszony Bartók Györgyné szül. Benedek 
Ida, a néhai nagynevű erdélyi református 
püspöknek volt az özvegye.

Tolnav Kornél a nemzetközi munka
ügyi konferencia alelnöke. A genfi nem
zetközi munkaügyi konferenciának vasúti 
baleseteket tárgyaló bizottsága alelnökéül 
Tolnay Kornélt, a magyar államvasutak 
volt elnökigazgatóját, ev. felügyelőt, magyar 
munkaadó-delegátust választotta meg.

Sopron kétem eletes anya- és csecse- 
m ő-o thon t ép íttet A Soproni Anya- és 
Csecsemővédő Egyesület legutóbbi ülésén 
Graeser Frigyes dr. vezető főorvos bejelen
tette, hogy az egyesület egy kétemeletes 
csecsemőotthon elkészítésére mór el is 
készítette a terveket, amelyeknek a költ
ségei az előirányzat szerint 130—160.000 
pengőbe kerülnének.

Felvidéki magyar kulturszövetség 
alakult A felvidéki magyar társadalmi 
egyesületek rimaszombati kétnapos kon
gresszusán megalapitották a felvidéki ma
gyar kulturszövetséget.

Sztranyavszky Sándor arcképének 
leleplezése. Nógród és Hont vármegyék 
közönsége kedden leplezte le Balassagyar
maton a törvényhatóság ünnepi közgyűlésén 
Sztranyavszky Sándor államtitkár, a vár
megye volt főispánjának arcképét.

Egészségnap Gödöllőn. Június 17-én 
Gödöllőn Egészségnapot rendeznek, hogy 
az egészségügy iránt az érdeklődést széle
sebb körben felkeltsék.

Hétszázötven amerikai magyar é r
kezik Szent István napján Budapestre. 
Augusztusban mintegy 750 amerikai ma
gyar tervez kirándulást Magyarországba a 
clevelandi magyar zaróndokbizottság ren
dezésében, viszonzásul a Kossuth-bizottsóg 
márciusi látogatására.

Elrabolták és százezer leiért eladták 
egy belgrádi tisztviselő kislányát. Milim 
Mátyás banktisztviselőnek körülbelül két 
évvel ezelőtt eltűnt Gara nevű nyolcéves 
kisleánya, aki után azóta is nyomoz a 
belgrádi rendőrség. Milim egyik kollegája 
a napokban hivatalos ügyben Bukarestben 
járt, ahol az utcán egy jólöltözött hölgy 
kíséretében feltűnt neki egy ismerősnek
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látszó kislány. Megszólította őket és kide
rült, hogy a kislány Milim Mátyás elveszett 
gyermeke. A hölgy elmondotta, hogy a 
leányt százezer leiért egy cigánycsaládtól 
fogadta örökbe. Mikor megtudta, hogy a 
kislány szülei kicsodák, a banktisztviselővel 
visszaküldte Milim Garát szüleihez.

Készíthet-e vaskereskedő sodrony
fonatot ? A legutóbbi időkben több vas
kereskedő kezdett a sodronyfonatok készí
tésével foglalkozni, holott a sodronyfonat- 
készítés a lakatosipar működési körébe 
tartozik. A kereskedelemügyi miniszter most 
rendeletet adott ki, amely szerint vaske
reskedő sodronyfonatot csak abban az 
esetben készíthet, ha erre iparengedélyt 
szerez és szakképzett üzemvezetőt állít be.

„Erzsébet Klrályné“-szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

A Keresztyén Leányegyesületek Vi
lágszövetségének konferenciája A Ke
resztyén Leányegyesületek Világszövetsége, 
amely szerte a földkerekségen mintegy 
kétmillió tagot számlál, ezidei nemzetközi 
konferenciáját a magyar fővárosban tartja.

Megnyílt a tokaji anya- és csecsemő
védőintézet. Díszes külsőségek között 
avatták fel Tokajon az ősi városháza ta
nácstermében tartott közgyűlés keretében 
a tokaji védőintézetet, nagyszámú közön
ség jelenlétében.

Chicagói leány győzött a galvestoni 
nemzetközi szépségversenyen. Az ame
rikai galvestoni nemzetközi szépségverse
nyen. amelyre tudvalévőén tiz idegen állam 
is elküldte képviselőjét, az első díjat a 
chicagói Ella Vanhausen, a második díjat 
Miss France, Franciaország képviselője, a

harmadik díjat Miss Italia, Olaszország 
képviselője nyerte el.

Rabindranath T agore  ismét ellátogat 
M agyarországba. Rabindranath Tagore 
Marseillebe érkezett. Tagore a hindu költő, 
aki annak idején nagyon meg volt elégedve 
magyarországi gyógykezeltetésével, most 
is fel fogja keresni Magyarországot.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Lányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom “, a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Elő
fizetési óra negyedévre 2 pengő. Megren
delhetők 1., Andróssy u. 16. Budapest.

Ki volna hajlandó nyári óvoda vezetését 
(július—augusztus hóban! vállalni s mily 
feltételek mellett? Jelentkezhetnek menház- 
vezető nők is. Jelentkezések az igények 
megjelölésével Ev. lelkészi hivatal Nagy- 
simonyi címre küldendők június 20-ig, de 
jelentkezni személyesen is lehet.

Evangélikus vallásu, öt középiskolát 
végzett, árva leány, irodai gyakorlattal, 
jegyzői vagy gazdasági irodában, gépirónői 
állást vállalna. — Cím, vólaszbélyeg elle
nében a kiadóban. 2—3

Egy 22 éves, 4 polgári iskolát végzett, 
magyarul s németül egyaránt beszélő jóra- 
való hajadon gyermekek mellé szeretne 
menni egy ev. úri házba. — Közelebbi 
címmel a soproni evang. lelkészi hivatal 
szolgál. 1—3

Versenytárgyalási hirdetmény.
A szentgotthárdi ev. egyházközség a M. 

Kir. vall. és közokt. Miniszter urnák 36741 
számú rendeletére az építendő földszintes 
egytantermes elemi népiskola felépítésére 
versenytárgyalást hirdet. A tervrajz és a 
feltételek a szentgotthárdi ev. lelkészi hiva
talban tekinthetők meg. Az ajánlatok sza
bályszerűen lezárt borítékban „Ajánlat a 
szentgotthárdi ev. népiskola építési munká
lataira“ legkésőbb 1928. évi június 27-ig a 
szentgotthárdi ev. lelkészi hivatalnál nyúj
tandók be. Később érkező ajánlatok nem 
fogadtatnak el. A versenytárgyalás 1928. 
évi június 29-én lesz megtartva az ev. 
kulturhózban Szentgotthórdon.

Szentgotthárd, 1928. évi június 12-én.
Ev. egyhéztanács.

______________ 1928. j únius 17.
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Terített asztal.
Lukacs 1 4 .17. „És elküldé 

szolgáját a vacsora idején, 
hogy meghívja a hivatalosa
kat mondván: Jertek el, mert 
immár minden kész I"

Reánk, lelkészekre nézve milyen 
nagy kitüntetés, milyen nagy 

kegyelmi ajándék már az is, hogy 
Isten szolgáinak neveztetünk. Ez a 
kitüntetés pedig még tündöklete
sebbé lesz, ha meggondoljuk : mi
csoda üzenetet kell átadnunk ennek 
a világnak! . . .

Micsoda üzenetet?... Ezt a régi, 
atyai hívogatást: Jertek el, mert 
immár minden kész 1

Hova hívogatja ez a pásztori 
szó a híveket?. . . Mi van elké
szítve számunkra Istenországának 
drága ajándékai közül ?. . .  A földi 
terített asztalnál mindaz a jó várja 
a vendéget, amj testi életének javára 
szolgál — az Úr országának terített 
asztalánál pedig vár bennünket 
mindaz, ami lelkünket felüdíti, táp
lálja, erősíti az örök életre. Mi is 
volna az, amit Jézusban meg nem 
találnánk! ?. . . Hisz ő szerzi meg 
számunkra az igazságot, mely az 
Isten előtt is m egáll; nála a bűn
bocsánat ; kezében a béke, amelyet 
ez a világ meg nem adhat; lel
kűnkbe ő ad csendességet, szívünk
be mindenkori örvendezést; belőle 
árad az erő, melyben a mi erőt
lenségünk megdicsőül; ő a vigasz
taló minden nyomorúságunk köze
pette ; világosságunk a halál árnyé
kának völgyében; igazságunk, mely 
elvezérel minket az Isten gyerme
keinek szabadságára, ő az élet, ő 
az üdvösség 1 . . . íme, mindez el 
van készítve számunkra a Jézus 
Krisztusban . . . ma mindezt csak 
hitben élvezhetjük, de egykor majd 
színről-színre láthatjuk. Jertek el

— minden kész! Jöjjetek, merítsünk 
az ő gazdagságából, kegyelmet — 
kegyelemért; jöjjetek, ízleljétek és 
lássátok meg, mily jó az Ür, jöjje
tek, ragadjuk meg az örök életet, 
mely elkészíttetett számunkra a vi
lág fundamentumának felvettetése 
előtt 1 . . .

Jöjjetek! Jöjjetek I
„Készülj lelkem Jézusodhoz,
Bánatodra balzsamot hoz.
Jer. hódolj a nagy királynak.
Vesd le bűnös ó ruhádat,

Az új embert öltözzed fel.
Jöjj Uradhoz sietséggel.
Ki megválté ezt a földet,
Ajtód előtt áll és zörget.

• •
Nyílj meg szívem. Krisztusod jő.
A vesszőhöz a szőlőtő,
Jön, hogy megújítsa élted,
Adjon örök üdvösséget.
Jézus lelkem fényes napja, 
Lábaidhoz leborulva 
Köntösöd szélét illetem,
Szánj meg égi, nagy kegyelem.“

Ámen

Képesség és számarány.
Irta : Dr. Schlitt Gyula.

□  z országos középiskolai tanul- 
* A mányverseny győzteseinek so
rában a budapesti ev. gimnázium 
került a második helyre. Első lett 
egy budapesti, állami Leánylyceum. 
Nem ez a fontos. Az egyes verse
nyeknél gyakran ép a kívülről- 
belülről ható mellékkörülmények 
azok, melyek a helyezések sorsát 
intézik. Az eredmény való képét 
az átlag mutatja. Az országos ver
senyek öt éves átlaga pedig a 
budapesti evangélikus gimnázium
nak engedi át az első helyet. Az 
evangélikus szerénység ily ténye
ket egyszerűen tudomásul vesz s 
minden további nélkül, mintha mi 
sem történt volna elmegy mellettük 
s végzi csendben a maga ország
építő munkáját. Nem kiáltjuk a 
közvélemény tudatába a mi érde
meinket s így nagy megelégedett
séggel nem is vesznek mások 
tudomást róluk. Egyedül a képes
ségeknek ily országos összecsapá
sánál ütközik ki a szerénység 
árnyékában meghúzódó igazságunk 
és villan meg a hallgatagság éjsza
kájában figyel meztetőleg egy sze
gény ország népe előtt a lutheránus 
érték, melyre e. hazának szüksége

van, ha élni akar. Annyi fényes, 
annyi gazdag intézet élén ott áll 
a számarányt tekintve kisebbség
ben lévő lutheránusságnak a képes
sége, a tettereje és mutatja a töb
binek az utat, mely Magyarország 
feltámadása felé vezet. Hazánkban 
a számarány szerinti értékelés ké
pezi az evangélikus egyház törté
neti elhivatottságából természetesen 
folyó megnyilvánulási lehetőségek
nek tragikumát. Ebből származnak 
sérelmeink, ez okozza a szerény
ségünkben titkon elsírt lutheránus 
könnyeket.

Az Integer Magyarország ma 
nemzeti Ideál, de az azért folyó 
közjogi munkában való részvéte
lünk mértékét leszállították. Miért ? 
Mert kevesen vagyunk, mert a 
megcsonkításnak könyörtelen rabló
marka a mi egyházunkba vágta 
legmélyebbre körmeit s a mi szí
vünkön tátong a legmélyebb seb. 
Itthon a felekezeti béke hirdetésé
nek malaszfjával kenegetik a jó 
lutheránusi szívet, idegenben a 
magyar nemzet Ideáljának, az 
evangélikus Kossuthnak szobra 
alatt meg belénk vágják a meg- 
lapultság Betétjéből előtörő dühnek
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megmérgezett kardját. Miért ? Mert 
az a néhány csendes, jó lutheránus 
eltűri ezt is. Egyházi szabályokon 
keresztül ránk nézve idegenek po
fozzák a magyar nemzet önérzetét. 
Mindenki hallgat. Miért? Nem ér
demes, hiszen csak néhány jó 
lutheránus ellen irányult a merény
let. Szomorú jelenségek s e ,szo 
morúság veszedelmet rejt. Észre 
vesszük, hogy az áldott felekezeti 
béke hirdetésének peru balzsama 
közé izgató méreg is vegyült. Az 
ideálokat nem lehet méterrel mérni, 
sem pedig kilóval. A kicsiny fecske 
gyors röptében nem nézi, hol ma
rad a túzok.

Az országos középiskolai tanul
mányversenyek is ezt igazolják. 
A számarány szerinti lutheránus 
kisebbség a nemzetmentő munká
ban megmutatott képességek terén 
az első helyen áll. A régi hazá
nak visszaszerzése a magyar isko
lák levegőjében formálódik lehető
séggé, így pedig a Magyar Feladat 
megoldásánál az evangélikus egy
ház tényező. Ha az iskolák szám
aránya volna itt is az irányító ha
talom, úgy az evangélikus egyház 
a maga néhány megmaradt, anya
gilag tönkrement, szegény iskolájá
val szóba se kerülhetne. De itt 
más az irányító hatalom: a belső 
érték, mely nem kiabál, hanem 
csendben dolgozik a nagy Magyar 
Ideál megtestesítésért.

E verseny nem az ifjaknak a 
versenye, hanem az intézetek szel
lemének, életrevalóságának a ver-

Megtérés.
Irta : Somogyi János. 8

Ezalatt Bende Balázs házában már 
megjelentek a hitelezők a végrehajtókkal 
együtt, sőt a rendőrség kiküldöttjei is, akik 
váltóhamisítás miatt keresték Bendét. Per
sze hült helyét találták s a levelet, mely 
Tornyaynak szólt. Tudták mér a hitelezők, 
hol keressék pénzüket, hisz ott a váltókon 
Tornyay neve, majd fizet az a gazdag 
nébob. S a megmaradt vagyonroncsok el
árverezése után mentek mind, a levéllel 
együtt Miklósvárra.

Az apa ott ül a beteg ágyánál, elme
reng a múlt átkos bűnei felett I Keresi. . . 
érzi az Istent már . . .  s im zörögnek az 
ajtón s belépnek a kiküldöttek. Nincs szív 
azokban, csak azt cselekszik meg mégis, 
hogy Tornyayt áthívják a szobájába. Ka
tinka mellett hűséges dajkája marad csu
pán s Tornyay követi őket szobájába. És 
száraz, hideg hangon kiteregetik előtte a 
váltókat, amelyért kezességet vállalt I

Az ő neve arany volt azokon, mindenki 
elfogadta, most váltsa be nevének becsü
letét. S mikor látta a rengeteg pénzösszeget, 
amelyek talán egész vagyonát emésztik fel, 
büszke, dacos fejét felemelve mondja • —

senye, az egyes intézeteknek ma
gyar értékeket nevelő képességei
nek a versenye, a tanárok kész
ségének, arravalóságánaka diadala. 
A sokszor egy kézlegyintéssel 
elintézett kicsiny, szegény evangé
likus egyháznak belső, szerényen 
meglapuló nagy értéke áll szellemi 
tornán keresztül a magyar nemzet 
elé és megbecsültetést kér. Igaz, 
számarányban az utolsók vagyunk, 
de képességeinket illetőleg az el
sők. Ne vegye tőlem senki sem 
rossz néven e megállapítást, ez 
nem gőg, de szent büszkeség, 
melynek kinyilatkoztatására ennek 
a szegény, sokszor megtépett Lut- 
herániának mindenkori ténykedé
seivel szerzett joga van. Nem láti- 
fundiumok jövedelme nyújtotta 
intézetünknek az anyagi eszközö
ket, hogy versenyképessé legyen, 
hanem egy szegény egyháznak 
keservesen összeszedett fillérjei 
támogatták csak nemes harcában 
ez pedig nagyon is latbaeső erő
nyújtás a mi intézetünk részéről. 
De annál drágább nekünk az ered
mény s annál teljesebb a mi 
budapesti evangélikus tanárainknak 
a győzelme.

E tény töltse el büszkeséggel 
kebledet evangélikus testvérem. 
Ne resteld nyilvánosságra hozni 
büszkeségedet, de resteld a sze
medben csillogó örömkönnyeket! 
De tanulj szerénységedben buzgal
mat : megtartani az első helyet. 
Te egyháztag tanulj áldozatkész
séget s ti vezetők: tanárok, papok,

Ott van mindenem, vegyék el Uraim, tart
sanak Ítéletet vagyonom felett! — S elol
vasta Bende levelét. .. s lassan mormolta : 
— A gyáva, nyomorult lélek elbújt a fele
lősség elől. . .  elbújt az Isten elől, de meg
találja őt is, az Isten, mintahogy engem is 
megtalált. És most hagyjanak magunkra 
Uraim az én szenvedő, beteg leányommal, 
nem akarok kincsszomjas lelkeket látni 
magam körül, menjenek, tárgyaljanak ügy
védemmel 1 — s faképnél hagyta a bámuló 
hitelezőket, befutott leánya szobájába.

Katinka épen ismét eszméletre tért, 
odaborult fejéhez s mint akinek lelke ki
szakad, suttogta neki. — Nincs már sem
mink leányom . . . oda a gazdagság, a 
kincs . . . vagyon . . . Ami öröm, mámor 
volt, megsemmisült, koldusbot lesz a ré
szem . . .  de nem baj . . . csak te maradj 
meg nekem mindenségem, egyetlen drága 
gyermekem. Elvitethetik mindenemet, meg
húzhatják a halálharangot a Tornyay ősi 
kastély felett, rám taposhatnak a hatóság 
szívtelen emberei, megérdemlem, csak téged 
mentsen meg a jó Isten I . . . Isten I . . . 
Isten I . , .  Megtaláltalak már, érezlék, tud
lak, hogy vagy s hogy a sorsunkat te inté
zed 1 Könyörülj meg rajtam, gyógyítsa meg 
az én egyetlen leányomat 1 — És a megtérő 
bűnös ember könnyei a szenvedő vánko-

felügyelők szorgalmat, lelkesedést. 
A  budapesti ev. gimnázium min
den tanárának pedig elismerés, 
szeretet és hála jár. Fogadjátok az 
olimpiai hősnek járó egyszerű 
olajág koszorút s legyetek joggal 
büszkék derék tanárok szép mun
kátok eredményére.

Kapi Béla püspök az amerikai 
magyarokról.

Emlékek, ajándékok garmadá
jával, nagyszerű benyomásokkal 
jött haza Kapi püspök Amerikából. 
Két hetes körútja minden bizony
nyal nagyban hozzájárult a magyar 
és amerikai kapcsolatok erősítésé
hez. Missziós útján a kettős cél 
szolgálatában meggyőződést szer
zett arról, hogy az amerikai nagy 
egyházak szeretettel támogatják 
testvéreinket s az egyházközségek 
további létét, fejlődését illetően 
nem kell aggódnunk, segítik a ma
gyarokat anélkül, hogy fajiságuk 
feláldozását kívánnák tőlük.

Ami amerikai véreinket illeti — 
úgymond Kapi püspök — becsü
letes, derék minden szeretetre és 
becsülésre érdemes emberek. — 
Könnyekig megható jeleneteket 
láttam. Síró asszonyokat és néma 
ajakkal áldó férfiakat. Szerettek 
volna mondani valamit, de nem 
tudtak. Mikor azután hosszabb 
beszélgetésre nyilt alkalmuk, csen
desen kérdezgettek és felelgettek. 
Életük a mi vidéki viszonyainkhoz

sára peregtek s Katinka érezte e bűnbánó 
könnyek melegét s csak annyit tudott mon
dani halk szóval: — Bízzál apám az 
Istenben, Ő majd megsegít! — és újra 
álomba merült.

S a meggörnyedt apa várta az éjjelt. . .  
mely számára megváltást jelent vagy halált. 
A lelke megtisztulva, megtérve várta Isten
nek megbocsájtó, szabadító, gyógyító kezét.

* **
Bártfay mindent tudott, ami a kastély

ban történt, tudta Armand báró tönkreju- 
tását, Bende Balázs és Tornyay vesztét, 
tudta Katinkának szenvedését, nagy beteg
ségét, de nem vesztette el hitét és nyugal
mát, érezte, hogy Isten iszonyú megpróbál
tatások után elhozza az édes boldogságot 
és békét. Imádkozott. A lelke Istennel be
szélt. Oly közel érezte magéhoz az Istent, 
hogy szinte érezte annak simogató, látha
tatlan kezét . .  .

Sötétség borult a tájra. Fenn a kastély
ban a beteg felriad. Gyötri a láz . . . Tor
nyay sír, zokog . . .  s a beteg . . .  susog . .. 
susog . . .  — Béla . . . Béla . . . mért nem 
jössz értem . . .  jöjj . . .  értem .. . vigy ma
gaddal . . .  — és szakadatlan ezt susogja.. . 
S az apa hallja a nevet s a kőszív utolsó 
sziklája is ledől, kabátot vesz magára és
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A b u d a p e s ti  f a s o r i  ev. g im n á z iu m .
A középiskolai tanulmányi versenyekben növendékei 62 egységgel 

az elsők az országban.

képest jó. A munkás ember is 
kényelmes lakásban lakik s em
berséges életet él. A gazdasági 
viszonyok súlyosbodását természe
tesen ők is megérezték, Hiszen 
sokan hetenkint csak három nap 
dolgozhatnak. Az apákat s anyá
kat nem kell félteni.

Az elveszítés veszedelme a fiák
nál, leányoknál és unokáknál kez
dődik. A tartós életberendezkedés 
Amerikában csak a beolvadás és

fut-fut éjnek idején a lelkészlak felé. Be
zörget s kiélt: — Bértfay — Bártfay, jöjjön, 
jöjjön, gyorsan, a lányom hívja ! — Béla 
fent virrasztott s imádkozott s Tornyayval 
rohant Katinkához. Az ő szívében is halál- 
félelem honolt. Félt, hogy elveszti drága 
kincsét, akiért annyit imádkozott. Odaértek 
. . .  és Katinka szenvedő kezét megfogta 
s lázban égő kedves madárkáját nézte 
nagy . . . bánatos szemeivel. . .  s a szere
lem legkedvesebb szavait suttogta neki. S 
Katinka egész éjjel érezte az ifjú kezeit, 
lázálmai róla szóltak. S az apa megtérő 
szívével értük imádkozott, nem bánta most 
mér, ha az egész világot is elveszti, csak 
a leánya boldogságát, egészségét lálhassa. 
Mily csodás kép volt ez 1 A szerelem két 
ifjú tavaszlelke, a tövisek, szenvedések 
utján, a meggörnyedt, megtért, imádkozó 
apa, aki elhívta a halált a Tornyay házhoz 
s most imádkozó sz w el kergeti el.

Isten feloldja a jégszíveket, meggyógyítja 
a fájó sebeket s megbocsát az ellene vét
kezőknek, az igazán megtérőknek.

Élet . . . vagy halál I Viruló napfényes 
boldog jövő, vagy fekete halál, pusztulás? 
Ez volt a kérdés a Tornyay ház felett. És 
az Isten elfogadta a sok-sok áldozatot, a 
kiengesztelődést hozta e házra. Reggelre 
Katinka lázálmai megszűntek s mire az 
aranyos hajnali nap besütött virágos abla-

az angol nyelv elsajátításával le
hetséges. Ha megkérdeztük, hol 
jobb az élet, sokszor csak egy alá
gördülő könnycsepp adott választ.

— Csak annyit tudjak össze- 
kuporgatni, amennyi a hajójegyem
re szükséges — mondja egy öreg 
— hazamegyek, bizony hazame
gyek . . .

Magyar véreink magaviseletére, 
életére még egy jellemző esetet 
mondok el. A buffalói nagy esti

kán ágyára, ő is tudott mér mosolyogni a 
körötte levőkre s édesen susogta : — édes 
apám . . .  édes szerelmem . . .

S a megtérő apa keblére ölelte leányát 
s Bélát. . . s megtört szavakkal fűzte egy
máshoz őket: — Legyetek egymásé kedves 
gyermekeim. Amit vétettem Isten és ti elle
netek, ezerszer megbántam, megbűnhődtem 
érte. Nem vagyok a gazdag Tornyay már, 
hanem csak a koldus, aki Istentől bűnbo
csánatot, könyörületet, irgalmat kér.

Bocsássatok meg nekem ti is kedves 
gyermekeim, legyetek boldogok s én csak 
most már arra kérlek benneteket, hogy a 
ti kedves, egyszerű, boldog családi fészke
tekből adjatok egy kis zúgot, ahol öreg, 
vezeklő napjaimat átélhessem, ahol örül
hessek a ti boldogságtoknak. S az ifjú pár 
könnyei összefolytak az öreg könnyeivel s 
az Isten aranyszemeivel bemosolygott az 
újjáébredő lélek tavaszvilágra, a megpróbál
tatások után ime megszületett a boldogság 
csodálatos szépségű virága: a békesség, 
szeretet!

Egy hétig tartott, míg Katinka teljesen 
felépült betegségéből, minden nap egy szép
séges virág volt a két ifjú lélek életében, 
mindennap nyugodtabb volt Tornyay lelke, 
örült annak, hogy az Isten, akit megtalált, 
megbocsátott neki s kiengesztelődött iránta. 
Mindennap lejárt felesége koporsójához s

banketten történt. A buffalói pol
gármester beszélgetés közben ösz- 
szehasonlította a magyart a más 
nemzetbeliekkel és végül is azt 
mondta, hogy a magyar emberrel 
sem a törvény, sem a bíróságnak 
nincsen baja. Becsületes, derék, 
szorgalmas emberek minden mun
kában.

— Különösen a családosak! 
— tette hozzá. Ezt azután a fel
köszöntőjében a nagy nyilvános
ság előtt is elmondotta.

Én is azzal a meggyőződéssel 
hagytam ott Amerikát, hogy az ott 
élő magyar testvéreink a legjobb 
külpolitikát csinálják: becsületes, 
munkás élettel tisztességet és be
csülést szereznek a magyar nem
zet számára.

Jőve! Jézus, légy vendégünk.
Egy lelkész ép akkor látogatott meg 
egy munkáscsaládot, mikor az asz
talnál ültek. Megkérdezte őket, 
hogy imádkoztak-e? A családfő 
haragosan úgy válaszolt: Nekünk 
nagyon rosszul megy a sorunk. 
Nemsokára azonban betegágyán 
láthatta meg a lelkész azt az em
bert s megkérdezte őt, hogy miért 
nem eszik. A beteg így felelt: Igen, 
hogyha éhes lennék! S akkor így 
szólt a lelkipásztor: Az étkezéshez 
éhség is szükséges s mind a kettőt 
Isten áldásának kell tekintenünk. 
Attól fogva azután imádkoztak ét
kezés előtt.

ott kérte őt, hogy bocsásson meg kegyetlen 
kőszívéért, most már kikaparta volna a 
földből a szelidlelkü hitvest mind a két 
kezével, de már nem lehetett.

E hét végén megütötték a dobot a Tor
nyay birtokok felett. Mindenük elveszett.... 
Nem maradt meg más, mint a kastély s 
annak aljában a sírbolt, melyet Bártfay 
megtakarított pénzéből váltott meg. így lett 
a gazdag nábobból koldus Tornyay, így 
lett a kincs, vagyon, fény, pompa semmivé, 
így lett a kacagó, mulató kastély csendes, 
néma hellyé, ahol ma már csak az elmúl
tak szellemei találkoznak éjjelenként. A 
mulató élet helye temető lett. Porba omlott 
a dac, a büszke akarat, a hatalmas Isten 
előtt, aki világokat dönthet porba hatalmas 
kezével, aki volt, van és lesz mindörökre...

*  **
S míg fenn a kastély komoran, némán 

áll, intve az arra menőket Istenre, addig 
ott lenn a kicsiny lelkészlakban épül mér 
a boldogság kicsiny fészke. Gondos anyai 
kezek ültetgetik a boldogság-virágokat s a 
megtérő édesapa alig várja már azt az időt, 
amikor a fiatalok kibontják szárnyaikat s 
egybekelnek. A romok tövében új élet fa
kadt . . .  A büszke vér árnyékában kinyif- 
lott a kis ibolya, a szelíd, szerény, egyszerű 
boldogság virága. (Folytatjuk.)
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O LV A S SU K  A BIBLIÁT!

II. Isten keres.
Jún. 25. A z ö r ö m ö k b e n .  2.  i—2. v. 

Panaszkodunk, hogy nincsenek örömeink, 
pedig vannak, csak nem tudjuk felfedezni. 
A világtól várjuk örömeink avatását, ezért 
nem lesznek számunkra igazi örömökké. 
Minden öröm akkor igazi, ha Isten avatja 
fel és szenteli meg az 0  személyes jelen
létével

Jún. 26. A s z e n v e d é s e k b e n .  II. 
Mózes 3 .7 —8. Ezekiel 3 4 .1«. v. Örömök 
mellett szenvedéseken visz ót az élet. Kü
lönösen ma. Hányszor éreztem, hogy ne
héz a szenvedés útját járni. De hányszor 
éreztem meg ugyanakkor azt is, hogy van 
Aki keres engem a szenvedésekben, s nem 
hagy magamra soha. Hányszor éreztem 
meg, hogy Isten közeledik felém ? Nem 
azért, hogy tétlen nézzen engem, hanem 
azért, hogy segítsen hordozni életem baját.

Jún. 27. A b u k á s  l e j t ő j é n .  Luk. 
15.4—8. v. A bűn elszakított Istentől s a 
halál, a kórhozat lejtőjére sodort. Olyan 
helyre, ahol a magunk erejéből nincs meg
állós. Önmagunkban menthetetlenek va
gyunk. Az emberek egy kézlegyintéssel 
elintézik azt, ha valami menthetetlennek 
látszik s rámondják: úgyis h iába! Isten 
nem emberi számítással nézi a világot, s 
életünk sorsát. Ide a bukás lejtőjéhez is 
eljön értünk, hogy megmentsen.

Jún. 28. V é g t e l e n  s z e r e t e t t e l .  
Lukács 15 . i—io. v. Isten a legvégsőkig 
elmegy kereső buzgalmában. Nem ideig- 
óráig tartó a szeretete, hanem állandó, soha 
meg nem szűnő, tehát hűséges szeretet. 
Az elveszett bűnösökkel szemben olyan, 
mint a pásztor szeretete, melynek fő vo
nása a nyájjal való törődés. Ha egy is 
elmarad, vagy elvész, visszamegy és addig 
keresi, míg megtalálja. Pásztorszeretetettel 
keres engem az Isten.

Jún. 29. Á l d o z a t  á r á n .  Jón. 3.1«.
I. Péter 1 .18—19. v. Ennek a gondolatnak 
a fényében látom igazán felémragyogni 
Isten végtelen szeretetét. Isten nem kiméi 
értem semmit és senkit. Azért, hogy engem 
megkeressen. Jézust küldi erre a földre, 
engedi, hogy szenvedjen, a legcsúfosabb 
megaláztatásokon menjen ót. S ez még 
mind nem elég. Annyira szeret, annyira 
keres, hogy Szent Fiát a halóiba küldi ér
tem. Ez a legnagyobb áldozat a világon.

Jún. 30. M e r t  é r t é k n e k  t e k i n t .  
Ezs. 43.4., Máté 10.29—sí. Az Isten azért 
szeret és keres ennyire, mert értéknek te
kint engem. Bármennyire is porszemnek 
érzem magam a világmindenségben, ö  
előtte én vagyok a legnagyobb érték. Ha 
ennyire értékel az Isten, tudom-e én ma
gam is értékelni önmagam ?

Júl. 1. M e r t  s a j á t j á n a k  a k a r  
t u d n i .  Péld. 2 3 .26. Isten terve az, hogy 
akit ő  értéknek tart, az övé legyen. Azért 
keres engem, mert azt akarja, hogy én el
veszett, megtalált, a legszentebb áldozat 
órán megváltott ember az övé legyek, az 
ő  országában ö  alatta éljek örök igazság
ban, ártatlanságban és boldogságban. Egé
szen a sajátjává akar tenni, ezért kéri a 
szivemet. Micsoda boldog öröm az, hogy 
megragadhatom ezt az alkalmat és kéré
sére alázatosan mondhatom : itt van Uram 
a szívem, az életem. Lukács István.

GyüjtsUnk előfizetőket és adakoz
zunk a ,Harangszó' fentartására.

Vásár.
Édes anyámmal vásárra mentünk. 
Néhány garasa keblébe dugva.
Szívemet pajzán képzelet dúlta.
Könnyen, csikósán táncoltam körül.
Míg átróttuk a virágos mezőt,
Tornyok intettek, cifrák, fényverők.
Nehéz zsivajon úszott a vásár.
Ámulva néztem ez új világra :
Hol a kebel magát úgy kitárja.
Meglátszott benne az örök kalmár.
Adott, vett s míg parolázott vadan. 
Százfélét játszott pőrén az Arany.
Örömért mentem és bánat nyílott,
Mert Embert, Istent kit tisztán hordtam. 
Először láttam sárba tiportan.
Amíg hamisra, rongyra, könnyelmű 
Átkot, esküt tettek a kalmárok:
Bennem megölték a tisztaságot.
Tettük befolyta a zsendülésem,
Mint bérc halódó hava a réten,
S alatta soká sorvadt a lélek . . .
És azóta ha vásárt figyelek,
Mindig eljön az a kínos emlék 
S megkönnyezek egy boldog gyermeket 
És a csalódás legelső percét 1

BAKÓ JÓZSEF.

A zalaegerszegi egyház gyülekezeti 
házának avatási ünnepe.

Bensőséges és nagyszabású ün
nepség keretében avatta fel jún.
7-én a zalaegerszegi egyház gyü
lekezeti hajlékát, amely a város- 
nek egyik legszebb fekvésű helyén 
épült fel, s egyébként is, művé
szeti elgondolás tekintetében a  
városnak egyik legszebb épülete. 
A hajlék földszintjén a négy szo
bából álló lelkészlakás helyez
kedik el, míg az emeleti részen az 
irodahelyiség, benne a gyülekezeti 
könyvtár és a mintegy 200 személyt 
befogadó nagy terem van, nem
csak tanácskozások és közgyűlé
sek, hanem a lelkész és a gyüle
kezet által tervezett belmissziói 
munka s rendszeres kulturünne- 
pélyek céljaira.

Az avatási ünnepély délután 4 
órakor kezdődött a templomban, 
melyet zsúfolásig megtöltött a hí
vek serege, s a város társadalma, 
élén C z o b o r  M á t y á s  polgár- 
mesterrel. Istentisztelet után a kö
zönség a gyülekezeti házba vonult, 
amelynek hatalmas terme szűknek 
bizonyult az érdeklődők befoga
dására. Itt V a r g a  G y u l a  espe
res kívánsága szerint és nevében 
K u t a s  K á l m á n  lelkész végezte 
a lélekemelő avatási aktust. Imájá
ban a gyülekezeti tagok szíve 
örömkönnyek között úgy újjongott

fel, mint agg Simeonoké, hogy 
megérhették ezt a nagy napot. Az 
avatást követő díszközgyűlésen 
tartott beszédét az avató lelkész 
így kezdte: „Egyik kedvenc német 
költőm szerint a régi naiv görög 
mithológia azt tartja, hogy a gö
rögök főistene, Zeus, a földkerek
ség középpontját akarta megálla
pítani s e végből két sast bocsá
tott ki egy időben, — az egyiket 
a földkerekség keleti, a másikat 
pedig a nyugati pereméről. Ahol 
a két egyenlő erejű királyi madár 
összetalálkozott, ott volt az, amit 
az isten tudni vágyott. Költőm 
szellemes fordulattal imigyen fejezi 
be a verset: ahol a szépség és a 
bölcsesség összetalálkozik, bízvást 
felállíthatjátok a szent jósszéket, 
s föléje templomot építhettek. Mi 
is egy középpontot kerestünk, de 
nem geometriai, hanem hitbeli 
középpontot. E végből két királyi 
madarat bocsátottunk útnak: a 
buzgóságot és az áldozatkészséget. 
Ezek kibocsátásuk idejétől négy 
esztendeig repültek. A röptűk ele
inte nagyon könnyed volt. De 
amint a buzgóságnak és az áldo
zatkészségnek kibocsátott madarai 
egy-egy esztendő zárószámadásá
ban megpihentek, egyre nagyobb 
áldozatterheket emeltek fel. 1924- 
ben még csak százas, 1925-ben 
már ezres terheket, pengőben szá
mítva, s mikor az építést meg
kezdtük a madarak már tizezeres 
nehezékeket emeltek.“ Ezután há
lás köszönetét mondott mindazok
nak, akik részint anyagi, részint 
erkölcsi támogatásban részesítették 
az egyházközséget, hogy házát 
fölépíthette: Zalaegerszeg r. t. vá
rosnak a telekért és a téglákért, 
a ref. egyház tagjainak az ado
mányokért, L o m j á n s z k y  I s t v á n  
mérnöknek a művészi tervezésért 
és elő nem sorolható önzetlen 
munkálataiért, M i h á l y  G y u l a  
és N a g y  Pál  földbirtokosoknak, 
gyűl egyháztanácsosoknak, hogy 
amikor az építkezés az anyagiak
ban való hiány miatt már-már 
megakadt, lehetővé tették a mun
kálatok folytatását és befejezését, 
köszönetét és hálát mondott 
S c h m i d t  V i k t o r  gondnoknak 
és főkép dr. K o v á c s  J á n o s  
törv. biró, gyűl. felügyelőnek, akik 
kezdettől fogva végig erő és biz
tatás, kitartás és véghezvitel voltak, 
a jegyzőkönyvek Írójának, S z a l a y  
Sámuel igazgatónak, aki több betűt 
irt le az építés kapcsán, mint
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amennyi tégladarab van a falakba
beleépítve. K o s á n s z k y  J ó z s e f 
nek az építési felügyeletért. Dr. 
K o v á c s  J á n o s  felügyelő ak- 
kép köszöntötte a lelkészt, hogy 
a gyülekezet a nagyszerű épület 
létrehozását Isten után első sor
ban Kutas Kálmán nemes egyéni
ségének köszönheti, s annak a 
rendkívüli hatásnak, amelyet vonzó 
és önzetlen személyiségével az 
emberekre gyakorolt. S azt az 
óhaját fejezte k i: vajha ne távozna 
el a gyülekezetből, hanem ő és 
családja maradhatna a lelkész
hajlék lakója.

Ezután a gyülekezet a sze- 
retetlakomán mintegy 130 embert 
látott vendégül a protestáns nő
egylet által gyönyörűen feldíszített 
asztalok mellett.

A gyülekezeti ház nemcsak a 
zalaegerszegi egyháznak, hanem 
a dunántúli Lutherániának is egyik 
büszkesége lehet, s örökké emelni 
fogja a gyülekezet önérzetét az a 
tudat, hogy a hajlék létrehozása 
érdekében gyűjtéssel nem élt, s 
elenyészően csekély külső egyházi 
segítséggel építette fel a gyüleke
zeti házat. Ennek becsértéke szak
értői vélemény szerint mintegy
65.000 P, a gyönyörű telket nem 
is számítva. Nyomasztó adósság 
csupán 20.000 P, amelyre önkén
tes adományokat hálával vesz a 
zalaegerszegi ev. egyház.

A s z ív  és az Isten szeretete.
A szív olyan, mint a viasz. Ha 
hideg, akkor kemény, de ha a tűz 
közelébe jut, akkor puha lesz és 
alakítható, amint az ember akarja. 
Az Isten szeretete az a tűz, mely 
a szívet felmelegíti. S az ilyen szív 
szeret, tűr és megbocsát,

K O R K É P E K .

K a rco la tok  a hétről.
Gyönyörűen emlékszik meg Rákosi 

Jenő a Pesti Hírlap június 12-diki 
számában Benka Gyuláról, a szarvasi 
ev. gimnázium kiváló professzoráról, 
aki még a múlt század derekán kez
dett tanítani s ezelőtt néhány évvel 
85 éves korában költözött el az élők 
sorából. Azt mondja róla Rákosi: 
Benka Gyula utóda volt annak a 
nemzedéknek, amely hazánk számára 
a Széchenyieket, Deák Fcrenceket, 
Kossuthokat és az ezek közül cso
portosult irodalmi, politikai és min
den közéleti csillagtáborokat nevelte, 
mely a XIX. századot a magyar

HARANOSZÓ.

história egyik legnagyobb századává 
ava tta . . .  Benka Gyula is, mint 
pedagógus je l le m e k e t  k ö szö rü lt
a közélet számára a kezébe került 
nyersanyagból. E z  vo lt a  r é g i  
m a g y a r  isk o lá k  id e á lja  s ide
ális tanító alakja volt ennek az is
kolának Benka Gyula.

Mi szentül meg vagyunk győződve, 
hogy evangélikus iskoláinkból, köze
lebbről gimnáziumainkból nem haltak 
ki a Benka Gyulák. Nemi Élnek, 
dolgoznak fáradhatatlanul ma is 
mindenütt azok, kik a lelkűket, 
adják oda ajándékkép az ifjúságnak 
utravalóul. Áldja meg őket azért a 
jó  Isten mikor nem is látják, mikor 
nem is várják!

Felhívás
a győri evang. diakonisszaképző 

intézetbe való belépésre.
Az az áldásos munka, melyet a diako

nisszák a betegápolás, szegénygondozás, 
gyermeknevelés s az evangelizálás körül 
kifejtenek, nagy szolgálat a lelkészeknek, 
gyülekezeteknek s egész anyaszentegyhó- 
zunknak. Ma tulajdonképen minden na
gyobb gyülekezetben kellene lenni diako
nisszának. A győri ev. gyülekezel nagy 
áldozatkészséggel s az időket megértő lé
lekkel képez ki magyarhoni egyetemes 
egyházunk számára Szeretetházában dia
konisszákat.

Diakonisszáknak csak olyan hajadonok 
és gyermektelen özvegyek vehetők fel, akik 
18. életévüket betöltötték s negyven évnél 
nem idősebbek. A próbaidő alatt, mely 
1—2 évig tart, a növendékeket az intézet 
élelmezi díjtalanul, de ruházatukról maguk 
gondoskodnak. A ruházat sötét színű, egy
szerű szabású legyen. A fölvételre vonat
kozó k é r v é n y e k e t  j ú l i u s  hó  16-ig 
k e l l  b e n y ú j t a n i  a Szeretetház igaz
gató lelkészéhez. A bélyegtelen kérvényhez 
mellékelni kell: a) a folyamodó magaírta 
rövid életrajzát, b) keresztlevelét, c) a szü
lők vagy a gyám beleegyező nyilatkozatét, 
d) az utolsó iskolai bizonyítványt, e) lelké- 
szi bizonyítványt a folyamodó vallásos és 
erkölcsi életéről, f) orvosi bizonyítványt az 
illetőnek testi épségéről és egészségéről. 
Az összes iratok egyházi belkezelésre bé
lyegmentesek.

A jelentkezők vegyék figyelembe, hogy 
a diakonissza hivatás gyakran nehéz mun
kával jár, kitartást és ép testi erőt igényel. 
De legfőbb feltétele az Isten iránti hálával 
eltelt szív, Krisztushoz s az emberekhez 
való őszinte, nagy szeretet. Szükséges, hogy 
aki diakonisszává akar lenni, annak egész 
egyéniségét áthassa az az evangéliomi 
igazság: kegyelemből üdvözölünk a Krisz
tusban való hit által.

Aki úgy érzi, hogy ez a hivatás leikével 
rokon s be tudja tölteni egész életét, az 
jöjjön közénk, szolgáljon velünk együtt az 
Urnák, szeretett anyaszentegyhézunknak, 
beteg, elhagyott testvéreinknek s az Úr 
kicsinyeinek : az árváknak I

A jelentkezők augusztus hó 15-ig kapnak 
értesítést, hogy felvehetők voltak-e, vagy 
nem. Közelebbi felvilágosítást szívesen ad 
Pálmai Lajos lelkész, Szeretetházi igazgató.
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Kérelem.
Alulírott szeretettel kérem mindama 

lelkész és tanító testvéreimet, sőt minden 
más intelligens és egyszerű evangélikus 
testvéreimet is, akik személyes tapasztalás
ból és közvetlen érintkezésből ismerik a 
szektákat (nazarenusok, baptisták, metho- 
distók stb.(, hogy lennének oly kegyesek 
tapasztalataikat velem röviden közölni a 
következő szempontok szemmellartása mel
lett : Hol van tudomása szerint szekta, 
milyen és körülbelül milyen számben van
nak tagjai ? Mikor lépett fel a mozgalom 
s lanyhulóban vagy erősödőben van-e ? A 
szektákhoz való csatlakozásukat egyesek 
mivel indokolják s mi annak tényleges oka? 
Milyen magatartást tanúsítanak az egyház
zal s annak vezetőivel szemben ? Milyen 
felekezet között érnek el inkább eredményt? 
Mennyiben fedi erkölcsi életük a magukról 
hirdetett erkölcsi tökéletességüket ? Milyen 
magatartást tanúsítanak a bibliában foglalt 
isteni kijelentéssel szemben ? (önkéntes 
bibliaferdítéseik.) Fordultak-e elő körükben 
egyes kirívó példák arra nézve, hogy az ő 
közösségük sem perfekt szentek társasága ? 
Milyen eszközöket használnak propagan
dájuk szolgálatában? Milyenek voltak val
lás-erkölcsi szempontból azok előbb, akik 
később szektériusok lettek ? Kik a vezetőik 
illetve prédikátoraik ? Milyen hatást gyako
rolt a szekta az egyház tagjainak vallás
erkölcsi életére ?

A szektakérdés egyelőre a következők
ben röviden megjelölt, főszempont alatt 
érdekel: „Mi a szekta s annak jellemző 
sajátosságai a bibliai és lutheri tan meg
világításában ?" A szektakérdésnek ilyen 
szempont alatt való tárgyalásához volna 
szükségem a rendelkezésemre álló nyom
tatott anyagon kívül minél több személyes 
tapasztalatból származó hiteles és megbíz
ható adatra. Tekintettel a kérdésnek épen 
ev. egyházunk szempontjából való fontos
ságára szeretettel kérem mindazokat, akik
nek ilyen adatok rendelkezésükre állanak, 
hogy kegyeskedjenek azokat (ha lehet hely 
és személy megjelölésével) velem közölni. 
Általában minden, a szektákra vonatkozó 
személyes tapasztalásból eredő adatot, a 
legcsekélyebbet is, hálós köszönettel fo
gadok.

Fogadják mindazok, akik hajlandók 
lesznek kérésemet teljesíteni, előre is hálás 
köszönetemet. Az adatokat kérem az evang. 
lelkészi hivatal címére Györkönybe (Tolna 
megye).

Györköny, 1928. jún. 11.
Schmidt János

ev. lelkész.

Finn lelkész Győrött.
A múlt héten hazánkban tartózkodó 

finn és észt küldöttséggel öt finn evangéli
kus lelkész is jött Magyarországra, akik 
közül Pentli Illés evang. ielkész, a viipouri 
ev. diakonisszaintézet igazgatója megláto
gatta a magyarországi diakonisszákat s 
eljött Győrbe is a diakonisszaintézet és 
szeretetház megtekintésére. Ép akkor külön
böző egyházmegyei bizottságok! üléseztek 
Győrött, úgyhogy az egyházmegye lelkészi 
kara, élén Németh Károly esperessel csak
nem teljes számban együtt volt s meleg 
ünneplésben részesítette a finn kollégát, 
aki nem győzte eléggé hangsúlyozni, hogy 
a magyar mennyivel melegebb nép, mint 
a finn. Elmondta, hogy az ő diakonissza
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intézetük a legrégibb Finnországban, 68 
éves. Jelenleg 100 diakonisszájuk van, van 
belgyógyászati és szemkórházuk, árvahé- 
zuk, szegényházuk, óvodájuk. S ezt az 
egész hatalmas intézményt Isten egy család 
által alapította. A Hackmann-család létesí
tette s nagy részben még ma is az tartja 
el az egész intézményt. Finnország legsze
gényebb vidékén működnek. — Délben a 
diakonisszahéz látta vendégül, délután pe
dig mér tovább utazott a pozsonyi diako
nisszaház megtekintésére.

Az ipari prédikáció. Egy keres
kedő feleségétől megkérdezték, 
hogy miről is szólott a vasárnapi 
prédikáció ? Az asszony ezt felelte: 
A szavakra már nem emlékezem, 
csak azt tudom, hogy amikor a 
templomból haza érkeztem, a mér
legem hamis mérősúlyait kiszórtam 
az üzletemből.

Fényképeket kérünk.
A Keresztyén Ifjúsági Egyesület Nem

zeti Szövetsége Budapesten felépítendő 
K. I. E. palota létesítéséhez megóhajtaná 
nyerni az amerikai K. I. E. egyesületek 
anyagi támogatását is. Természetesen az 
amerikaiak csak oly mozgalmat hajlandók 
támogatni, amely képes előttük életrevaló
ságát igazolni. Eppenezért a K. I. E. Nem
zeti Bizottsága 6 olyan albumot óhajtana 
az amerikai, világszövetségi elnökök s a 
pénzügyekben befolyásos vezetők számára 
összeállítani, amelyekben a magyarországi 
K. 1. E. története és jelene képekben tárul
na az amerikaiak szeme elé.

Az evangélikus ág is teljes igyekezettel 
hozzá akar járulni ezeknek az albumok
nak a létesítéséhez, emellett azonban saját 
számára is meg akarja örökíteni az evan
gélikus munka képekben való történetét. 
Abaffy Gyula országos titkár ez úton is 
felkéri Ielkésztérsait és az összes ifjúsági 
egyesület vezetőit, hogy méltóztassanak a 
gyülekezeteikben, illetőleg vezetésük alatt 
működő egyesületek, cserkészcsapatok éle
téből még feltétlenül e hó folyamán címére 
(Budapest, VII., Gyarmat u. 106.) 8—8 drb 
fényképet küldeni. A kép ábrázolhatja az 
egyesületet, illetve a csapatot, annak ve
zetőségét, felszerelését, helyiségét, otthonát, 
valamelyik ünnepélyét, összejövetelét, fel
vonulását, szeretetvendégségét, kirándulá
sát, vagy munkálkodásának bármelyik je
lenségét. E képek egyaránt származhatnak 
az egyesületi élet évek előtti múltjából, 
vagy jelenéből. Amennyiben pedig az 
egyesületről, illetve munkájáról eddig egyet
len felvétel készült volna, méltóztassanak 
a m. t. vezetők a legrövidebb időn belül 
róluk egy felvételt készíttetni, lehetőség 
szerint 9X12 nagyságban, s azt az orszá
gos titkár fennti címére beküldeni. Az e 
körüli kiadásoknak legalább felét a Nem
zeti Szövetség feltétlenül megtéríti, sőt, 
amennyiben az illető egyesület nyomorú
ságos anyagi helyzeténél fogva erre tény
leg reá szorul, a nemes ügy érdekében 
esetleg egészen is.

A kép nagysága’ lehet bármekkora.
Hisszük, hogy az evangélikus munka 

méltóan lesz képviselve ezekben a repre
zentatív albumokban 1

E G Y R Ő L - M Á S R Ó 1 .

A  m indennapi életből.
Huszár Károly, a munkásbizto

sító elnöke, a felsőházban, mint
270.000 munkást és 180.000 mun
kaadót képviselő érdekeltség dele
gátusa, a magyar család válságáról 
beszélt legutóbb. A régi, becsületes 
keresztény családi intézmény ellen 
az utolsó emberöltőben égbekiáltó 
bűnöket követtek el — úgymond 
Huszár. Magyarországon 2,082.000 
család van, amelyből 342.000 med
dő, 314.000-nek egy gyermeke van 
és 252.000-nek kettő vagy több. 
A c s a l á d o k n a k  a f el e  t e há t  
n e m  j ö n  s z á m í t á s b a  a m a 
g y a r  né pe r ő  f e j l ő d é s e  s z e m 
p o n t j á b ó l .  Ha ez így megy to
vább, akkor nem kell ide gáztá
madás és lövészárok, mert a magyar 
anyák elvégzik ezek munkáját. A 
gyermekgyilkosságok századát él
jük. Az élvezetvágy és a kényelem- 
szeretet konzekvenciája a mai 
helyzet. Magyarország a bölcsőkben 
és a hálószobákban ugyanannyi 
eleven néperőt vesztett el, mint a 
frontokon. Orvosprofesszorok hiva
talos adatai szerint évenkint 30  
e z e r  a n y a  p u s z t u l  el  bűnös 
manipulációk következtében, s ha 
ehhez hozzávesszük ama anyák 
számát, akiket más címen könyvel
nek el a halotti anyakönyvekben, 
150—160.000-re lehet tenni az így 
elpusztult anyákat. Az egész nem
zet erkölcsi ellenállását kell kipro
vokálni ez ellen a nemzetgyilkos
ság ellen. — Valóban beszélő 
számok, melyek kell, hogy gon
dolkodóba ejtsenek bennünk.

H E T I  K R Ó N I K A .
A kormányzó vasárnap avatott föl 

újabb vitézeket, köztük vitéz Balogh Ernő 
nagygeresdi lelkészt. A vitézzé avatáson 
a protestáns egyházak részéről dr. Raffay 
Sándor püspök beszélt. — A képviselő
házban viharos, nem egyszer botrányszerű 
jelenetek közt folyt le a gyufaadó javaslat. 
— A felsőhéz a költségvetést tárgyalta. — 
Lelkes hangulatban folyt le a finn-ugor 
közművelődési kongresszus. — A buda
pesti ev. egyesületek a finn és észt ven
dégek tiszteletére szép ünnepséget rendez
tek. Raffay Sándor püspök meleg szavak
kal köszöntötte a vendégeket, akiknek 
nevében Vilen Emits egyet, tanár válaszolt. 
Dr. Kirchknopf Gusztáv vezetésével az 
egyházit énekkar magyar népdalokat és 
kurucnótákat adott elő. — Az amerikai 
Kossuth szobor leleplezéséről készült al
bumot átadták a nemzeti múzeumnak.

Pozsonyban a magyar konzulátus előtt 
kommunista tüntetés volt.

Ausztriában éles támadás hangzott el 
Seipel kormány Nyugat-Magyarorszég is-

kola politikája ellen. — Bécs mellett vasár
nap véres harcot vívott 5 ezer köztársasági 
munkás s a hazafias védőszövetség 300 
tagja.

A román kormány és a nagyszebeni 
metropolita közt nyílt konfliktus tört ki.

Görögországban vasárnap több nagy 
városban véres összeütközések voltak. 45 
munkás meghalt, 3 hadi hajó matrózai 
fellázadtak. Ugylátszik a kommunisták 
forradalmat készítenek elő.

A jugoszláv ellenzék tovább zajong a 
Skupstinéban. — A szerbek röpülőkomi- 
tácsi bandákat szerveznek.

Az angol alsóház másodszor is 266 
szavazattal 210 ellenében elvetette az uj 
angol imakönyv bevezetésére vonatkozó ■ 
törvényjavaslatot. — Anglia monopóliumot jp 
kap a török petroleomforrásokra s nagy S  
kölcsönt nyújt Törökországnak. k

A német birodalmi gyűlés Loevet vá- ■  
lasztotta újra elnökké. — A német nem- ■  
zetiek Vilmos császár mellett tüntettek a & 
birodalmi gyűlésen. B

Moszkvában véres munkástüntetés volt. P  
Portugáliában újabb összeesküvést 

fedeztek fel. ■
Olaszország részt vesz a szerb köl- S  

csönben. *
Amerikában a republikánus párt nagy- m 

gyűlésén az elnök jelöltté választás során 9  
Hooverre 834 szavazat esett. I

Kínában a nacionalista kormány helyre 
akarja állítani az ország egységét. ■

Japánban szigorú törvényt hoznak a d  
kommunisták ellen. I

Mexikóban óriási földrengés volt.

______  1928. június 24.

H A R A N G S Z Ó .  |  

Szen thárom ság  u. 3. vasárnap. I
Ep. I. Péter 5 . 6—11.

Egy ellenség, a bűn állandóan ostromol, 
hálójába akar keríteni, tőrbe akar csalni 
minket. Vigyázzunk ezértt Legyünk aláza
tosak, józanok és éberek. A minden 
kegyelemnek Istene erősekké és állhatato
sakká tesz bennünket, ha az Ige fegyverével 
küzdünk a bűn ellen.

T iszte le tte l k é r jü k  a z  ú j  é v 
n e g y e d  a lk a lm á b ó l, a k ik n e k  
elő fize tésü k  l e já r t ,  a z  előfizeté
s e k  szíves m e g ú j í tá s á t ;  a  h á t-  
rá lé k o so k a t a  h á tr á lé k o s  d í ja k 
n a k  sü rg ő s b e k ü ld é sé re .

Budapest. A Fasori ev. gimn. Böhm 
Károly emlékünnepét június 20-án tartotta. 
Ugyanekkor avatták fel kegyeletes műsor 
keretében Böhm Károly emléktábláját. ,

Sopron. Vasárnap délután 3 órakor 
ment végbe a Theológusok Otthonának 
alapkőletétele. A Hiszekegy eléneklése után 
dr. Thurner Mihály Sopron város polgár- 
mestere átadta a telket, dr. Deák János 
egyetemi tanár felkérte báró Radvánszky 
Albert egyetemes felügyelőt az alapkő le
tételére, majd az egyetemes felügyelő be
szédet mondott. A hittudományi kar hall- ■  
gatói Peschkó Zoltán tanítóképzőintézeti 9  
tanár vezetése mellett énekeltek, D. dr. ■  
Prőhle Károly egyet, tanár beszédet mon- I  
dott, Bléry Lajos az ifjúság nevében szó- m  
lőtt. Zirmann Lajos kormányfőtanácsos 9  
imádsága után a Himnusz eléneklésével E  
véget ért az ünnepély. f l

Nyíregyháza. A szabolcsi Tanári Kör H  
elnökévé újból dr. Vietórisz Józsefet vá- ■
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losztották meg. — Az ev. Kossuth-Reál- 
gimnázium gyűjtemény kiállítása szép si
kerrel zárult. A kiállítás megszervezése a 
helyes irányú gyűjtési tevékenység élet
ben tartása Zwick Vilmos tanár érdeme. 
Az ev. központi elemi iskolai vöröskereszt 
egylet sikerült mesedélutánt rendezett. A 
rendezés és betanítás fáradságos munká
ját Horváth Anna kézimunkatanítónő vé
gezte. A virágmese zenéjét Gabrienyi Sá
muel állította össze. Az előadást harmó- 
niumon Tolnay Pál kisérte.

Egyházmegyei gyűlések. A Tolna- 
Barnnya-Somogy-i egyházmegye évi rendes 
közgyűlését június 27-én tartja Bonyhádon, 
a Vasi közép egyházmegye ugyanekkor 
Szombathelyen.

Találkozói felhívás Felhívom mind
azon társaimat, kik velem 1918-ban a 
győri Evang. Szeretetházban laktak, hogy 
a július 8-án megtartandó 10 éves talál
kozón nevezett helyen megjelenni szíves
kedjenek. Ivánegerszeg (Vasm.), u. p. Hegy
falu. SUmegi Margit.

Nyugalomba vonulás. Vitéz Egyed 
Lajos győrszabadhegyi tanítót a minisz
térium a jövő tanév elejétől saját kérel
mére nyugdíjazta. Erejét és idejét teljesen 
a levente mozgalomnak s a szövetkezeti 
eszmének óhajtja szentelni, amely terüle
ten rövid pár esztendős szabadhegyi mun
kálkodása alatt is óriási eredményeket 
ért el.

A soproni fegyház fegyintézeti ev. 
lelkész! állása m egüresedett. Evek óta 
az igazságyügyminisztérium megbízásából 
Heszler Sámuel nyugalomba vonult fegy- 
házi lelkész látta el a soproni fegyintézet 
lelkészi teendőit. Az érdemes lelkész ma
gas életkorára való tekintettel az igazság
ügyminiszter, ki többször nagy elismeréssel 
emlékezett meg Heszler Sámuel érdemei
ről, az ev. lelkészi állás betöltését határozta 
el. A lelkészi állással X. fizetési osztály- 
lyal járó javadalom és természetben lakás 
jár. A pályázati hirdetés a Budapesti Köz
löny 1928. évi március 28-án megjelent 
72. számában jelent meg. A pályázati 
kérvényhez mellékelni kell: születési anya
könyvi kivonatot, büntetőintézeti szolgálatra 
való alkalmasságot igazoló hatósági orvosi 
bizonyítványt és az elméleti képesítést 
igazoló okiratokat, A német nyelvben meg
felelő jártasságra szükség van. A pál>á- 
zati kérvényt az igazságügyminiszterhez 
kell címezni s Kapi Béla dunántúli ev. 
püspökhöz kell beterjeszteni.

Kőszegen a „Concordia“ dalkör 60 
éves évfordulója alkalmából tartott két
napos dalosünnepélyen a nagysimonyi-i 
evangélikus ifjúsági egylet énekkara is 
részt vett Ludván Sándor tanító, karnagy 
vezetésével. A majdnem tisztán földmű
vesekből álló dalárda dacára a legnagyobb 
dologidőnek 22 taggal mégis megjent, 
tanujelét adva a magyar dalkultura iránti 
ragaszkodó szeretetének. A főünnepélyen 
„Kondorosi csárda mellett"... Barttalus- 
Sarudy népdal egyvelegét adta elő élénk 
tetszés nyilvánítás mellett. Szerepléséért 
szentgyörgyi Czeke Gusztáv tiszteletdíját, 
egy ezüst serleget s karmesteri emlék
plakettet kapott.

Tanítói gyűlés. A Tolna-Baranya-So- 
mogyi ev. egyházmegyei Tanítóegyesület 
június hó 26-án Bonyhádon tartja rendes 
évi közgyűlését. Tárgysorozat: a) a temp
lomban : 1. Fél 9 órakor a lelkészegyesü
let és tanítóegyesület közös istentisztelete.
2. Elnöki megnyitó, b) a Prot.-Körben :
3. Elnöki jelentés. 4. Mi is a mi célunk ?

Előadó: Marth Péter, a Sióivdéki evang. 
Tanítóegyesület elnöke. 5. Munkára való 
szoktatás . . .  Előadó : Pfeiler Lajos, hidasi 
ev. ig.-lanitó. 6. Kiküldöttek választása az 
egyházmegyei és kerületi gyűlésre. 7. Az 
iskola és a tanító régen és most. . .  Elő
adó : Gáspár József majosi evang. kántor. 
8. A szülők szerepe a tanítónak nevelési 
munkájában. Előadó: Reidl Sebestyén
mekényesi ev. kántortanító. 9. Schrantz 
Ottó pénztáros jelentése és a tagdíjak 
megállapítása. 10. Esetleges indítványok. 
11. Himnusz, a közgyűlés bezárása.

Battonya. Az ujonan alakult battonyai 
Ev. Nőegylet június hó 2-án műkedvelő 
előadást rendezett az ev. templomalapra. 
Színre került Küzdi Auréltól: „József
Egyiptomban“ című bibliai dráma. A szép 
számmal megjelent közönség előtt, kedves 
bibliai mozzanatok elevenedtek meg. A 
műkedvelő előadást, úgy erkölcsileg mint 
anyagilag fényes siker koronázta és a leg" 
kedvesebb emlékeket hagyta maga után 
a battonyai közönség szívében. K.

Szentgotthárd. Az Evangéliumi Diák- 
szövetség záróülését június 17-én tartotta. 
A Szövetség működéséről Papp István ifjú
sági elnök számolt be évi jelentésében. 
Vakarcs Kálmán tanár, a Szövetség dísz
elnöke buzdító szavak kíséretében osztotta 
ki az évvégi jutalomdíjakat. Obetkó István 
ösztöndíját Papp István ifj. elnök kapta. 
10—10 P jutalomban részesültek: Káply 
László, Markovits István, Czipolt Ákos. 
Biczó Ferenc és Oswald Endre a Nő- és 
Leányegylet 5—5 pengős jutalomdíját kap
ták. A Szövetség tagjai melegen vettek 
búcsút érettségit tett társaiktól, életutjukra 
imáikban a jó Istennek gazdag áldását, 
megsegítő kegyelmét kérték. A záróülésen, 
amelyen Biczó Ferenc szavalt s amely 
közénekkel vette kezdetét, imával s köz
énekkel nyert befejezést, részt vettek : So- 
koray Elek felügyelővel az élén Knausz 
József, Mayer Lajos, Löffler Mátyás, Zrim 
Ádám stb. presbiterek. Az új ifjúsági elnök 
Káply László lett.

Fontos értesítés. A Keresztyén Ifjú
sági Egyesületek Nemzeti Szövetségének 
Ev, Ága által július 3—6-ra hirdetett ve
zetőképző tanfolyam, mint hogy a Nem
zeti Szövetség ref. és felekezet között ágai 
is óhajtanak ilyen tanfolyamot rendezni, 
elmarad. Mind a három ág, az evang., 
ref., és felekezet-közi, november hó végén 
együttesen fog vezetőképző tanfolyamot 
rendezni, amelyen 2 amerikai K. 1. E. 
titkár is több ízben előadást fog tartani.

________ HARANQSZÓ.___________

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Esküvő. Péchy Zsófiát június 14-én 
nagy és előkelő közönség jelenlétében 
vezette oltárhoz a fasori ev. templomban 
Görgey György nyug. huszárezredes. A ta
nuk Görgey István és vitéz Görgey József 
országgyűlési képviselők voltak.

Halálozás. Alulírottak úgy a maguk, 
mint a megboldogult testvérei és rokonai 
nevében is, fájdalomtól megtört szívvel 
tudatják, hogy a legjobb férj, a szerető 
édesapa, nagyapa, testvér és rokon Szenteh 
István gyógyszerész a tabi ág. h. ev. egy
ház felügyelője, a tabi kaszinó elnöke, a 
Tabvidéki Takarékpénztár igazgatója és a 
tabi Hangya szöv. elnöke munkás életé
nek 58-ik. boldog házasságának 31-ik 
évében, 1928. június 14-én, a budakeszi 
szanatóriumban, hosszú szenvedés után 
jobblétre szenderült. Áldás és béke lebeg
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jen drága porai felett I özv. Szenteh István
ná sz. Kurz Irén felesége, Lutz Károlyné 
sz. Szenteh Margit, dr. Szenteh István 
gyermekei. Lutz Margitka. Lutz Karolinka 
unokái, Lutz Károly veje.

Ú J D O N S Á G O K .

Zsigmondy Jenő aranylakodalma.
Dr. Zsigmondy Jenő ügyvéd, felsőházi tag, 
a bányai evang. egyházkerület felügyelője 
és neje, szül. Bartholovics Maliid, 12-én 
tartották aranymenyegzőjüket a Deák-téri 
ev. templomban. A meghívott vendégek 
díszes serege előtt a jubiláns házaspárt 
dr. Raffay Sándor püspök áldotta meg.

A leányok világparlam entje A Ke
resztyén Leányegyesületek Világszövetsé
gének plénuma szombaton tartotta utolsó 
előtti ülésnapját. A délelőtti tanácskozá
sokon Fr. Hulda Zarnack, németországi 
főtitkár elnökölt. Érdekes epizódokat so
roltak fel az előadók a különböző leány
szövetségek életéből. Bernadotte hercegné, 
a svéd király húga, aki sokat foglalkozott 
hazájában a munkásleányok viszonyaival, 
szintén felszólalt az egyik csoportban. A 
lemondott Lady Parmoor helyébe, a világ- 
szövetség uj elnökévé, a most következő 
két esztendőre egyhangúlag Mrs. Waldeg- 
rave-t, az angol lord Redstone-család tag
ját választották meg. Mrs. Waldegrave, 
aki a mostani világkonferencián akadá
lyoztatása miatt nem vehetett részt, táv
iratilag köszönte meg a budapesti nagy
gyűlés bizalmát.

Benczúr Gyula emlékezete. Az Orsz. 
Magyar Képzőművészeti Társulat legutóbbi 
választmányi ülése Lukács György javas
latára lelkesedéssel kimondotta, hogy moz
galmat indít Benczúr Gyula emlékének 
szoborral való megörökítésére.

A lengyel tudományos akadém ia 
m agyar kültagjai. A lengyel tudományos 
akadémia nagygyűlése dl. Csánki Dezső 
államtitkár, az Orsz. Levéltár főigazgatóját 
és dr. Melich János egyetemi tanárt, 
szarvasi gimn. felügyelőt kültagoknak meg
választotta.

Eötvös Károly emléke. A Pesti Izr. 
Hitközség elhatározta, hogy emléket állít 
néhai Eötvös Károlynak. E célból meg
vette Eötvös Károly mellszobrát, Csiszér 
János szobrászművész művét.

Ötszáznegyvenöt intézeti hely a 
hadiárváknak és rokkantak gyerm ekei
nek. A népjólétiminiszter az 1928—29. 
iskolai évre az ország területén fennálló 
különböző intézetekben 545 férőhelyet fog 
betölteni. A felvételnél csak hadiárvák és 
súlyosfoku hadirokkantak gyermekei jöhet
nek figyelembe.

Kun Béla a bécsi törvényszék előtt.
Kun Béla, Mayerhofer György és Breuer 
Ilona ügvében június 26-án d. e. 9 órára 
tűzték ki a tárgyalást, amelyet az I. tarto
mányi törvényszék kis esküdtszéki termé
ben fognak megtartani.

Ellopták a telefonhuzalt. A Külső 
Jászberényi-uton a Szolnok felé vezető 
vasúti sínek mellett elhelyezett telenfon- 
huzalt mintegy kilométer hosszúságban 
ismeretlen tettesek ellopták.

Kétmillió munkanélküli Szovjetorosz - 
országban. A szakszervezetek nagygyű
lésén Schmid munkaügyi népbiztos be
számolt arról, hogy a munka nélkül álló 
szakszervezeti tagok száma 1927 október 
1-től 1928 jan. 1-ig másfélmillióról két
millióra emelkedett.
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Csak tó t szárm azású tanítók működ
hetnek a felvidéki iskolákban. Június 
30-ával érdekes rendelet lép életbe o Fel
vidéken. A Felvidék egész területén fel
mentik állásukból a cseh és morva nép
tanítókat és helyükbe csak tót származású 
tanítókat alkalmaznak az alsóbbfoku is
kolákban.

Csempészett selyem a koporsóban.
Graudenzben letartóztattak egy tekintélyes 
kereskedőt, akinek címére néhány nappal 
ezelőtt Danzigból egy koporsó érkezett, 
egy hirtelen elhalt rokonának holttestével. 
A hatóságok felnyitották a koporsót, de 
abban nem holttestet, hanem csempészett 
selymet találtak.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest,
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők" című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Lányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési óra 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“, a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gaól Mózes. Elő
fizetési óra negyedévre 2 pengő. Megren
delhetők I„ Andrássy u. 16. Budapest.

Egy 22 éves, 4 polgári iskolát végzett, 
magyarul s németül egyaránt beszélő jóra- 
való hajadon gyermekek mellé szeretne 
menni egy ev. úri házba. — Közelebbi 
címmel a soproni evang. lelkészi hivatal 
szolgál. 2—3

A tolnakétyl ev. egyházközség II. sorsz. 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Lakás :
2 szoba, konyha stb. Kert. Min. megálla
pított helyi készpénzjavadalom államse
géllyel. Egy öl fa felapritva. Kötelessége :
3 osztály tanítása, kántoriak felváltva vég
zése. Belmissziói munkáért honorárium. 
B-listósok, nyugdíjasok előnyben. Németül 
is tudó tanítók keresztlevéllel, tanítói- és 
kántori oklevéllel, működési-, kommün 
alatti magatartást igazoló bizonyítványokkal 
felszerelt kérvényüket július 15-ig iskola
széki elnökhöz küldjék. Az állás legkésőbb 
szeptember 1-ig elfoglalandó. t — 2

A murgal ev. filia kántortanítói állá
sára pályázat hirdettetik. Osztatlan nép
iskola. Német nyelven levitái teendők. Ga
bona hl.-ekben: 25 rozs, 12.5 búza, 19 
tengeri. Házanként 2 porció szalma. 1600 
négyszögöl rét. 3 öl fa természetben, 1 öl 
napiórban. 7375 négyszögöl szántó, kert, 
gyümölcsös, legelőjog, temetőfű. Földeken 
közmunka. Malomfúvar. Lakás : 3 szoba, 
2 konyha stb. 136 P, stolárék, újévi aján
dék. Értékegység : 87. B-listósok, nyugdíja
sok is pályázhatnak. Tanítói- és kántori
oklevéllel, keresztlevéllel, működési-, kom
mün alatti magatartást igazoló bizonyít
ványokkal és vólaszbélyeges borítékkal 
felszerelt kérvények július 15-ig tolnakétyi 
lelkészi hivatalhoz küldendők. Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. 1—2

A rákospalotai ág. h. ev. egyháznál 
két rendes tanítói állásra hirdetett pályázat 
határideje 1928. július 10-ig meghosszab- 
bíttatik.

Kovácsi Kálmán
lelkész.

Evang. vallású derék fiatal ember, ki
nek a gőzgép és traktor kezelésében is 
jártassága van, autókezelői állást keres. 
Szives megkereséseket fizetés megnevezés
sel a kiadóhivatal továbbít. 1—2

Háztartást teljesen vállaló és 2 éves 
kis fiam mellé, keresek intelligens nőt. 
Fényképes ajánlatokat Matólcsy Elekné 
tüzér őrnagy neje Tolna, lovassági lak
tanya, kérek. 1—2

Egy 7 éves első osztályos leányka 
mellé ev. vallásu, német anyanyelvű, oki. 
tanítónőt keres, rendkívül kedvező feltéte
lek mellett egy földbirtokos család, hogy 
leányuk általa a további elemi osztályo
kat magánúton elvégezhesse és a német 
nyelvet is elsajátíthassa. Cím válaszbélyeg 
ellenében a kiadóban.

Evangélikus vallásu, öt középiskolát 
végzett, árva leány, irodai gyakorlattal, 
jegyzői vagy gazdasági irodában, gépirónői 
állást vállalna. — Cím, válaszbélyeg elle
nében a kiadóban. 3—3

Gabonaárak: Búza 34.30, rozs 30.40, 
árpa 29.30, köles 27.75, zab 32.80, tengeri 
29.30, korpa 24.— pengő métermózsánként.

Felelás szerkeszti és kiadó : OZIPOTT OÉZA 
S zen tgo tthárd . (Vasvármegye). 

Szerkesztőtára : NÉMETH KÁROLY. 
Főmunkatársak :

NAQY MIKLÓ8, SZENDE ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Wellisch Béla vlUamtlzemü könyvnyom
dájában Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

WG' R észletes  magyar útika lauzok-3W
Kapható KIS TIVADAR könyvkereskedésében PÁPÁN.
D q  l j ' . ' x n  t t  1 mümelléklettel 3 látkép, 1 térkép, 180 képpel és 23 alap- D ó n o  és környéke részletes kalauza. 
- D d I V U I l y  • rajzzal, 424 lapon. Irta: Dr. D o r n y a y  Béla. Ára 7 pengő. JL « [ J c *  Ára 30 fillér.

Pápa új térképe. 
Ara 70 fi I. S r t r v r r v n  éa környékének részletes kalauza 

O  P  1 \ J  11 16 kép, 4 alaprajz, 1 térkép. Ára 1.60 P. K ő s z e g 1 nyaralóhelyismertetése.

Pannonhalma, Tihany, Budapest stb. kaphatók már.

Térképolvasás gyakorlati kézikönyve. Katonai térképek tartalma és használata. Ára 1.20 pengő.
K özutak kllom éterm utatóla é8 térképe. KBffeS„!gyf1i8k0zatti 68 VOKAÍanlíofí)engő'.

Magyar autótérkép. 1 szelvény ára 2.80 P. ^

Balaton és környékének térképe.4!aponG8benbe- yA0rT\%VI7S6.000 mérték'
Csonka Magyarország közlekedési (vasúti és hajózási) térképe 3  színben 6 9 X 1 1 2  cm. 5  pengő. 

M agyarország k özigazgatási térképe. 2 .50  P. 
Szétdarabolt M agyarország térképe. 6 0  fillér.

Trianoni gyászjelvény és lord Rothermere arcképe. 50 fill.
Minden magyarnak hazafias kötelessége, hogy a „Trianoni jelvényt viselje. Rendeljen még ma:

K IS  T I V A D A R  könyv- és papirkereskedésénél P Á P Á N .
Postatakarékpénztári csekkszámla 25210.

m-
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SnrkcutA-kUdiMratal i 
SZENTOOTTHÁRD. 

Vas vármegye.

flikkbdóhlnUI i 
.Luther-TArsuág* kSnyr- 

kareskedíse Budapest, 
vm., Srentktriljt-u. Sl/a.

i  „habaitoszo“
clfifixatéai irt negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 401. 

Csoportoe küldéssel 
10*/e-oe kedvesmény. 

Amerikába egésa évre 2 
dollár; as utédéllamokba 
negyedévre 1 P 00 fill.

27. szám.
Alapította

KAPI  BÉLA
1910-ben.

Laptulajdonos:
a Dunántüll Lüttier-SzövetsöQ.
Az Országos Lather-NzSvet- 

ség hlzatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéss 

és tanító.
MeoJelenlK minden vasárnap.

Megelégedés.
Márk ev. 8.8. „Evének 

azért, és megelégedének ; és 
felszedék a maradék darabo
kat hét kosárral“ . . .

így hangzanak a nagy kenyér-csoda 
^elbeszélésének utolsószavai. T óbb 

| ezer ember födi szükségét, testi 
éhségét, Jézus hét megáldott kenyér 
szétosztásával verte el, s ez a ha
talmas cselekedet csodálatos a mi 
szemünk előtt. De jól jegyezzük 
meg azt is, hogy megváltó Meste
rünk, mielőtt a földi kenyeret meg
szegte volna, előbb hallgatóinak 

I éhező lelkét elégítette meg az élet 
kenyerével, örök igéjével!... Mert 
az a pusztában vándorló sokaság 
elsősorban is azt a belső éhséget 
érezte, amely nem földi kenyér, 
de kegyelem vígasztalás, békesség 
után epekedett olyan erővel, hogy 
a testi élet szükséget, a szomjúsá
got és az éhséget, egészen elfelej
tette még ott a napégette föld lan- 
kasztó útján is. Ez a 4000 ember 
jó bizonysága annak, hogy aki Is
ten igéjét szereti, azt szereti az 
Isten; aki leikéről gondot visel, 
annak leikéről,, sőt testéről is gon
dot visel az Ú r; aki először Isten 
országát és annak igazságát keresi, 
annak megadatnak mindenek 1 . . . 

j Vagy mi talán még sohasem  
tapasztaltuk, hogy Isten igéjének 
egy-egy szava, a bibliának egy 
fejezete, vagy zsoltára, mennyire 
megelégített és megerősített ben
nünket 1. . .  Éppen azért, ha a 
nagy pusztaságnak, ennek a földi 
életnek szükségei támadnak elle
nünk, ha reánk szakadnak a meg
élhetés gondjai: kihez mehetnénk 
vigasztalásért, hol kereshetnénk 
erőt az élet terheinek hordozására ?
. . .  Siessünk mi is oda, ahol a 
4000 ember egykor testi-lelki meg

elégedést talált, hisz minden idők
re szól az ígéret, „aki hozzám jő, 
bizonnyal el nem vetem“ . . .  Té
ged sem bocsát el, míg meg nem 
elégített!

Ha Jézussal élünk, nyugalmat 
és békességet találunk, nem ro
hanunk tehát nyugtalanul a világ
ban, hogy szívünk éhségét olyan 
kincsekkel csillapítsuk, amelyek 
mulandók: nem vágyakozunk a 
világ hiú örömeire sem, mert mint 
megelégedett, hálás emberek Isten
ben leszünk gazdagok és a zsol- 
tárossal így teszünk vallomást:

„Az Úr az én hű pásztorom 
És megtart oltalmában,
Azért meg nem fogyatkozom 
Semminemű javéban.
Engem ő maga legeltet 
És szent beszédével éltet 
Gyönyörűséges helyen.
Jóvoltod s irgalmasságod 
Megelégít engemet,
A te anyaszentegyházad 
Így dajkálja lelkemet;
Javaival így végtére 
Besegít a dicsőségbe 
Hozzád mennybe Jézusom.“

Ámen «

Dészvétteljes fájdalommal emléke- 
zel keresztyén testvérem azok

ról a kínos bilincsekről és a lélek
nek amaz elképzelhetlen szenve
déseiről, amelyeket Üdvözítőd a 
mennyei Atya akaratában meg
nyugodva emberfeletti türelemmel 
te éretted elviselt. De mikor ezekre 
a gondolatokra elszorul szíved és 
a lelki szemeid előtt lefolyó borzal
mas események talán könnyekkel 
áztatják borús arcodat: vájjon meg
hallod-e a lelkiismeretnek kebled
ben megszólaló szózatát, mely 
emlékeztet tégedet azokra a bilin
csekre, a melyek a te akaratodat 
gyakran, talán naponta, rabságba 
ejtik ?

Mert körülötted jár a kisértő 
szüntelen, néha tetszetős álarcban 
mutatkozva, de akárhányszor va
lódi alakjában is és szívós igye
kezettel próbálja a jámborságot és 
hűséget az igazak útjáról eltéríteni. 
Fáradhatlanul suttogja füledbe, 
hogy ne elégedjél meg akár testi, 
akár lelki tulajdonaidra nézve a 
természet adományával, hanem 
igyekezzél mesterséges uton-módon

szebbnek, erősebbnek, belesebb
nek látszani, úgy önmagad, mint 
mások előtt, mint a mennyi szép
séggel, erővel, bölcseséggel a  
gondviselés megáldott. A hiúság 
lelke képmutatásra ösztönöz. Be
köszönt hozzád vigyorgó arccal a  
mohó haszonlesésnek, telhetetlen 
önzésnek aranykoronás, gyilkos 
fegyverrel övezett lovaggal s hí
zelgő szavakkal igyekszik elhitetni, 
hogy csak az aranyborjú imádá- 
sával juthatsz el a boldogság temp
lomába. Azt suttogja varázssza
vakkal, hogy ahol haszon és ké
nyelem kínálkozik, ott ne jusson 
eszedbe sem a becsületérzésnek, 
sem a hazaszeretetnek vagy a z  
egyházad iránti hűségnek, sem 
semmiféle nemes érzésnek tiltó 
parancsa. Rózsaillatos kelyhet 
nyújt feléd az érzéki élvezetek 
virágkoszorus tündére s folyton 
megújuló örömeiket, mámornak és 
álomnak hódító édességeit Ígérve 
testednek és lelkednek egészségét 
szolgáló törvények megszegésére 
késztet. Megjelenik melletted a  
hatalmaskodásnak, uralomnak vá-

Magábaszállás.
Irta: Sass János.
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gya s vakmerő ékesszólással bi
zonyítgatja, hogy kívánságaid tel
jesítésénél, akaratod végrehajtásá
nál az emberszeretetnek, az emberi 
méltóságnak, a társadalmi s isteni 
törvényeknek korlátáit figyelembe 
venni nem szükséges.

De ki tudná előszámlálni a ki
sértésnek számtalan alakjait, a me
lyek az élet utján jobb- és balfelől 
kitartó igyekezettel akarják az em
bert az egyenes útról eltántorítani. 
Az eltévelyedés félelme folytonos 
nyugtalanságban tartaná a lelket, 
ha nem állna védelmünkre az a ha
talom, mely a nyugtalanság háborgó 
hullámait lecsendesíteni képes.

Amint napjainkban a bűn ör
vényei vesznek körül bennünket, 
hasonló veszedelmek fenyegették 
a tanítványokat az önzésnek, kép
mutatásnak, hatalmi gőgnek lovag
jai részéről. Mint egy vészterhes 
felhő lebegett fejük fölött a papi 
fejedelmek és farizeusok féltékeny
sége s lázas törekvése, hogy az 
ő uralmukra nézve kedvezőtlen 
tanításokat végképen elnémítsák. 
A tanítványok hitét azonban a fe
nyegető veszély nem rendíthette 
meg. Szilárd hűséggel őrizték szí
vükben Mesterük beszédeit, kiírt- 
hatlanul meggyökerezett lelkűkben 
az a szent meggyőződés, hogy 
ezekből a beszédekből életüdvös
ség árad gazdagon a hívőkre.

Törhetlen hűségüket a mennyei 
Atya dús jutalomban részesítette. 
M e g s z á l l t a  ő k e t  a s z e n t

Megtérés.
Irta : Somogyi János. 8

Pünkösdnek szent ünnepe van. . .  Zeng, 
zsong a nép, zeng, búg az orgona... Egész 
Miklósvár népe ott a templomban, szerető 
szívvel nézik az ifjú jegyespárt, amint hű
séget esküsznek annyi szenvedés és meg
próbáltatás után. S a kerület aranyszívű 
püspöke kimondja az Ítéletet: — „Megtérj 
tek ti mindnyájan az Istenhez, új szívet- 
lelket adott nektek az Isten, megtért az apa, 
aki nem ismerte az Istent, megtért a bol
dogság abba a házba, ahol csak boldog
talanság honolt, áldjátok az Istent s Ő is 
megáld benneteket ezerszeresen. Áldjon 
meg a jó Isten benneteket édes gyerme
keim I“ — Szem nem maradt szárazon e 
beszéd alatt s mindenki könnyezve látta 
és érezte lelkében az Istent!

*  **
Az aranyos kalitkából kirepült a csevegő 

kis madár, napsugarat hozott a kedves vi
rágos lelkészlakra. . .  Rózsák között járnak, 
boldog szerelemmel és megértik egymást 
édes türelemmel. Ami csak kedves, öröm
teli az életben, az mind megadatott Bélá
nak és ifjú feleségének. A tövisek mellett 
szépséges rózsák nyíltak ki életükben s ami

l é l e k  és eloszlatva félelmüket, a 
hitnek hegyeket mozdító bátorsá
gát oltotta szívükbe, megnyitotta 
nyelvük korlátjait, hogy az ő lelkes 
beszédjüket az ismert világ leg
különbözőbb vidékeiről összegyűlt 
népek megértették és szívükbe 
fogadták.

Keresztyén testvérem! Az Űr 
keze nem rövidült meg. Legyen a 
te lelkedben is a tanítványokéhoz 
hasonló rendíthetlen hit, hogy 
Krisztus valóban út a lélek üdvös
ségére, igazság, melynek hatalma 
legyőzhetlen, élet, melynek szik
láján a kisértések csábító ereje 
megtörik. Engedd meggyökeresedni 
lelkedben azt a megvitatian meg
győződést, miszerint a hiúság, a 
képmutatás, nagyravágyás, haszon
lesés, érzéki gyönyörök után epe- 
dés és a kisértők világának többi 
alakjai az ő diadalszekerükön testi 
s lelki kárhozatba viszik áldozat- 
jaikat.

Nem marad el a te jámborságod 
jutalma. Megszáll téged is a szent 
lélek és megnemesíti szívedet oly 
érzékenységgel, mely t ermés ze t -  
s z e r ű  m e g v e t é s s e l ,  s ő t  
u t á l a t t a l  fordul el a bűnöknek 
még lehelletétől is, megedzi akarat
erődet, hogy szilárdon megállhass 
a kisértések ostromló hullámai 
között; megerősíti hitedet, hogy a 
hívó lélek soha sincs egyedül. A 
míg hitének horgonya el nem sza
kad, vele van istennek szent lelke. 
„Ki hitét megőrzi, őrzi őt a hit.“

titkos ábránd volt, az mind valóra vált! 
Láttátok holdas éjjel, hogy szereti a hold 
az ő csillaggyermekeit, úgy szerették ők is 
egymást. Mert van szerelem a világon! 
Nem költői ábránd ez, nem álmodás, ha
nem Isten lelkének belénkoltott legszebb 
szikrája. Azoké a boldogság, akik szeretni 
tudnak hűségesen a sírig.

Miklósvár népe és lelkésze a boldogság, 
békesség korszakát éli. Virágzik, fejlődik, 
vagyonosodik mindenki ottan. Nem irigység, 
gyűlölség, cívódás, hanem békesség, meg
elégedés s Isten megadja nekik a minden
napi kenyeret. . .

*  *
*

Hosszú évek teltek-múltak a történtek 
óta. Az idő vaskeze sok emberi megőrölt 
azóta. Az emberiség folyton változik, ku
tatnak az ismeretlen után, keresnek sok-sok 
titkot, de hiába, ha Istent nem ismerik, 
nem hiszik, nem találják fel az életben. 
Munkájuk meddő marad.
Mert Istené a teremtés, az örök élet titka. 
Övé az élet és halál.
Ő a minden világok hatalmas Ura !

8vé a hatalom a nap a la tt!
semmiből teremthet mindeneket, 

Semmiségbe dönthet hegyeket, völgyeket 1
*  *

*

Az alapkő Jézus Krisztus tanítá
sainak szimbóluma legyen.

Szép számú és előkelő közön
ség jelenlétében folyt le június 
17-én Sopronban az Evangélikus 
Theológia Otthonának alapkőleté
tele. Az ünnepségen többek között 
ott voltak: vitéz Simon Elemér dr. 
főispán, Thurner Mihály dr. polgár- 
mester, Papp Kálmán prépost
plébános, Mágócsy Dietz Sándor, 
Sándy Gyula egyet, tanárok, Kuthy 
Dezső egyetemes főtitkár, dr. W ei
ler Béla a soproni orthodox hit
község elnöke, a soproni fő- és 
középiskolák igazgatói és tanárai 
majdnem teljes számban.

Az ünnepség folyamán Deák 
János dr. egyet, tanár felkérésére 
báró Radvánszky Albert, egyete
m es egyházi és iskolai felügyelő 
tette le az alapkövet, aki — többek 
között — a következőket mondotta:

„Egyházunk forrón táplált re
ménye valósul meg, amikor az 
egyházak és a hatóságok számunk
ra oly nagyon megtisztelő jelen
létében letehetjük a Theológus 
Otthon alapkövét.

Ehhez a felépítendő épülethez 
a magyarhoni evang. egyetemes 
egyház vérmes reményeket fűz. 
Hisszük, hogy az Otthonban fel
nevelkedő lelkészek valóra is vált
ják azokat a reményeket, amelyek 
egyértelműek egyházunk jövő fej
lődésének biztosításával.

P. . . város templomában voltam. Kijö- 
vet két öreg, vénnyadt koldust láttam. Ru
hájuk rongyos, piszkos, arcukon a vénség 
fájdalmas bilincseket hagyott. Néztem hosz- 
szan őket a templomlépcsőn s kutattam 
lelkemben múltjaik után . . . Másnap az 
utcán találkoztam velők s ők mikor látták, 
hogy jó szívvel adom az alamizsnát, el
mondották életük történetét. Az egyik volt 
Tüskeváry Armand báró s a másik Bende 
Balázs. Meggörnyedten, fájó, keserű szív
vel mesélték el nekem e történetet, meg
jegyezve azt, hogyha mégegyszer születné
nek, nem távoznának el sohasem az Istentől.

A bujdosás utján haladva, koldusok 
lettek. Azelőtt kincs hullott a tenyerükbe, 
most koldusfillérek. Azelőtt palota volt a 
lakhelyük s most utszéli kunyhó. Azelőtt 
fényben, pompában éltek s most koldus- 
gunyában, rozzant szalmaágyon.

Mert Isten igazságos, a jókat megjutal
m azza s megfizet mindenkinek a maga 
érdemei szerint.

Intő jel nektek embertársaim, hogy va- 
gyonotokkal, kincsetekkel, amit Isten adott, 
bölcsen bánjatok. Ne legyetek szívtelenek 
sohasem. A földi boldogság, békesség or
szága akkor következik el, ha majd békes- 
séges szívvel megértik egymást, mint szerető 
testvér: a gazdag és szegény. Ha a va
gyonból és pénzből mindenkire munka és
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B e r z s e n y i  D e zső n é ,
kinek 20 évi egyleti működését ünne
pelte legutóbb a celldömölki evang. 

Nőegylet.

Minden, ami nem szilárd ala
pokon áll, összeomlik. Legyen ez
ért ez az alapkő Jézus Krisztus 
tanításainak szimbóluma alap- és 
záróköve: kezdete és vége a hit
ben honoló léleknek és a benne 
fejlődő életnek, mert csak úgy 
hozhatunk áldozatot és ez az 
épület csak úgy hozhat áldást arra 
a városra, amely velünk szemben 
oly szépen és nemesen viselkedett.

Legyen az építkezésnél maga 
az Úristen a munkatársunk.

A vallások történetében és 
mozgalmaiban eddig ismeretlen 
statisztikai adatokkal kísérleteznek. 
Az új számítgatások a különböző

áldás származik. Fogjon testvéri kezet tehát 
a kunyhó és a palota. Istennek szépséges 
földi sátora alatt.

* **
Telnek-múlnak ismét az évek . . .
A virágos, kedves kis kertudvaron ott 

ül egy öreg fehérhaju aggastyán, térdén két 
kis rózsaarcu unoka ül s lovagol, rángatják 
a nagyapó hófehér nagy bajuszát s az 
türelmesen, szeretettel tűri. Íme itt a jövendő 
az ő családja számára, a két mosolygó, 
kedves emberbimbó.

Ki gondolná, ki hinné, hogy ez az ősz- 
haju nagyapa szelíd, mosolygó szemeivel, 
a kőszívű, büszke, dacos, istentelen Tor- 
nyay volt valamikor, a mulatozás, a mámor 
embere ? Csak ő maga tudja, érzi . . .  s 
most érzi magét legboldogabbnak I Elvesz
tette kincsét, gazdagságát, de nyert helvette 
egy kedves, boldog alkonyéletet 1

És kij ön melléjök Bártfay és felesége 
Katinka, a kedves, boldog pár, megölelik, 
megcsókolják ők is nagyapót, ők épúgy 
szeretik, mint régen, épúgy imádkoznak 
érte._ mint akkor, amikor bűnös utón járt.

És Isten szeme lemosolyog a fényessé- 
gés napból. Aranyos sugarát izzón szórja 
szerte. S ezerszeresen megáldja ezt a bol
dog, kedves kis családot, melynek boldog

gyülekezetek istentiszteleteinek férfi 
és női látogatóit csoportosítják és 
osztályozzák s egy évi tapasztalat 
azt mutatja, hogy az ev. egyház 
100 templomlátogató férfijára körül
belül ugyanannyi nő esik. ezzel 
szemben a róm. kath. és a kis 
protestáns szekták gyülekezeti éle
tében azt venni észre, hogy ott 
100 férfi látogatóra átlagban kb. 
50%-kal több nő esik.

Böhm Károly emléktáblája
Kegyeletes ünnepség keretében 

avatták fel a budapesti evangélikus 
főgimnázium falai között az újabb 
magyar filozófia egyik legkiválóbb 
művelőjének, dr. Böhm Károlynak, 
a kolozsvári egyetem néhai profesz- 
szorának emlékére állított táblát, 
amelyet Lux Elek szobrászművész 
mintázott. Az emléktábla felírása 
a következő: „Besztercebánya szü
lötte, a pozsonyi líceum tanára, 
intézetünk igazgatója, a kolozsvári 
egyetem filozófia-professzora, — a 
nagy gondolkodó önálló bölcsé
szeti rendszerével nemzetét esz- 
ményiségre nevelte“. A Magyar 
Tudományos Akadémi képviseleté
ben Ravasz László dunamelléki 
püspök és Kozma Andor, a Ma
gyar Luther-Társaság részéről dr. 
Schneller István ny. egyetemi tanár 
és dr. Scholtz Oszkár egyházker. 
világi főjegyző jelentek meg az 
ünnepen. Ezenkívül ott voltak: dr. 
Imre Sándor ny. államtitkár, Má- 
gócsy-Dietz Sándor, dr. Pauler

sága a szenvedések, tövisek, megpróbálta' 
tások koporsójából fakadt.

S az öreg nagyapó mesél. . .  mesél. . . 
Hófehér szakállót lengeti a szél. . . — Volt 
egyszer . . . egy kastély . . . kakassarkon 
forgó . . .  ott lakott benne egy kőszívű úr 
s kalitkába zárta csicsergő, kedves mada
rait s nem imádkozott sohasem. Csak ara
nyat gyűjtött, mulatósnak élt, nem törődve 
kedves madaraival. S azok egyenként hul
lottak el s mikor a legkedvesebb kis rab- 
madár is meg akart halni, a jó Isten meg
lágyította a kőszívű ember szívét, megtérí
tette s az igazi boldogság asztalához ve
zette . . .

Mese volt . . . szomorú mese, de igaz 
volt . . .

S a kis unokák áhítatosan hallgatják 
a mesét s mondják együtt: — úgy-e nagy
apó ma már nincsenek kőszívű emberek v  . 
S mi a nagyapóval együtt feleljük: Én 
Istenem bárcsak sohasem volnának 1 . . .

* * *
*

Emberek 1 Menjetek Isten felé 1 Isten 
lelke él bennetek, becsüljétek azt meg 1 
Jöjjön el számotokra is a megtérés s akkor 
megszületik a boldog, békességes világ, 
melyben a három legszebb csillag ragyog: 
a hit, remény és a szeretet. (Vége.)

Ákos és dr. Zimmermann Ágoston 
egyetemi tanárok, dr. Szelényi Ala
dár kormányfőtanácsos. A közön
ség első soraiban ültek a Böhm- 
család tagjai, köztük Böhm Dezső 
dr., az ünnepeknek a fia, a buda
pesti evangélikus leánykollégium 
igazgatója. Az ünnepséget rendező 
Deák-téri evangélikus testvéregy
házak képviselőtestülete nevében 
Raffay Sándor bányakerületi püspök 
mondott elnöki megnyitót. Az „egyik 
legmagasztosabb érzésről, a meg
alázkodásról“ beszélt, az igazi 
filozófusról, aki láthatatlan világok 
törvényeit kutatja föl. A püspök 
köszöntötte végül a vendégeket és 
a Böhm-család tagjait. Dr. Szigethy 
Lajos, a budapesti ev. főgimnázium 
ny. igazgatója tartott ezután kegye
letes ünnepi beszédet. Az eszményi 
magyar tanárt méltatta, a jellegze
tesen „magyar bölcsészet, aki né
met gyermekből nagyszerű magyar 
férfipéldánnyá lett. Bartók György, 
a szegedi tudományegyetem pro
fesszora emlékbeszédet mondott: 
„Böhm Károly istenáldotta filozófus 
és világlátó ember volt. A szelle
met legmélyebb gyökeréből akarta 
megérteni és megértetni, ezért min
den megfigyelése élményszerűen 
hat. A szellem minden mindenek
ben, mink magunk is szellem va
gyunk és szellem maga a világ.“ 
A nagy tetszéssel fogadott emlék
beszédet Elischer Gyulának, a 
debreceni Tisza István tudomány- 
egyetem orvoskari dékánjának meg
emlékezése követte, Elischer Gyula 
a volt növendékek egyesülete ne
vében fejezte ki hódolatát Böhm 
Károly emléke iránt. Dr. Hittrich, 
Ödön, a fasori főgimnázium igaz
gatója, vette át ezután az emlék
művet.

Legutóbb azt olvastuk, hogy 
egy ausztráliai lelkész repülőgépet 
kapott ajándékba, hogy annak az 
igénybevételével gondozza a nagy 
területen szétszórtan élő híveit, 
most meg jóakaratu emberek vi
déki városok és falvak környékén 
autóbusz járatokat létesítenek olyan 
templomi közösségek számára, akik 
saját helységükben nem rendel
keznek templomokkal. Ilyen újítás 
Magyarországon különösen szét
szórtan élő egyházunk szempont
jából volna fontos a belmiszszió 
ügyeivel hivatalosan foglalkozó test
véreink ilyen értelemben képezhet
nének ki autóbusszal megközelít
hető istentiszteleti gócpontokat.
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OLVASSUK A BIBLIÁT!

III. Isten nevel.
Júl. 2. Az alázatosságra. 119. Zsolt. 

71. v., Máté 11 .29. Úgy kezdi rajtunk az 
Ö munkáját, hogy alázatosakká tesz. Az 
O országa kincseihez : a bűnbocsénathoz, 
kegyelemhez, örökélethez csak azok jut
hatnak el, akik alázatos életet élnek, akik 
tehát érzik bűnösségüket, tehetetlenségü
ket az Isten előtt s megalázkodva alá 
tudják magukat vetni Isten parancsainak 
s érzik kicsiségüket a világ és az emberek 
előtt is. Ez nem gyáva meghunyászkodás, 
hanem nagy jellembeli kiválóság, nem 
hiba, hanem erény. Életemben a gőgből, 
a büszkeségből, a kevélv hitetlenségből 
mennyit kell Istennek, az ö  nevelő mun
kájával lefaragni, míg végre életem fölé 
Írhatja : ime az alázatos ember I Én magam 
is elősegítem-e Istennek ezt a munkáját ? 
Igyekszem-e alázatos lenni ?

Júl. 3. Az igazságszeretetre. Máté 7 . 
1—5., Ezsaiás 5.20. Sok tekintetben elfo
gultak vagyunk, különösen másokról való 
véleménynyilvánításban. Különböző érde
keket tartva szem előtt, képesek vagyunk 
az igazságot meghamisítani, a magunk 
hibáit elpalástolni, míg embertársainkét 
annál többször emlegetni. Az igazságsze- 
retetünket és az igazságérzetünket sok
szor megcsufoljuk. Ezért van egyéni és 
társadalmi életünkben annyi baj és civó- 
dás, békétlenség és elégedetlenség. A sze
retetlen, elfogult Ítélkezés helyett az igaz
ság bátor megvallására kell törekednünk. 
Ez lebegett a szemeim előtt mindig ? Bátor 
kimondója voltam mindig annak, amit az 
igazság kívánt tőlem ? Elég nagy az igaz
ságszeretetem ?

Júl. 4. A megbocsátásra. Máté 6.12., 
18.21—35. Mi nem élhetünk Isten megbo
csátása nélkül, Imádságunkban állandóan 
kérnünk kell ezt Tőle, hisz naponkénti 
életünk tele van vétkezéssel Vele szemben. 
Ezért tanított meg minket Jézus a Miatyánk 
ötödik kérésére. Sok ember elfelejti azt, 
hogy ebben a kérésben mi Istentől bo
csánatot kérünk, mi ezt Istentől egy fel
tétellel kérjük, hogy t. i. mi is megbocsá
tunk embertársainknak. Nem vehetjük az 
ajakunkra ennek a kérésnek az első ré
szét addig, mig nem teljesítjük a másodi
kat. Megbocsátottunk-e mindig? Képmu- 
tatás nélkül, őszintén, szívből-e? Isten 
mindig igazán megbocsát nékünk, becsület 
dolga az, hogy akkor mi is igazán meg
bocsássunk. Tudok szívből megbocsátani?

Júl. 5. Az adakozásra. Lukács 6 .38 . 
A szülő olyanná neveli gyermekét, mint 
amilyen maga. Istennek a nevelő mód
szere is ez. Isten velünk szemben a leg
nagyobb adakozó ; minket is adakozókká 
nevel. Isten minden tette csupa ajándé
kozás ; azt akarja, hogy a mi életünkből 
se hiányozzék ez. A kér. ember egyik 
életeleme az, hogy tud adakozni. Ránézve 
ez nem kényszerűség, hanem lelki szük
séglet. Boldog ha megteheti. Milyen kár, 
hogy az emberek nem látják meg, hogy 
minden felhívás mögött isteni Ígéret van : 
nektek is adatik. Szem előtt tartottam-e én 
ezt mindig ? Eljutottam-e mér addig, hogy 
az adakozás lelkiszükséglet?

Júl. 6. A hűségre. Máté 25.14—30. Isten 
kitüntetett azzal, hogy mér itt a földön 
értékeket, javakat bízott ránk. Minden, 
amink van, az 0  ajándéka. Azért adta, 
hogy hűségesen megőrizzük és gyarapít
juk azokat. Egyszer majd számon fogja

Énekszó.
Egy ének cseng és száll az ég felé.
Hit, remény, szent vágy olvad fel belé.
S mintha a lélek fenn az égben járna. 
Angyali kórus felel vissza rája :
Dicsőség legyen fenn a magasságban I

seng, cseng az ének tisztán, szórnyalón 
s megenyhül rá minden fájdalom.

Levet a lélek minden földi terhet 
És megtisztulva keresi a mennyet: 
Dicsőség legyen fenn a magasságban !

Mintha csak hozzánk hajolna az ég.
A föld elveszti szürke, bús színét.
S mintha a fényár egyre sokasodna,
A föld fiait az ég átkarolja :
Dicsőség legyen fenn a magasságban !

Aranyszinekben pompázik a fény.
A szívek mélyén éled a remény. 
Győztesen zeng az angyalok imája:
Bűnös halandó immár meg vagy váltva ! 
Dicsőség legyen fenn a magasságban!

Cseng, cseng az ének felhős föld felett. 
Téged magasztal örök Szeretet:
Ki a hit fényét, bármily bús az éjjel. 
Elhinted a lelkűnkbe szerteszéjjel . . . 
Dicsőség legyen fenn a magasságban !

HORVÁTH IMRE.

kérni tőlünk, hogy mit tettünk a ránk- 
bizottakkal ? Milyen borzasztó lenne, ha 
hűtleneknek találna! Hűségeseknek kell 
lennünk, hogy nyugodtan állhassunk eléje 
de azért is, hogy többet bizhasson ránk 
akkor, ha megjelenünk előtte. Úgy keze
lem-e mindenemet, hogy rámondhatom 
nyugodtan, eddig nem voltam hűtelen. 
hanem igyekeztem hűséggel élni, vagy 
vádol a lelkiismeret ? Tanuljunk hűséget.

Júl. 7. Az imádkozásra. Máté 6. 5—18., 
7 .7 —12. Akinek életén Isten elkezdte az 
ő  nevelő munkáját, annak az élete ter
mészetesen imádkozó életté lesz. Imádság 
nélkül az élet nem igazi élet. Hisz az 
imádság köt össze az Istennel, az imád
ság az a kapocs, amellyel az én életem 
belekapcsolódik az’Isten életébe. Az imád
ságra ép oly szükségünk van, mint a virág
nak a napsugárra. Az imádság ha meg
szűnik, elhal a lélek. Amikor imádkozunk 
elmondunk Istennek mindent, ami a szí
vünkön v a n : kérünk tőle és megköszö
nünk néki. Szoktunk-e Isten elé járulni 
és hozzá imádkozni ? Annyi alkalmat ad 
erre! Tanuljunk meg imádkozni.

Júl. 8. Mindezek által igaz életre. Ef. 
4.20—24., Gál. 2 0 .20. Isten olyan emberek
ké akar nevelni, akik a bűnnel szakítanak 
s elvetik maguktól mindazt, ami elválaszt 
az Istentől és beleviszik az életükbe mind
azt, ami közelebb visz az Istenhez, tehát 
akik új, szent életet élnek. Ezt az életet, 
amelyre Isten nevelni akar. Jézus Krisztus 
hozza. Isten nevelő munkáját akkor érez
zük magunkon, ha eljutottunk Jézus Krisz
tushoz, ha elmondhatjuk azt, amit az 
apostol mond önmagáról, hogy őbenne a 
Krisztus él. Elmondhatom-e ezt én, vagy 
te ? Attól függ, hogy milyen a Krisztushoz 
való viszonyunk. Közel vagyunk-e hozzá, 
vagy még távol ? Mi nem akarhatjuk to
vább az Isten munkáját megvetve a bűnös 
életet élni távol a Krisztustól.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére.

Megkezdődik a protestáns 
egyházi kölcsönök folyósítása.

Örömmel értesülünk, hogy a két 
hónap óta folyó országos jellegű 
mozgalom, melyet az evangéliumi 
egyházak hiteligényeinek kielégí
tésére szervezett Protestáns Köz
ponti Hiteliroda indított meg és 
vezetett megfeszített munkával, tel
jes sikerrel járt. A prot. egyházi 
hatóságok és maguk az egyházak 
vezetőségei is teljes megértéssel 
támogatták ezt a nehéz munkát s 
ennek tulajdonítható, hogy az egy
séges föllépés olyan komolyságot 
és súlyt kölcsönzött az akciónak, 
hogy annak jelentőségét a kölcsön
adó amerikai pénzcsoport épp úgy 
méltányolta a maga kivételesen 
olcsó feltételeivel, mint a magyar 
királyi kormány, amely egyelőre
3,500.000 dollár, körülbelül 20 millió 
pengő egyházi kölcsön behozata
lához adta meg az engedélyt és 
egyúttal azokat az illetékkedvez
ményeket is megadta, amelyek 
még inkább hozzájárulnak az egy
házi kölcsönök olcsóbbá tételéhez. 
A kölcsönnek az E. H. Rollins & 
Sons newyork-bostoni amerikai 
protestáns bankár cégnél történt 
lekötése és a kormányengedély 
elnyerése után szükségessé vált a 
kölcsön kibocsátására alkalmas 
szervezet létesítése is. Ez is meg
történt. Megalakult a Protestáns 
Országos Hitelszövetkezet, mint az 
Országos Központi Hitelszövetke
zet tagja. A szövetkezet az O. K. 
H. előzékenységéből külön orszá
gos hatáskört nyert és egyik alapja 
lesz a protestánsok további gazda
sági szervezésének és megalapo
zottságának. A Prot. Orsz. Hitel- 
szövetkezet elnöke dr. Baltazár 
Dezső püspök. Igazgatósági tagok : 
Geduly Henrik és dr. Antal Géza 
püspökök, dr. Kováts J. István 
theol. tanár, nyug. államtitkár, dr. 
Szabó Sándor országgyűlési képv., 
nyug. főispán, dr. Benedek Zsolt, 
az Egyetemes Konvent tanácsosa, 
dr. Mikler Károly nyug. jogakad. 
dékán, Rigó József ref. lelkész és 
Czebe László lapszerkesztő. Az 
amerikai pénzcsoportot dr. báró 
Madarassy-Beck Gyula, az O. K. 
H.-t, dr. Graff Ignác az 0 . K. H. 
jogtanácsosa képviseli az igaz
gatóságban. A felügyelőbizottság 
elnökévé Janka Károly egyházker. 
főjegyző, tagjaivá pedig Barabás 
Samu, dr. Berky Gyula, vitéz Gör-
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gey József, F. Szabó Géza orsz. 
gyűlési képviselők és dr. Rásó 
Lajos az ev. egyetemes egyház 
ügyésze választattak meg. A köz
gyűlés határozatából a kölcsön- 
ügyek további lebonyolítását a 
Prot. Közp. Hitelirodára bízták, 
mely eddigi helyiségeiben (IV. Fe- 
renciek-tere 3. I.) folytatja ezt a 
nagy munkát.

Á kölcsönökhöz szükséges bank- 
garanciát egyik legjelentősebb al
truista intézetünk, a Hadik János 
elnökletével működő „Kisbirtoko
sok Orsz. Földhitelintézete“ vállalta, 
mely jellegénél és az ügy iránt 
mutatott előzékenységénél fogva 
ugyancsak a legkedvezőbb kilá
tásokat nyújtja a kölcsönök lebo
nyolítására vonatkozóan.

Ezzel el is érkezett az az idő
pont, amikor a Hitelszövetkezet 
megkezdheti a kölcsönök folyó
sításának sürgős és nagy munká
ját. A rendelkezésre álló amerikai 
tőkéből az összes egyházi kölcsön
igények kielégíthetők. A kölcsön 
föltételei a mai körülmények kö
zött a lehető legkedvezőbbek. Bár
mikor költségmentesen visszafizet
hető 35 éves amortizációs kölcsönt 
kapnak az egyházak 100°/0-os ki
fizetéssel 8.88%-os évi annuitás 
mellett, mely összegben a kamat, 
törlesztés és a költségek benn
foglaltatnak. A Prot. Közp. Hitel
iroda ezúton is felkéri az egyhá
zakat, hogy a már kiküldött kör
levelek értelmében a szükséges 
okmányaikat haladéktalanul ter
jesszék be az aláírt adóslevelek
kel együtt, hogy a folyósítás kése
delméért ne őket terhelje a felelős
ség. Azokat az egyházakat pedig, 
amelyek igénylést nem jelentettek 
be eddig, nyomatékosan figyel
mezteti, hogy igyekezzenek netáni 
hitelszükségletüket haladéktalanul 
bejelenteni.

K O R K É P E K .

K a rco la tok  a hétről.
A budapesti Kálvin-téri református 

egyház elhatározta, miután az egyház 
nyugdíjas lelkészeinek és a lelkészek 
özvegyeinek igen csekély nyugdijat 
tud biztosítani, hogy vezető lelkészét, 
dr. Ravasz László püspököt 40 ezer 
P-re, Gödé László püspöki másod- 
lelkészt külön 30 ezer P-re biztosítja.

A budapesti tef. egyház eme nemes 
cselekedetével örökre beírta nevét a 
magyar protestantizmus újabbkori tör

ténetébe; k ö v e ten d ő  p é ld á t  a d o tt,
hogy ott, ahol a lelkész munkáját az 
egyház és a nemzet szolgálatában 
értékelik, mi a kötelessége napjainkban 
az egyháznak.

*

Yass miniszter Budapesten, mint 
a Jézus szent szive körmenet ünnepi 
szónoka szentbeszédet tartott, mely 
alkalommal többek közt a következő
ket mondotta: „Nem arra vagyunk 
teremtve, hogy rideg ösztönöket köves
sünk, kegyetlenséget és önzést sugá- 
roztassunk szét e világban, hanem 
ellenkezően arra, hogy s z e r e s s ü k  
e g y m á s t, mert testvérek vagyunk. 
Vigyétek szét szivetekben a szeretetet 
a magyar főváros utcáin. “

Révész István, az új róm. kath. 
tábori püspök első püspöki miséje 
alkalmával ugyancsak beszédet inté
zett a honvédekhez: „ Ti magyar hon
védek, s ze re s se te k  egym ást, vallás
különbség nélkül. . . Aki tüzes csóvát 
dob a vallási villongás által a magyar 
és magyar közé, az nem magyar, 
hanem hazaáruló. *

Valóban ütött a tizenkettedik óra, 
hogy felépüljön a gát, mely megálljt 
parancsol a gyűlöletnek. Végre is a 
szeretet élet, a gyűlölet halál!

A keresztyén leányegyesületek 
világkonferenciájának befejezése.

A keresztyén leányegyesületek 
Budapesten megtartott világkonfe
renciája véget ért. Ötven nemzet 
keresztyén nőtársadalmának kép
viselői búcsúztak el egymástól és a 
magyar intézőbizottságtól a főváro
sunkban eltöltött eredményes hét 
után. Az első beszédet mrs. Rock
well mondotta az Egyesült-Államok 
nemzeti szövetségének komité- 
tagjai nevében, aki megköszönte a 
magyar kormánynak a konferencia 
támogatását, a főpolgármesternek 
a Gellért-szállóban rendezett fogad- 
tatási estélyt és a fővárosi Vigadó 
termeinek átengedését a konferen
cia céljaira és meleg szavakkal 
emlékezett meg a magyar házi
asszonyokról, akik otthonukba fo
gadták a külföldi küldötteket. Ezu
tán miss Rouse a távoli Kínában 
küzdő keresztyén nőkről beszélt. 
Mrs, Speer, az amerikai egyesüle
tek nemzeti szövetségének elnök
nője mondott azután hatásos be
szédet. A világ keresztyén nőinek 
egyesült társadalma fogja megmu
tatni és hirdetni az egész világon, 
hogy van más út is, mint háború,

a nemzetek közti nehézségek el
intézésére. A gyűlölet oktalan erő
pazarlás, mert az erő mind a ha
zának, a keresztyénségnek, magas 
célok számára szükséges. A nők 
hivatása a megértés megteremtése, 
hogy a keresztyénség konstruktiv 
hatalom legyen és hogy a keresz
tyén nők elősegítsék az emberiség 
számára a szeretetet, a békét, a 
megértést a nemzetek között. Miss 
Burton az Egyesült-Államokból, a 
megválasztott világbizottsági komi- 
tének mondott köszönetét az egész 
konferencia nevében és hálás sza
vakkal emlékezett meg a magyar 
egyesület fenkölt lelkületű elnök
nőjéről, herceg Sulkowski Viktor- 
néról, ki a konferencia Budapesten 
való megtartását annak idején a 
világbizottságnak indítványozta. Vé
gül mme Uemare, a japán egylet 
elnöknője, imával zárta be az ülést. 
Ötven nemzet nő-képviselői elszé- 
Iedtek a Vigadóból, a festői öltö
zetű hindu nők, az intelligens te
kintetű kis japánok, a göndörfürtü, 
érdekes arcú maláiak, a sok ame
rikai és ausztráliai, az angol ladyk, 
a románok, szerbek, csehek kül
döttjei, kiket mind egyforma ven
dégszeretettel fogadtak nálunk.

Eyang, leánykollégium Budapesten.
Evangélikus egyházunk mindenkor igye

kezett a kor követelményeinek megfelelni. 
Ennek az igyekezetnek eredménye leány
kollégiumunk, mely a Deák-téri polgári 
leányiskola és a Veres Pélné-lyceum egye
sítéséből keletkezett. Egyházunk bölcs ve
zetősége belátta, hogy a polgári leányiskola 
már nem elégítheti ki intelligens családjaink 
igényeit a leánynevelés terén, s így a dr. 
Raffay Sándor püspök által még 1920-ban 
éppen-emiatt létesített u. n. Veres Pálné- 
lyceummal mint felső tagozattal kiépítve, 
a polgári iskolából nyolc osztályú leány
kollégiumot szervezett, s ennek I. és II. 
osztálya már a jelen iskolai évben a meg
engedett legnagyobb létszámmal működött. 
A leánykollégium az 1926. évi XXIV. t.-c.- 
kel létesített leényközépiskolatipusok egyi
ke, mely érettségi bizonyítványt is ad. Az 
iskola különösen nagy súlyt helyez a nem
zeti- és világirodalom, a modern nyelvek 
(német, angol, francia) a művészet- és 
zenetörténeti ismeretek tanítására, felöleli 
azonban a nő számára oly nélkülözhetet
len háztartási, nevelési és lélektani isme
reteket, ezenkívül a női kézimunka legkü
lönbözőbb ágait, varrást, rajzot stb. Ezzel 
szemben a matematikai és természettudo
mányokat a gyakorlati élet szempontjából 
tárgyalja, a latint pedig tantervéből egészen 
kihagyja. így az eddigi tapasztalatok sze
rint is teljesen kielégíti azok igényeit, akik 
leányaikból vallásos, művelt magyar asz- 
szonyokat akarnak nevelni; tekintettel van 
azonban azokra is, kik a mai kor szelle
mének megfelelően azt is szükségesnek 
tartják, hogy gyermekük kezébe oklevelet
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adjanak. Leánykollégiumunk ugyanis ké
pesít minden főiskolára és a legtöbb köz
hivatali pályára.

Az intézet igazgatója Dr. Böhm Dezső, 
aki a Veres Pálné-intézetet is szervezte s 
aki a régi iskolák kipróbált tanerőivel és 
a kollégium új tanáraival együtt nem az 
ismeretek nagy tömegével telíti a reá bízott 
növendékek lelkét, hanem arra törekszik, 
hogy a lélek nevelésével életrevaló nők 
kerüljenek ki kezei közül.

Ebben a nevelő munkában segítségére 
van az iskolával kapcsolatos Szluika Ella 
vezetése alatt álló internátus, mely vidéki 
szülőknek is lehetővé teszi, hogy gyerme
keiket egyetlen ilyen iskolánkban, a fővá
rosban neveltethessék.

1928. szeptemberében megnyílik az I. 
és V. osztályon kívül folytatólag a II. és 
VI. osztály is, melyekbe más középiskolák
ból is át lehet lépni csekély különbözeti 
vizsgával.

Mivel leánykollégiumunk, mint evangé
likus leánynevelő intézet a főváros terüle
tén egyedülálló, s mivel befogadó képes
sége nem nagy, amennyiben csak negyven 
tanuló vehető fel egy osztályba, s ez a 
létszám idei első évünkben már júniusban 
megtelt, — kérjük a szülőket, hogy saját 
és gyermekeik érdekében minél előbb je
lentkezzenek, s biztosítsák gyermekeik ré
szére a helyet az 1928—29. iskolai évre, 
amikor a szükségképpen még fenntartott 
III. és IV. polgári osztályok mellett (me
lyekből azonban szintén fel lehet lépni a 
kollégium megfelelő osztályaiba) az 1. és 
II. kollégiumi osztály a Deák-téren, az V. 
és VI. kollégiumi osztály a Veres Pálné- 
utca 36. szám alatt nyílik meg, ahol az 
internátus is elhelyezést talál, s ahol a 
Veres Pálné-lyceum még fennálló III. osz
tálya is működik.

E G Y R Ö L - M Á S R Ó I .

A mindennapi életből.
Mit keres Amerika a rágó

gumin ? A gumirágás a háború 
kitöréséig meglehetős kizárólagos
sággal amerikai speciálitás volt. 
Tegyük mindjárt hozzá: meglehe
tős ízléstelen specialitás, ahogy 
dobálták a szájukban és köpköd
tek tőle. Akkoriban mindössze 
200.000 dollár árut vittek belőle 
külföldre s ezt tulajdonképpen fő
leg az idegen vizeken állomásozó 
hadihajók legénysége fogyasztotta. 
A világháborúban aztán divattá 
vált a gumirágás mindenütt, ahol 
amerikai csapatok megjelentek, 
elsősorban tehát — csodálatos 
módon — Franciaországban. A 
statisztikai kimutatások szerint most 
é v i  k é t m i l l i ó  d o l l á r t  v e s z  
be  A m e r i k a  az i dé t l e n  d i vat  
n y o m á n .

„ D u n á n t ú l i  S z a k á c s k ö n y v “
legújabb bővített kiadása 6.80 P előleges 
beküldése ellenében bérmentve kapható 
szerzőnél: özv. N a g y  F e r e n c n é  
S á r v á r ,  Vasmegye. Utánvételes külde

mény 50 fillérrel drágább.

H E T I  K R Ó N I K A .
A képviselőház elfogadta a gyufajavas

latot, melynek tárgyalása oly nagy izgal
makat váltott ki. — A felsőház a költség- 
vetést tárgyalta. — A magyarországi nem
zetiségek legutóbb Makón hatalmas tünte
tést rendeztek a békerevizió mellett. — Az 
állam síremléket állít Jókai Mórnak és 
Csernoch hercegprímásnak.

Görögországban elmaradt az általános 
sztrájk.

A prágai rendőrség a kommunisták 
által július 6-ára tervezett vörösnapot be
tiltotta.

A Kisántánt külügyminisztereinek kon
ferenciáján az optáns-perrel, Ausztria Né
metországhoz való csatlakozásával, Orosz
országgal és Olaszországgal foglalkoztak.

A román bíróság felbontotta Károly 
herceg házasságát.

A szerb parlamentben egy kormánypárti 
képviselő vérfürdőt rendezett a horvátok 
között. Két képviselő azonnal meghalt, Ra
dies István, a parasztpárt vezére súlyos 
haslövést kapott.

A francia miniszterelnök benyújtotta 
a valuta törvénytervezetet.

Az angol munkáspárt fel akarja emelni 
a miniszteri fizetéseket.

Németországban meghiúsult a nagy 
koalíció terve.

Portoriko szenátusának elnöke ellen 
merényletet követtek el.

Kína fővárosa Peking helyett Nanking 
lesz.

Egy amerikai nő, Earheart átrepülte 
az Atlanti-óceánt. 23 óra alatt jutott el 
Amerikából Anglia partjaihoz.

H A R A N G S Z Ó .

Szentháromság u. 4. vasárnap.
Ep. Róm. 8.18—23.

Milyen csodálatos is az Isten alkotta 
természet, melynek ezernyi szépségei van
nak. De mi szükséges ahoz, hogy a ter
mészetben rejlő szépségeket valóban fel is 
ismerjük 7 A  természetet és annak szép
ségeit mindig a hitnek, szeretetnek és 
reménységnek szemeivel nézzük és vizs
gáljuk ; csak így fogjuk igazán értékelni 
tudni és benne gyönyörködhetni.

Lapunk mai számához csekket mel
lékeltünk. Szeretettel kérjük az előfize
tések megújítását, a  hátralékoknak sür
gős rendezését. Akik időközben egész 
évre fizettek elő, azokat tisztelettel kér
jük, szerezzenek egy-egy új előfizetőt s 
a mellékelt csekklapon küldjék be az 
előfizetési díjat. A Harangszó ezekben 
a veszedelmesen komoly időkben csak 
úgy teljesítheti hivatását, csak úgy erő
södhetik s állhat az evangélikus érde
kek szolgálatában, ha olvasóinak tábora 
nap-nap után növekedik.

Kapi Béla dunántúli püspök legutóbb 
több napot Budapesten töltött hivatalos 
ügyek elintézése céljából.

Báró Kaas Albert egyet, tanár, az 
országos Luther-Szövetség elnöke, ki egy
házunk képviseletében résztvett a glasgowi 
nemzetközi konferencián, melyet az egyházi 
pénzügyek rendezésére hívtak egybe, haza

érkezett. Kaas báró a konferencia második 
napján előadást tartott a magyar protestáns 
egyház helyzetéről.

Vitézzé avatott evangélikus lelkészek.
Magyarország kormányzója a vasárnapi 
ünnepen vitézzé avatta a többi között 
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv dr.-t, a bányai 
evangélikus egyházkerület központi lelké
szét, továbbá Kapi Béla dunántúli evan
gélikus püspök két vejét: Magassy Sándor 
soproni lyceumi vallástanárt és Balogh Ernő 
nagygeresdi lelkészt.

A Protestáns Patronázs-Egyesület most 
tartotta választmányi ülését a pestmegyei 
Dunaalmáson, az Egyesület száznegyven 
gyermek nevelésére berendezett ottani sze- 
retetházában. A választmányi gyűlésen 
Raffay Sándor bányakerületi evangélikus 
püspök elnökölt. Jelen voltak még: Pettkó- 
Szandtner Aladár népjóléti minisztériumi 
h. államtitkár, Broschkó G. Adolf evangé
likus esperes, Palkovics László alispán. 
A választmányi ülés elhatározta, hogy a 
szeretetházat sürgősen kibővítik és a szük
séges teendők elrendelése céljából még 
ebben a hónapban összehívja az Egyesület 
közgyűlését.

A Protestáns Országos Árvaegylet 
közgyűlése. Jún. 18-án tartotta 69-ik évi 
rendes közgyűlését a Protestáns Országos 
Árvaegylet a Deák-téri leánykollégium ter
mében. A közgyűlést Pap István református 
theológiai tanári-imával nyitotta meg, majd 
Pesthy Pál igazságügyi miniszter mondott 
elnöki beszédet. — Nem panaszképen em
lítem, úgymond az igazságügyminiszter, de 
kétségtelen, hogy egyes nagylelkű adako
zóktól eltekintve, az elmúlt esztendőben 
aránylag igen kevés kezdeményezés történt 
az árvák gondozása terén. Viszont bizo
nyosra veszem, hogy a társadalom megérti 
és teljesíti kötelességeit és ezután hatható
sabban segít valóra váltani a legszebb 
krisztusi gondolatot: az apátlan-anyátlan 
gyermekek, a veszendő lelkek megmentését. 
— Vetsey Aladár ügyvéd főtitkár az árva
gondozás elmúlt esztendejéről terjesztette 
elő jelentését. Lajtha Pál kereskedelmi taná
csos indítványára a közgyűlés egyhangúlag 
nagy köszönetét fejezte ki Pesthy Pál elnök
nek és Raffay Sándor püspöknek, valamint 
feleségének fáradhatatlan árvatámogató 
tevékenységükért. Pesthy Pál elnök Ígéretet 
tett, hogy ezentúl még többet igyekszik 
tenni az árvák érdekében.

Ifjúsági egyleti munka. Abaffy Gyula, 
a K. I. E. főtitkára f. hó 17-én meglátogatta 
a Balassagyarmati Evang. Ifj. Egyletet s esté 
az egylet helyiségében vetítéses előadást 
tartott az egylet ifjúsága előtt. — A képek 
Jézus életének főbb mozzanatait tárták a 
hallgatóság elé, melyekhez a főtitkár a hívő 
lélek közvetlenségével megkapó magyará
zatokat fűzött s végül Pál apostolnak az 
athéni areopág előtt lefolyt vitatkozásához 
fűzte buzdító beszédét, melyben az ifjúságot 
mennél buzgóbb s odaadóbb egyleti mun
kára serkentette. Az előadás termékeny 
talajra talált s reméljük, hogy meghozza 
áldásos gyümölcseit. Ugyanaznap Abaffy 
a balassagyarmati templomban is hirdette 
az igét a vasárnapi gyülekezetnek, amikor 
is a szokás hatalmáról beszélt. A gyüle
kezet az istentisztelet offertóriumát az ifjú
sági egyleti munka céljaira ajánlotta fel, 
16 pengő 33 fillér összegben.

A győri evang. elemi iskolák diadala 
az elemisták tornaversenyén. Győr város 
összes elemi iskolái együttes tornavizsga 
keretében szép tornaversenyt rendeztek jú
nius hó 17-én. A verseny fő- és első díját
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— egy szép borostyán koszorút, melyet 
később majd egy selyem vándor-zászlóval 
cserélnek ki, — a győrszabadhegyi evang. 
elemi iskola nyerte meg. lelkes tanítójának, 
vitéz Egyed Lajosnak gondos munkája 
gyümölcseként. A központi elemi iskola 
tanulói közül pedig Macherné, Isó Jolán 
tanítónő vezetése alatt álló egyik leány- 
csoport aratott zajos tetszést énekes torna- 
mutatványaival. (Szabadgyakorlataival.)

A szegedi Luther-Szövetség Fichtner 
Sándor 25 éves zeneszerzői működésének 
megünneplésére jún. 24-én az ev. templom
ban ünnepélyt rendezett gazdag műsorral. 
Fichtner S. műveit előadták : König Péter 
és dr. Belle Ferenc s a református énekkar 
Árokszálásy János karnagy vezetése mellett. 
Pazar Béla Fichtner S. egyházi zeneszerzői 
működését ismertette. Szabó Gábor záró
beszédet tartott.

Felvétel a budapesti evangélikus in
ternátusba. Felhívjük azoknak az ev. hit
testvéreinknek figyelmét, kik fiúgyermekei
ket internátusbán és a fővárosban szeretnék 
neveltetnj. budapesti gimnáziumunkkal kap
csolatos Evangélikus Internátusra. Az inter- 
nátus a következő, 1928/29. tanévre felvesz 
növendékei sorába olyan, elsősorban ev., 
azután prot. s végül, ha hely van, olyan 
más vallásu középiskolai tanulókat, kik 
tanulmányaikat a kiváló hírű iskolában 
akarják végezni. Az évi ellátás díja össze
sen 1500 P. Lelkészek, tanárok, tanítók és 
közalkalmazottak gyermekei indokolt eset
ben kedvezményben részesülnek. A felvétel 
módozatairól szóló intézeti Értés tőt bár
kinek készséggel megküldi az intézet efo- 
rusa (Budapest, 7. Damjanich u. 28/b.).

Nyíregyháza. Nagy közönség jelenlété
ben folyt le Nyíregyházán az ev. egyház 
bérpalotájának bokréta-ünnepe. — A kor
mányzó születésnapjának 60-ik évfordulója 
alkalmából Paulik János lelkész mondott 
ahítatos imádságot. — Az ev. leánygimná
ziumban az érettségi vizsgálatokon, ame
lyeken dr. Hittrich Ödön címzetes igazgató 
képviselte a kormányt, 11 tanulóból 6 jeles, 
4 jó és egy pedig egyszerűen lett érett.

Mezőtúr. Szentháromság 2-ik vasárnap
ján a helyi „Luther-Szövetség“ ismét egy 
jól sikerült vallásos estélyt rendezett. Az 
estélyt közének és Wikkert Lajos lelkész 
alkalmi imája nyitotta meg. Az Iparos 
Daloskor, — mely dacára annak, hogy igen 
csekély számmal van képviselve soraiban 
az evangélikus, mégis mindenkor a leg
nagyobb készséggel vállalkozik vallásos 
estélyeinken szereplésre — két nagyon jól 
betanult és ügyesen előadott énekkel sze
repelt. Az estély középpontjában Szelényi 
János szarvasi lelkész „A Bibliáról“ szóló 
előadása állott. A nagy gonddal és alapos
sággal felépített és mély hittel telített beszéd 
bizonyára sokaknak szívében megerősítette 
és felébresztette a vágyódást a Biblia iránt. 
Igen kedves volt a kis Sándor Klárikának 
a „Hol Biblia a házban n incs...“ kezdetű 
versnek az elszavalása. Nagy hatást gya
korolt a szép számmal egybegyült hívekre 
Biró Erzsiké „Az utolsó sor“ c. költemény 
elszavalásával. Jól szavalt még Borbély 
Gyula g. VI. o. t. Az úgy erkölcsileg, mint 
anyagilag szépen sikerült estély a helyi 
lelkész imájával és közénekkel végződött.

A battonyai evang missziói egyház 
elöharcosai. A múlt év folyamán meg
alakult battonyai missziói egyház lelkes 
hívei egymásután juttatják adományaikat 
a templomalapra, valamint egyházi célokra. 
Az egyházalakítás elöharcosai idői rend
ben • Steiner László másodfelügyelő, aki

már harmadéve helyezett el egyik nagyobb 
bankban 200 dolláros templom-alapítványt. 
Veinrich Béla gondnok arany kelyhet és 
patenát ajándékozott 110 P értékben, Papp 
Józsefné 10 kg.-os kis harangot, Mareczky 
Béla presbyter 125 P értékű oltárképet ke
rettel, azonkívül 12 drb énekes könyvet 50 
P értékben, Réthy Miháiyné oltárterítőt. 
Kutas János presbyter és neje négy drb 
gyertyatartót 80 P értékben, a tavaszon 
megalakult Ev. nőegylet másfélliteres ara
nyozott úrvacsorái kancsót 145 P értékben. 
Az Úr áldja meg a kis egyház előharcosait 
s nemes példájuk növelje az önfeláldozók 
lelkes táborát.

Aki pihenni akar és élvezni keresztyén 
környezetben egy balatoni táborozás áldá
sait férfiak, fiatalemberek és ifjúsággal fog
lalkozók résztvehetnek a KIE-üdülőtáborá- 
ban július 21-től 24-ig Balatonszárszón. A 
három napi teljes ellátás költségei a jelent
kezési díjjal együtt 9 pengőre rúgnak. Min
den résztvevő féljegyet is kap. Jelentkezni 
lehet egy levelezőlapon is 4 pengő előzetes 
beküldésével, Keresztyén Ifjúsági Egyesüle
tek Szövetsége Budapest IX., Üllői-ut-29. II. 
A részvételi díj második részlete a tábor
ban fizetendő.

Nagy készülődés van országszerte
fiúk között a balatonszárszói fiú-táborba, 
mely július 16 és 20 között lesz. Részvételi 
díj 11 pengő. Minden résztvevő féljegyet 
fog kapni. Az előadások címei: Az első 
pohár, — Fehér veszedelem, — Az ördög 
bibliája, — Ásító oroszlán. — Egész dél
után fürdés felügyelet mellett. Nagyon me
legen ajánljuk ezt a tábort olyan lelkészek
nek és tanítóknak, akik szeretnének ifjúsági 
munkát kezdeni. Hozzanak ide magukkal 
fiúkat, akikből majd kialakul egy kis baráti 
kör. Jelentkezések legkésőbb július 5-ig 
küldendők be: Keresztyén Ifjúsági Egyesü
letek Szövetsége IX., Budapest, Üllői-ut 
29. II. Jöhetnek 12 és 17 év közötti fiúk 
foglalkozásbeli és felekezetbeli különbség 
nélkül.

A balatonszárszói cserkész-táborba
a bonyhádi, sárospataki, soproni, gödi, 
gödöllői, debreceni, mezőtúri és kisújszál
lási cserkészcsapatok jelentkeztek le eddig, 
kb. 180 fiúval. A tábor parancsnoka vitéz 
Zerinváry János bonyhádi gimnáziumi tanár, 
a „Rákócy“ cserkészcsapat parancsnoka.

CS A L Á DI  É R T E S ÍT Ő .

Halálozás. Alulírott a rokonság nevében 
is tudatja, hogy a forrón szeretett, 46 éven 
keresztül örömben és búban együtt átélt 
felesége Maszny Sámuelné sz. Riecsánszky 
Zsuzsanna f. évi június hó 18-án este 9 
órakor az Úrban csendesen elszenderült. 
— A Kegyelem Istenéhez szeretett gyer
mekei után elköltözött feleségét f. hó 20-án 
délután 5 órakor a gyászhézból Kazinczy- 
utca 30. sz. alól az ágost. hitv. evang. 
egyház szertartása szerint helyben a régi 
temetőbe, a családi sírboltba örök nyuga
lomra gyermekei mellé helyeztük. — „88. 
Zsoltár: 3., 4." „Menjen Te elődbe az én 
imádságom : hajtsd le a Te füledet az én 
kiáltásomra. Mert az én lelkem megtelje
sedett nyomorúságokkal és az én életem 
koporsóhoz közelget I“ — Emléke halálom
ig szívemben, lelkemben m arad!“ — 
Kispest, 1928. június 19-én. — Maszny 
Sámuel nyug. áll. isk. igazgató, tb. egyh. 
másodfelügyelő.

Edvi Komjáthy Kálmán mint férj és 
özv. dr. Deszkásy Boldizsárné szül. vönöcki

Jánosa Gizella mint nővér és az összes 
rokonok fájdalomtól megtört szívvel tudat
ják, hogy a felejthetetlen jó feleség, szerető 
testvér és rokon edvi Komjáthy Kálmánná 
született vönöcki Jánosa Irén életének 72-ik 
és boldog házasságának 27-ik évében, 
hosszas szenvedés után f. hó 17-én, reggel 
7 órakor elhunyt. — A megboldogult tete
mének beszentelése június 19-én volt Csep- 
regben és onnan Bükre szállítva délután 
5 órakor a büki ág. h. ev. temetőben he
lyeztük örök nyugalomra. — Csepreg, 1928. 
június 17. — Nyugodjék békében!

Ú J D O N S Á G O K .

Ballagi Aladár meghalt. Ballagi Ala
dár, a legkiválóbb magyar történettudósok 
egyike elköltözött az élők sorából. Az utolsó 
évszázad egyik legnagyobb magyar tudósa, 
a magyar életnek egyik legeredetibb és 
legértékesebb egyénisége hunyt el Ballagi 
Aladárban.

Országos alkoholellenes kongresszust 
hívnak egybe. A népjóléti miniszter az 
alkoholellenes mozgalom jelen állásának 
és fejlesztésének megbeszélésére szakérte
kezletet hívott össze. Az értekezletet a Nép
egészségügyi Múzeum tanácstermében dr. 
Győry Tibor államtitkár elnöklésével tartot
ták meg. Az államtitkár rámutatott azokra 
a károkra, amelyeket a mértéktelen alko
holélvezet idéz elő és kérte a társadalom 
támogatását, hogy mint a többi népbetegség, 
az alkoholizmus ellen is sikerrel legyen a 
küzdelem felvehető.

Megfojtotta a  hinta kötele. Patacsy 
Dénes országgyűlési képviselő nyugotszent- 
erzsébeti szőlőjében különös szerencsétlen
ség történt. Döme Erzsébet tizenötéves szol
gálólány az ebéd ideje alatt, két fa között 
kötelet feszített ki és azon hintázni kezdett. 
Néhány perc múlva a kötél hirtelen a leány 
nyaka köré csavarodott és megfojtotta.

Különös halászzsákmány. Kunszent- 
mártonban a halászok a Kőrös folyóban 
egy kerek, szivacsformáju, különös halat 
fogtak, amely, ha hozzáértek, színét vál
toztatta. Szakértők megállapítása szerint a 
különös halászzsákmány egy tengeri tinta
halfajta, amely érthetetlen utón és módon 
került fel a Kőrösbe.

Kifosztották a mezőkövesdi templom 
perselyeit. Mezőkövesden a római katho- 
likus templomba ismeretlen tettesek beha
toltak, három perselyt feltörtek és azokból 
meg nem állapítható összegű pénzt elloptak.

V. Gusztáv hetvenedik születésnap
jának és húsz esztendei uralkodásának 
ünnepe. Soha nagyobb szeretettel uralko
dóját nép még nem ünnepelte, mint amilyen
nel Svédország V.Gusztávot. Ez a szeretet 
annak az uralkodónak szól, aki nemcsak 
politikai koncepciójában, hanem magán
életében is az egyszerűség, a puritánság 
és a népjogok elismerésének a törhetetlen 
híve.

Vilma holland királynő üdülésre Skan
dináviába utazott. Vilma holland királynő 
mintegy hat heti tartózkodásra Svédország 
északi részébe: Abiskóba utazott. Itt már 
1924-ben is nyaralt.

Megerősítik a pisai ferdetornyot. A
doncasteri britt cementtársáság megbízást 
kapott arra, hogy erősítse meg a pisai 
ferdetorony alapzatát. Ilyen módon akarják 
megakadályozni, hogy a torony még jobban 
oldalt dőljön.

Meghalt Pankhurst asszony, a nők 
szavazati jogának első harcosa. Pank-
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hurst asszony, a nők szavazati jogának 
első harcosa és a nők szociálpolitikai 
uniójának megalapítója meghalt London
ban.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest,
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9. 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

A moldvai emberevő cigányok bűn- 
pöre. A moldvai emberevő cigányok ügyé
ben a főtárgyalást a kassai törvényszéken 
novemberben fogják megtartani, mert a 
rendkívül terjedelmes vádirat még nem 
készült el.

A Kereskedelmi Akadémiai Tanfo
lyamon Budapesten, VIII., Vas-utca, 9. 
sz., amelyet Budapest Székesfőváros tart 
fenn, az 1928—29. iskolaévre szóló elő
jegyzések folyamatban vannak. A szaktan- 
folyam célja az, hogy olyan férfiaknak és 
nőknek, akik a középiskolai érettségi vizs
gálatot letették, vagy katonai tisztképző, 
vagy tanítóképző intézetet végeztek, egy év 
alatt lehetőleg alapos kereskedelmi szak
képzést nyújtson, amellyel kereskedelmi 
gyakorlati kenyérkereseti pólyára léphetnek. 
Az előjegyzést a szaktanfolyam igazgató
ságához címzett folyamodványban kell 
kérni, amelyhez a születési és érettségi 
bizonyítvány csatolandó. — Bővebb felvi
lágosítást a tanfolyam tájékoztatója nyújt, 
amely Budapest Vili., Vas-utca 9—11. szám 
alatt a kapusnál kapható, vagy postán való 
elküldése is kérhető.

Herczeg Ferenc „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Lányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési óra 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“, a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Elő
fizetési óra negyedévre 2 pengő. Megren
delhetők I., Andróssy u. 16. Budapest.

A HARANGSZÓ PERSELYE.

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak be: 
Herceg Ferenc Szombathely 20.40 P, Zim
mermann Péter Sárvár 2.80 P, N. N. Kispécz 
20 f, Ev. Diakónia Pécs 15 P, Ev. Leány- 
egyesület Tét 10 P, Gerencsér Zsigmond 
Nemescsó 1.70 P, Sághy Pál Veszprém 
44 f. Szabó Mihály Sárvár 20 f, ifj. Nagy 
József Nemeskócs 22 f, Szabó Mihályné 
Sátoraljaújhely, Mátyás Dávid Győr, Ko- 
rontos Miklós Lepsény, Schreiner Teréz 
Körmend, Fuchs János Kistengelic, Pfuhl 
Ágost Sopron, Dóka József Győr, Bödey 
Zsigmond Kőszeg, Medvegy Mihály Szol
nok, Kucsón István Boba, Kovács Károly- 
né Pópa, dr. Farkas Béláné Győr, Langer 
Böske Körmend, Jórfás Györgyné, Járfás 
Gergely Győrszabadhegy, Ágoston József 
Kispest, Szakály Károly Sopron 60—60 f, 
Rusznyók István, Mayer Károly Sopron, 
Németh Béla Pécs, Plézer György Pest- 
szentlőrinc 72—72 f. Kárpáti Lajosné Cell- 
dömölk, Cziróky János Lengyeltóti, Takács 
Mihály Tapolca 32—32 f, Dömötör László- 
né Szeremle 22 f.

Az ászári leányegyhózközség megvé
telre keres jókarban levő, használható 
harmóniumot. Megkeresések a bakony- 
szombathelyi lelkészhez küldendők.

Nyilvános nyugtázás.
Az ev. papnék országos szövetségének 

gyermeknyaraltatásóra I r á n y i  Kamillné 
gyűjtőívén a következők adakoztak : Akóts 
Jónosné 50, Evang. nőegylet 30, Leány- 
egyesület 10, Schranz Jánosné 10, Schmausz 
Józsefné, özv. Krivoss Árpódné, Köhler 
Jenő, Irányi Kamillné 5—5, Gerhauser 
Vilmosné, özv. Mirth Ferencné, Braxatorisz 
Zoltánné, Zsupánek Sándor 2—2, Pávai 
Vájná Góborné 3, özv. Rieder Dezsőné, 
özv. Kováts Pólné, özv. Uray Emilné, Csapó 
Irma és özv. Kozma Jónosné 1—1 pengőt. 
Összesen 136 pengő, amely összeg rendel
tetési helyére küldetett.

A győri ág. hitv. evangélikus egyház
község a Győr IV. kerületi, szabadhegyi 
osztatlan elemi iskola tanítói állására pá
lyázatot hirdet. Tanítói javadalom a törvény 
szerint megállapított. Az állás betöltésénél 
a nyugdíjas tanerők előnyben részesülnek, 
de csak kezdő, tényleges rendes tanítói 
alkalmazásban nem álló tanítókkal szem
ben. Pályázati határidő : a hirdetésnek a 
Néptanítók Lapjában való megjelenéstől 
számított három hét. A pályázatokat a győri 
ág. hitv. ev. egyházközség iskolaszékéhez 
kell beküldeni (Győr, Petőfi-tér 2. 1.). 1—2

A tolnakétyi ev. egyházközség II. sorsz. 
tanítói állásra pályázat hirdettetik. Lakás :
2 szoba, konyha stb. Kert. Min. megálla
pított helyi készpénzjavadalom államse
géllyel. Egy öl fa felapritva. Kötelessége:
3 osztály tanítása, kántoriak felváltva vég
zése. Belmissziói munkáért honorárium. 
B-listósok, nyugdíjasok előnyben. Németül 
is tudó tanítók keresztlevéllel, tanítói- és 
kántori oklevéllel, működési-, kommün 
alatti magatartást igazoló bizonyítványokkal 
felszerelt kérvényüket július 15-ig iskola
széki elnökhöz küldjék. Az állás legkésőbb 
szeptember 1-ig elfoglalandó. 2-2

A murgai ev. filia kántortanítói állá
sára pályázat hirdettetik. Osztatlan nép
iskola. Német nyelven levitái teendők. Ga
bona hl.-ekben: 25 rozs, 12.5 búza, 19 
tengeri. Házanként 2 porció szalma. 1600 
négyszögöl rét. 3 öl fa természetben, 1 öl 
napiórban. 7375 négyszögöl szántó, kert, 
gyümölcsös, legelőjog, temetőfű. Földeken 
közmunka. Malomfúvar. Lakás: 3 szoba, 
2 konyha stb. 136 P, stolárék, újévi aján
dék. Értékegység : 87. B-listósok, nyugdíja
sok is pályázhatnak. Tanítói- és kántori- 
oklevéllel, keresztlevéllel, működési-, kom
mün alatti magatartást igazoló bizonyít
ványokkal és válaszbélyeges borítékkal 
felszerelt kérvények július 15-ig tolnakétyi 
lelkészi hivatalhoz küldendők. Az állás 
szeptember 1-én foglalandó el. 2—2

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlemények

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINBR PÉTER

paprikakiviteli üzletében 
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 18—21. — Sürgönyeim: Expaprilta.

Evang. vallósú derék fiatal ember, ki
nek a gőzgép és traktor kezelésében is 
jártassága van, autókezelői állást keres. 
Szíves megkereséseket fizetés megnevezés
sel a kiadóhivatal továbbít. 2—2

1928. július 1.
1

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztit
női-, férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

Vitális Károly
müfestő és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.) 

Szombathely,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
kézelő tisztítás.

Egy 7 éves első osztályos leányka 
mellé ev. vallósu, német anyanyelvű, oki. 
tanítónőt keres, rendkívül kedvező feltéte
lek mellett egy földbirtokos csalód, hogy 
leányuk általa a további elemi osztályo
kat magánúton elvégezhesse és a német 
nyelvet is elsajátíthassa. Cím vólaszbélyeg 
ellenében a kiadóban.

Mátis Sándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  Beled ,  Fö utca. —  

Állandóan Óds választók érc- és 
fakoporsókban, ssemfedókben és 
sírko8zorukban, valamint az összes 

temetkezési cikkekben. 75

Háztartást teljesen vállaló és 2 éves 
kis fiam mellé, keresek intelligens nőt. 
Fényképes ajánlatokat Matólcsy Elekné 
tüzér őrnagy neje Tolna, lovassági lak
tanya, kérek. 2—2

Egy 22 éves, 4 polgári iskolát végzett, 
magyarul s németül egyaránt beszélő jóra- 
való hajadon gyermekek mellé szeretne 
menni egy ev. úri házba. — Közelebbi 
címmel a soproni evang. lelkészi hivatal 
szolgál. 3—3

Gabonaárak: Búza 34.30, rozs 30.40, 
árpa 29.30, köles 27.75, zab 32.80, tengeri 
29.30, korpa 24.— pengő métermózsónként.

Felelős szerkesztő és kiadó : cziP O T T  GÉZA 
S zen tgo tthárd . (Vasvármegye).

Szerkesztőtárs : NÉMETH KÁROLY.

Főmunkatársak :
NAGY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 

TÚRÓCZY ZOLTÁN.
Kéziratokat nem adunk vissza.
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Alapított«
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonoa :
a Dnnántüll Lnlüer-Szövetséű.
ki OrHzá̂ oN Lutlier-Szöret* 

né«- lilrataloH lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő
kiadóhivatalának 

Szentgotth&rdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéss 

és tanító.
Megjelenik mindég vasárnap.

É n  J é z u s o m , a d j  h ű  s z ív e t, 

H o g y  le g y e k  m in d v é g ig  h íved .

StarkmU-kUdőhlratal:
S Z E N T O O T T H Ä R D . 

Vas vármegye.

FlókkUdóhtmU) i 
.Luthsr-Társuág’ kSnyr- 

kereskediaa Budapest, 
vm ., Szentkirályl-u. 51/a.

Á „HAIIANGHZO“ 
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10“/o-oe kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 00 fill.

A szabadulás útja.
Lukács ev. 15.20. „És a 

tékozló fiú felkelvén, elméne 
az ő atyjához."

Minden keresztyénnek azt az utat 
kell megjárni, amely a  tékozló 

fiút hazavezette az atyai hajlékba, 
Hiszen mi mindannyian tékozló- 
fiak vagyunk, bűnben és nyomo
rúságban vergődünk. A szabadu
lásnak csak egy útja v a n : az
őszinte, mély, igaz bűnbánat.

Első lépés gyanánt be kell is
merni, meg kell látni bűneink
sokaságát és ennek rettenetes kö
vetkezményét : vergődésünket, nyo
morúságunkat. Be kell ismerni, 
hogy az a  mi legnagyobb szeren
csétlenségünk, hogy elszakadtunk 
Istentől, szembeszálltunk mennyei 
Atyánkkal . . . ennek a bűnnek 
zsoldja pedig a  h a lá l! Adjunk 
hálát Istennek, ha már eljutottunk 
odáig, hogy érezzük, bánjuk, sirat
juk bűneinket, mert ez már az ő 
drága kegyelmének bizonysága; 
áldjuk őt, ha már nem tudunk 
tréfálózni, nevetni, komolyság nél
kül beszélni a  bűnről, hisz akkor 
már lehet reménységünk, hogy a 
szabadulás útján haza találunkI...

A bűnbánat útján a második 
lépés az, hogy akarjunk is vala
mit cselekedni! Megszabadulni 
bűneinktől, mindent beismerni, 
megvallani menyei Atyánk előtt!... 
A tékozló fiú így kiáltott fel: „El
megyek az én Atyámhoz!“ . . . 
Nékünk sem lesz addig nyugodal
munk, nem lesz békességünk, míg 
meg nem látjuk újra a mi Atyánk
nak orcáját, és meg nem gyónjuk 
neki mindazt, ami szívünket nyom
ja és nyugtalanítja! . . .  ö t szomo- 
rítottuk meg minden mi bűneink
kel, őt, a kegyelmes, szent Istent, 
azért menekülünk hozzá kegyel

mének oltalma alá. Ha kell el
szenvedjük mindazt, amit meg
érdemeltünk: a  büntetést, a  meg
alázást, csak a  mi Atyánk kegyel
mét nyerjük meg, csak békességünk 
legyen a mi Istenünkkel . . . Fel
kelvén, elmegyek az én Atyám hoz!

A harmadik lépés pedig az le
gyen, hogy meg is cselekedjük 
azt, amit szívünkben elhatároz
tunk, valóban keljünk fel és men
jünk, térjünk vissza a  mi Atyánk
hoz. „Aki hozzám jő, azt el nem 
vetem m agam tól! “ — ezt mondja 
az Ur.

„Oh nagy Isten, sok a vétkem, 
Irgalmadat keresem.
Halld meg esdő fohászomat 
És bocsáss meg énnekem.
Oh, ne űzz el orcád elől.
Hittel jövök én eléd,
Bánatomban te vagy Isten.
Az egyetlen menedék.

Kérlek velem ne szállj perbe, 
Atyám, örök irgalom I 
Szüntelenül vádol lelkem 
És a bűnnek terhe nyom.
Ám fenyíts meg, elismerem.
Méltán ér a büntetés;
Oh de Atyám elégeld meg. 
Szűnjék már e szenvedés."

Ámen *

Világos fejű, acélos akaratú vezetőkre van
szükségünk.

D. dr. Pröhle Károly egyetemi dékán beszéde a soproni theológus 
Otthon alapkőletételi ünnepén.

világháború katasztrófája olyan 
mélyreható válságba sodorta 

bele a  mi nemzedékünket, mely 
egész szellemi életünk végső alap
jait rendítette meg. Az egész em
beriség sorsa, jövendője, történeti 
életének értelme, célja vált a mai 
nemzedék szemében egy óriási 
kérdőjellé. Miként a sziklára lán
colt Prometheus veséjét a sas, 
úgy dúlja ma népek és milliók 
lelkét, a magyar lelket is a  pesszi
mizmus fekete madara, a  jövendő 
felől való kétségbeesés gyötrő ér
zése. De az emberi léleknek a 
legmélyén mégis van egy sejtelem, 
van egy érzés, van egy vágy, 
melyet semriliféle balsors, semmi
féle pesszimizmus teljesen kiirtani 
nem tud, — és ez a  kiirthatatlan 
sejtelemszerü érzés egy jobb jö
vendőnek vágya és reménye. In
nen szárm aznak száz és ezerféle 
változatban azok a tervek, azok 
a törekvések, programok, utópiák,

melyek mindegyikének végső célja 
egy jobb jövendő felépítése.

De bármily különbözők legyenek 
is azok az utak, amelyeken ma
napság a jobb jövőt keresik, én 
úgy látom, hogy különösen két 
pontban egyre általánossabbá válik 
a  megegyezés. Az egyik az, hogy 
a  jobb jövendő nem hullhat ölünk
be csak úgy könnyű szerrel mint 
a sorsnak vagy a  Gondviselésnek 
ingyen ajándéka, hanem hogy a 
jobb jövendőre egy új nem zedé
ket kell nevelnünk, minélfogva a 
jobb jövő kérdése kitűnő értelem
ben az embernevelés kérdésévé 
válik. Nemcsak az egyesekre, ha
nem a  népekre is áll Arany Já
nosunk gyönyörű sz a v a :

Nincsen olyan puszta Ínség.
Hogy magának benne 
A halandó egy tenyérnyi 
Zöld virányi ne lelne.

Az a  tenyérnyi zöld virány, 
mely ennek a pusztában vándorló



218 HARANQSZÓ. 1928. jú lius 8.

letiport nemzetnek az életmezején 
is még valamennyire megmaradt, 
a nemzet ifjúsága. Hogy ezt a 
tenyérnyi zöld virányt a hitetlen
ség, az erkölcstelenség, a haza- 
fiatlanság, az ideáltalanság sor
vasztó szelei be ne temessék si
vatagfövénnyel, — de hogy virul
jon, ahogy virulnia kell, hogy 
minden egyes ifjú lélek olyan 
legyen, mint egy kellemesen illa
tozó tiszta, szép és ép virág, gyö
nyörűsége Istennek és embereknek, 
— és hogy a virágból gyümölcs 
érlelődjék, az az édes gyümölcs, 
mely már nem is más, hanem 
maga az eped ve várt jobb kor, 
mely csak a mostani ifjúság szép 
erényeiből sarjadhat ki, — ez a 
nevelés magasztos, szent feladata, 
ez a mi feladatunk, a mai kor 
érett és öregedő nemzedékének 
feladata és ennek a feladatnak a 
mi részünk szerint való elvégzé
séért mi vagyunk felelősek Isten 
és a történelem előtt.

A másik pont, melyre nézve 
ugyancsak egyre szélesebb körök
ben alakul ki egyértelmű belátás, 
az, hogy a jobb jövendő elérése 
és biztosítása végett első sorban 
olyan világos fejű és acélos aka
ratú vezetőkre van szükség, akik
nek szeme előtt tiszta, határozott 
vonásokkal áll egy valóban jobb 
jövendőnek a képe s akik egyúttal 
birtokában vannak olyan lelki 
energiának, mely őket arra képe
síti, hogy mások akaratát fölénye
sen tömörítsék egy közös célki

tűzésre. A hivatott vezetők után 
való kiáltás egyre több helyről 
hangzik fel és keres, bár, sajnos, 
nem mindig talál megfelelő kielé
gülést.

Ki tagadhatná, hogy mindegyik 
felfogásban, abban is, mely a jobb 
jövő kérdését a nevelés kérdésé
nek tekinti, — és abban is, mely 
a jobb jövő érdekéből első sorban 
vezetőket, irányításra, szervezésre, 
alkotásra, péídaadásra hivatott 
egyéniségeket sürget, egy-egy elemi 
igazság nyilatkozik meg. De ha 
ez így van, aminthogy így van, 
akkor épen a mi korunkban a leg- 
magasabbrendü feladattá válik a 
jövendő vezetőinek, egy új nem
zedék nevelőinek nevelése.

Hittudományi karunk minden 
munkájával ennek a jobb jöven
dőre irányuló eszményi célgondo
latnak a szolgálatában áll, amikor 
azoknak a lelki kiművelésén és 
felfegyverzésén fáradozik, akik arra 
lesznek hivatva, hogy népünket 
oda vezessék minden egyéni, tár
sadalmi és nemzeti életujulás végső 
forrásához, minden igazi jövendő
építés legbiztosabb fundamentomá- 
hoz, a tiszta valláshoz, a tiszta 
erkölcshöz, a tiszta evangéliomhoz 
a vezetők vezetőjéhez és a pász
torok pásztorához, az élő Krisztus
hoz. Ezen hivatásteljesítésében 
nyújt hittudományi karunknak 
testvéri segítő kezet magyar evang. 
anyaszentegyházunk, amikor hit- 
tudományi karunk hallgatói szá
mára otthont épít, — amely tehát

nem csupán diáklakás akar lenni, 
hanem olyan lelki otthon, melyben 
a szent tudománnyal foglalkozó 
ifjak megérzik az anyaszentegyház, 
a lelki édesanya szeretetének él
tető, nevelő, áldó melegét.

Ezért a sok áldozattal járó se 
gítő munkáért mondok hittudo
mányi karunk nevében, de egyút
tal Erzsébet tudományegyetemünk
nek és Rector Magnificusának ne
vében hálás köszönetét ifjúságunk 
legnagyobb jóltevőjének, magyar
honi evang. egyházegyetemünknek, 
élén báró Radvánszky Albert 
egyetemes felügyelő ur Öméltó
ságával, aki nemes egyéniségében 
szinte megszemélyesíti evangéliumi 
anyaszentegyházunk lelki értékeit, 
— de köszönetét mondok egyúttal 
nagyérdemű polgármesterével élén 
Sopron szab. kir. város áldozat
kész közönségének is azért a 
nagylelkű adományért, mellyel 
ennek a magasztos célú intéz
ménynek a létrejöttéhez a maga 
részéről hozzájárult.

Isten oltalmazó és áldó kegyelme 
nyugodjék a soproni Evangélikus 
Theologusok Otthonán!

Az evangélium. A szenvedés 
nélküli evangéliumban a mennyben 
lesz részünk. Itt a földön azonban 
az evangélium a szenvedéssel van 
együtt. Evangélium nélküli szenve
dés a gyötrelem helyén, a pokol
ban van.

Elment az én Rózsám...*

Népszínmű egy felvonásban. 
Irta : Csite Károly.

S Z E MÉ L Y E K :  
Zsoldos Bálint,
Erzsi, felesége,
Márika

gyermekei,
Ágota 
Gyuri 
Misi 
Bözsike 
Jancsika 
Boldog Pál, jegyző,
Ilonka, unokája,
Gálos Gabi, gyakornok.

Idő: jelen. Történethely: falu.
Minden jog fenntartva.

Szín: falusi jegyző irodája.
* Műkedvelők a darab előadási jogát 2 pengő 

szerzői díj lefizetésével szerezhetik meg. Összes da
lok kottái 30 fillér, kapható az előadási engedély ok
irattal együtt Csite Károly Írónál Körmenden.

ELSŐ JELENET.
Boldog. Gabi, Ilonka.

Boldog (öreg jegyző, íróasztalá
nál ül, hosszú számoszlopot ad 
össze.)

Gabi (fiatal legényke, másik író
asztalnál ír nagy buzgalommal.)

Ilonka (kívülről dalol vidáman):
Házam előtt van egy nagy fa,
Piros kendő lobog rajta, icaca ! 
Kedves rózsám rákötötte,
Egy pár csókot kapott érte, icaca !

Boldog (elhibázta az összeadást, 
öklével az asztalra üt, úgy folytatja 
dolgát.)

Ilonka:
Piros kendő úgy ellobog,
Az én szívem úgy eldobog, icaca ! 
Istenem I csak este lenne,
Kedves rózsám erre jönne, icaca I

Boldog (ismét hibáz, fejcsóválva 
folytatja tovább a számolást.)

Ilonka:
Aztán neki megmondanám :
Itt az idő, kedves rózsám, icaca!

Elmehetünk esküvőre,
Eskü után menyegzőre, icaca I

Boldog (felugrik, az asztalra 
csapja az iratot, kiszól): Hé, kis
lányom . . . Ilonkám, gyér’ id e !

Ilonka (csinos, fiatal leány, ke
zében vasalóval, beszökell): Paran
csol valamit, nagyapácskám?

Boldog: Nem, kis Ilonkám, én 
nem szoktam parancsolni, hanem 
csak kérni. Vasalsz ?

Ilonka: Igen, nagyapa, vasalok.
Boldog: Nem végezhetnéd azt 

kint az udvaron? Szépen süt a nap.
Ilonka: Nem lehet most kint 

vasalni, mert fuj a szél.
Boldog: Tán akkor távolabb egy 

kicsit. Mondjuk a konyhában.
Ilonka: Ott sem lehet, nagyapa, 

megfájdul nagyanyának a feje a 
szénszagtól. De miért akar nagyapa 
az előszobából elküldeni ?

Boldog: Mert bajt csinálsz itt, 
kislányom.
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A g y u la i  ú j  ev. tem plom .

Szentmártoni Radó Lajos 
beiktatása.

A vasi közép ev. egyházmegye 
folyó évi rendes közgyűlését június
27-én Szombathelyen tartotta. A 
közgyűlés fénypontját az új egyház- 
megyei felügyelőnek, szentmártoni 
Radó Lajos felsőházi tagnak be
iktatása képezte, ki ezúttal is nemes 
vallástétellel tett bizonyságot az 
örök Krisztusról, élő hitéről, anya- 
szentegyháza iránti lángoló szere- 
tetéről.

A közgyűlést Rónai B. Gyula 
imája vezette be. Dr. Schneller Aurél 
másodfelügyelő megnyitója után dr. 
Ajkay Béla felügyelő vezetésével

Ilonka: Micsoda bajt csinálok 
én ?!

Boldog: Nagyot, igen nagyot.
Ilonka: Igen nagyot.
Boldog: Bizony. Elüldözöd tő

lem Gabi öcsémet.
Ilonka: Én üldözöm el ? !
Gabi (felugrik): Engem ? 1
Boldog: Elüldözöd a víg nótá- 

zásoddal. Nem engeded, hogy dol
gozzon és tanuljon. Pedig sokat 
kell neki tanulni, hogy jó jegyző 
lehessen.

Ilonka: Istenem 1 Hisz nem
akartam.

Boldog: Persze, csak így öntu
datlanul daloltál, mint a fülemile.

Ilonka: Nem is dalolok többé. .. 
vígat. Vagy mégis megpróbálom: 
Kint vasalok az udvaron. (El.)

Boldog: Az lesz jó. Ugy-e, Gabi 
öcsém ?

Gabi: Igen . . .  nem, kérem alá
zatosan, Pali bátyám. Én . . . én

küldöttség hívta meg az új felügye
lőt az ünnepi közgyűlés színhelyére. 
Itt Zongor Béla esperes mélyen 
szántó lelkes beszéddel üdvözölte 
a vasi közép ev. egyházmegye új 
felügyelőjét, majd beiktatta tisztébe. 
Ezután Schneller Aurél dr. másod
felügyelő köszöntötte szentmártoni 
Radó Lajost szép beszéddel. Szent
mártoni Radó Lajos elfoglalván az 
elnöki széket, megtartotta székfog
lalóját. Programm beszéde felölelte 
mindazokat a fontosabb problémá
kat, melyek napjainkban egyházi 
közéletünket foglalkoztatják. A lélek 
fegyverének forgatását hangsúlyoz
ta; hangsúlyozottan kiemelte a fele
kezeti egyetértésnek, békességnek 
és türelmességnek szükségességét. 
Rámutatott az egyház és így a 
nemzet életében a lelkészi és taní
tói munkának nagy horderejére, 
a gyülekezeti felügyelőknek, gond
nokoknak, presbitereknek fontos 
munkájára.

Az új egyházmegyei felügyelőnek 
programmbeszéde mély hatást vál
tott ki s általános tetszést keltett. 
Zongor Béla esperes indítványára 
szentmártoni Radó Lajos program
beszédét egész terjedelmében a 
közgyűlés jegyzőkönyvében meg
örökíteni elhatározták. Ezután az 
üdvözlések egész sorával köszön
tötték az új felügyelőt. A dunántúli 
egyházkerület üdvözletét poetikus 
szép beszéddel Kapi Béla püspök 
tolmácsolta. Kérve-kérte az új fel
ügyelőt ; nagynevű édesatyjának, 
néhai szentmártoni Radó Kálmán

igen szeretem Ilonka kisasszony 
dalát hallgatni.

Boldog: Én se ilyenkor. (Kopo
gás az ajtón.) Lehet! (Ismét kopo
gás.) Szabad, nó 1

MÁSODIK JELENET.
Bálint, előbbiek.

Bálint (harminchat év körüli, 
barnapiros arcú, keményen kisodort 
bajuszu, egészséges magyar, zsinó- 
ros, kék posztóruhában): Jó napot 
kívánok, tekintetes jegyző urnák. 
(Erre-arra tekintget, hogy kalapját 
hová helyezhetné? Hirtelen elha
tározással leteszi az ajtósarokba a 
padlóra.)

Boldog: Isten hozta, Bálint gazda. 
Mi jót hozott?

Bálint (torkát köszörüli): Hm. 
Hát. . . hát jót nem, tekintetes úr. 
Elviszi az ördög a jót az ilyen ma
gamfajta szegény embertől.

tradícióit kövesse ezután is és váltsa 
valóra édesatyja álmait. A lelkészi 
kar nevében Nagy György nemes- 
koltai lelkész, a felügyelők nevében 
dr. Krenner György őrimagyarósdi 
felügyelő, a tanítói kar nevében 
Karner Frigyes kőszegi igazgató
tanító, a kőszegi Leánygimnázium 
nevében Arató István igazgató, a 
répcelak-csánigi gyülekezet nevé
ben Tarján István lelkész köszön
tötték.

Szentmártoni Radó Lajos minden 
egyes üdvözlésre külön-külön vá
laszolt. Kapi püspöknek hálás sza
vakkal köszönte meg, hogy a be
iktatási ünnepen megjelent, a lelké
szi és tanítói kar üdvözlésére pedig 
azt válaszolta, hogy ügyeiknek 
mindig lelkes istápolója és gondo
zója lesz és ennek ellenében csak 
arra kéri őket, hogy hivatásukat a 
jövőben is szerető gondossággal és 
lelkiismeretességgel töltsék be.

Meghatottan köszönte meg szülő
faluja, a répcelakiak üdvözletét, 
akik nagyobb küldöttséggel jöttek 
el az installációs ünnepre.

A közgyűlés ugyancsak ez alka
lommal meleg ovációban részesí
tette Zongor Béla esperest abból 
az alkalomból, hogy immár 10 esz
tendeje tölti be esperesi tisztét nagy 
tudással, rátermettséggel, nem lan
kadó munkakedvvel, vas kézzel. 
Zongor Béla esperes meghatottan 
köszönte meg az ünnepeltetést, 
mely után a közgyűlés Zongor Béla 
esperes kiváló érdemeit jegyző
könyvben örökítette meg.

Boldog (ismeri emberét, tudja, 
hogy kell kivallatni jövetele célját): 
Nó, csak nincs valami baj ?

Bálint (keserveset sóhajt): Haj! 
bárcsak ne volna. Az a baj épen, 
hogy van.

Boldog: Ej 1 tán megint a mar
hák betegek?

Bálint: Nem a, tekintetes úr, 
hál’ Istennek, azokkal most nincs 
semmi baj.

Boldog: Hála a jó Istennek . . .  
Dehát üljön le.

Bálint: Köszönöm, tekintetes
jegyző úr. Elállhatok, meg aztán 
sok is a dolgom.

Boldog: Addig ,is nyugodjék. 
Mindegy a fizetés. Ügy. . .  Hát tán 
megint Gyuri gyerekkel van baj: 
kidobta ismét Kuminé ablakát?

Bálint (kezével legyint):  Bárcsak 
inkább! . . . (Elhatározással.) Más 
a baj, tekintetes úr, más. Az asz- 
szonnyal van baj.
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Végül melegen üdvözölte a köz
gyűlésen megjelenteket és ezek 
sorában Kovács Sándor dr. egye
temi tanárt. Ezután a közgyűlés 
szentmártoni Radó Lajos elnöklé
sével megkezdte a közgyűlés pro
gramjának folytatólagos tárgyalását.

Meleg elismeréssel adózóit úgy a lelké- 
szi, mint a tanítói karnak az elmúlt köz- 
igazgatási évben teljesített buzgó szolgála
tukért a belmisszió és a közoktatásügy 
terén. Üdvözölte Szentgotthárdot iskola- 
építése alkalmából. Az üresedésben levő 
egyházmegyei törvényszéki bírói állásra 
megválasztotta Beyer János dr. orvost, 
kőszegi felügyelőt, iskolavizsgálónak pedig 
Gerő Andor kissároslaki földbirtokost.

Bankett a Sabáriában.
Délben a Sabária nagytermében 100 

terítékes ebédre látta vendégül a közgyűlés 
tagjait az új felügyelő, aki az első fogás 
után a kormányzóra mondott felköszöntőt. 
Felköszöntőt mondottak még Kapi Béla 
püspök, Zongor Béla esperes. Schneller 
Aurél, Czipott Géza, Rónai B. Gyula dr., Ko
vács Sándor, Ajkay Béla dr.. Varga József, 
Jánossy Gábor országgyűlési képviselő stb.

Az egyházmegyei közgyűlés keretében 
tartotta ugyancsak rendes évi közgyűlését

az Egyházmegyei Gyámintézet
Ajkay Elemér és Czipott Géza szentgott
hárdi lelkész elnöklésével. Gyámintézeti 
célokra az elmúlt közigazgatási évben a 
vasi közép ev. egyházmegye gyülekezetei
ben összesen 1143 pengőt gyűjtöttek. Leg
többet gyűjtött Szombathely és Szentgott- 
hárd. Szombathelyen egy lélekre 148 fill, 
gyámintézeti adomány esik, Szentgotthár- 
don egy lélekre 58 fillér. Gyémintézeti 
segélyben részesültek az építkező Szent- 
gotthárd és Sárvár.

A közgyűlést megelőző napon gyámin
tézeti ünnepség volt a templomban, mely
nek központjában Kovács Sándor dr. egye
temi tanár gyönyörű előadása a keresztyén 
egyház igazi lényegéről állott. Az estélyen

B oldog: Mi a csoda ?! Azzal a 
legjobb, a legderekabb asszony
nyal ? 1 Azzal a legszebb, legigazibb 
magyar menyecskével?!

Bálint: Úgy a : az asszonnyal.
Boldog: Ne mondja! Azzal a 

minta asszonnyal ? ! Azzal a csoda 
asszonnyal ?! Lehetetlen, Bálint 
gazda. Azt nem tudom elhinni.

Bálint: Igen megmakacsolta ma
gát.

Boldog: Mit ? 1 A szép Erzsi 
asszony?... Miben makacsolhatta 
meg magát?

Bálint (kitérve az egyenes felelet 
elől): Megbiz’a, úgy megmakacsolta 
magát, hogy még beszélni sem le
het vele.

Boldog: Dehát miben, barátom? 
Nem akar jó turóscsuszát főzni?

Bálint: Főzésben nem volt soha 
semmi baj . . . Abban semmi.

Boldog: Vagy tán nem akar több 
gólyát látni a háznál?

Szeresd anyádat!
Egyszer egy anyával négy fia
—  Vad, gyilkos ellen elől futva —

Egy gyenge csónakra ültek fel,
Zord, viharzó, rémes éjjelen.

Rohan az ár, a hullám harsog,
Üvölt a szél és dörg a mennybolt —

—  Lelkeket rázó, szörnyű hangok! —  

Az erő fogy. . .  és szólt az anyjok:

„Nehéz a csónak, közel a vég, 
Énnélkülem partra juttok még.
Értetek éltem és a halál 
Érettetek most készen talál I“

Ó anyai hűség, szeretet —

Nagyobb nótádnál nincs, nem lehet!
*  *

*

Sűlyed a csónak, nagy a teher.
Nő a veszély, zúg minden elem:
A  föld, víz, levegő és az ég —

S egyik fiú . . . a folyóba . . . lép.

Rémes sikoly s tovább foly az ár,
A  könnyűit csónak partra talál.
Villám villan s vakító fénye 
Célt mutat a küzdő elébe.

A  szél csitul s nem rohan az ár
—  Anya imája égbe talál —

És a megmenekült kis család,
Búzgón dicséri az ég Urát.

Szereted-e így anyádat te,
Mint ahogy e gyermek szerette 7 I

Kristóf Kálmán.

közreműködtek ifj. Unger Ödön egyetemi 
hallgató, László Béla városi tisztviselő, 
Takó István s. lelkész és a Protestáns Kör 
vegyeskara, Kiss Gábor igazgató-tanító, 
karnagy vezetésével. Az ünnepségen az 
oltári szolgálatot Varga József sárvári lel
kész végezte.

Bálint: Azt se. Az éppen nem. 
A gyerekeket szereti. Hét van már, 
úgy is tudja tekintetes jegyző úr. 
Él, hal értük. A tűzbe, az oroszlán
ketrecbe menne értük.

Boldog: Hát akkor nem értem, 
nem tudom elgondolni, miben ma
kacsolhatta meg magát?!

Bálint: Elment a Kati nénjéhez.
Boldog: Oh, hogy a kakas csípje 

meg magát, Bálint! Ha elment a 
szép menyecske a Kati nénjéhez, 
majd visszajön a Kati nénjétől.

Ilonka (távolabbról dalol):
Elment a galambom,
Üres a kalicka.
Azt izente vissza,
Visszajő tavaszra.

Bálint (felugrik, mint akit darázs 
csípett meg.)

Boldog (Gabihoz) ■' Gabi öcsém, 
figyelmeztesse a kislányomat, hogy 
most is behallatszik a nótája.

Gabi (fürgén el.) Folytatjuk.

OLVASSUK A BIBLIÁT!

IV. Isten erőt ad.
Júl. 9. A harcra. Efezus 6 . u —n. v. 

A kér. embernek állandó harcot kell vívni 
a bűn ellen. Vannak, akik ezt nem látják 
be ; ezek máris hatalmába kerültek a bűn
nek. Vannak, akik belátják, de nem tud
ják felvenni a harcot, mert magukban 
erőtlenek. S vannak, akik bátran szembe
néznek a gonoszság hatalmával. Ezek nem 
a maguk, hanem Isten erejével küzdenek. 
— Hova tartozom én ? A gyáván félreál
lok, a tehetetlenek, vagy a bátran küzdők 
közé ? Kinek az erejére számítok a harc
ban ? Csak a magaméra ? Akkor elbuktam 1 
Vagy felfedeztem már az egyetlen erőfor
rást az Isten Igéjében ? Akkor bátran néz
hetek az ellenség szemébe. Isten erőt ad 1

Júl. 10. A kitartásra. I. Kor. 10. is—is. 
v. Aki Istennel küzd a Sátán kísértései 
ellen, az nem csüggedhet el. A kér. em
ber magatartásénak egy szembetűnő vo
nása az, hogy csüggedetlen, kitartó tud 
lenni. Erre a kitartásra is Isten ad erőt, ha 
Istennel él az ember. — Ha az életem 
Istenben való élet, akkor nem csüggedhe
tek, nem eshetem kétségbe, nem inoghatok 
meg, mert mellettem hangzik állandóan a 
biztató szó : ne félj, én veled vagyok ! Is
tennel való együttlétem boldog érzése kí
sér utamon ; megerősödöm, bátorrá leszek, 
hitem pislogó tüze újra fellángol, s kitar
tóvá tesz a bűn kísértései között. Érzem 
ezt mindig?

Júl. 11. A győzelemre. 60. Zsolt. 14. v.) 
Aki kitartó a harcban, azt Isten győzelemre 
segíti. Isten terve a győzelem kivívása a 
világ gonoszsága felett. Engem is győze
lemre vár. Ha Vele küzdők, nem is lehet 
küzdelmemnek más eredménye, csak a 
győzelem. Isten terve szerint én nem lehe
tek a bűnnek nyomorult legyözöttje, hanem 
győztes harcos, kire az örökélet győzelmi 
koronája vár. Mennyi erőt és kitartást ad
hat nekem az a gondolat, hogy győzni 
fogok, s a győztesek karával zengem a 
dicsőítő éneket Isten trónja előtt. Állandóan 
él bennem ez a fenséges tudat ? Minden 
igyekezetem, munkavégzésem, ennek a 
győzelemnek a kivívására irányul ?

Júl. 12. Az uralkodásra. I. Mózes 1 . 
se. v„ 8. Zsolt. 4—lo. v. A teremtéskor, úrrá 
tette az Isten az embert. Az egész világ 
szépségével, gazdagságával az embert szol
gálta. Milyen döbbenetes, hogy az ember 
eltaszította magától ezt a kitüntetést és 
szánalmas szolgájává lett a bűnnek. Isten 
terve csak a Krisztus által nyert valósulást 
újra, amikor az ember felszabadult a bűn 
rabsága alól, s teljes szabadságot nyerve 
önmagának s a világnak urává lett. — 
Ura tudok lenni mindennek, amit Isten ad 
nékem ? Erkölcsi méltóságom tudatában 
járok ezen a világon s nem tesz rabszol
gájává semmi bűnös csábítás, vagy szen
vedély ? Tudok uralkodni magamon, a 
gondolataimon, érzéseimen és akaratomon ?

Júl. 13. A szolgálatra. I. Tim. 1 . 12—re. 
I. Kor. 9 . »9—»3. Isten nagy szeretete min
dennek urává tett, de ez a szeretet min
dennek szolgájává is tesz. A kér. ember 
tud uralkodni, de tud szeretetből szolgálni 
is. — Nekem szolgálnom kell Istennek és 
embertársaimnak. Isten számit a szolgá
latomra abban, hogy parancsait megtartom, 
s aszerint élek, igyekszem másokat is ilyen 
Isten szerint való életre nevelni. Az embe
rek is számítanak szolgálatomra abban, 
hogy szeretetből segítem, tehetségem sze
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rint támogatom őket a jóban s óvom a 
gonosztól. Tudok-e igazán szolgálni? Meg
értettem már, hogy ez nem megalázás, 
hanem kitüntetés? Én szolgálhatok? Öröm-e 
nekem a szolgálat ?

Júl. 14. A bizonyságtevésre. Jer. 1 .6-9. 
v., Rom. I . is—16. v. Eszközök vagyunk 
az Isten kezében, általunk is terjeszti or
szágát a földön Nemcsak szolgálatunkra, 
de bizonyságtételünkre is ad erőt s azt 
várja, hogy azon a munkamezőn, amelyre 
odaállít, bizonyságot tegyünk Őróla. — 
Bizonyságtevő vagyok én mindenkor ? Van 
bátorságom ahhoz, hogy szégyenkezés nél
kül vallást tegyek hitemről és egyházam
ról ? Tudok szólni ott. ahol szükség van 
arra és tudok hallgatni ott, ahol kell ? 
Drágább-e nekem a hitem, semhogy má
soktól lebecsülni engedjem ? Drágább-e 
egyházam, semhogy kisebbítését tűrjem, 
vagy hűtlen elhagyással magam is kiseb
bítsem ?

Júl. 15. A  cél elérésére. Filippi 3 . u-u. 
Kol. 1 .9—14. v. Minden ember életének 
vannak céljai. Egyik ilyen, másik amolyan 
célt akar elérni. A kér. ember életének is 
van célja; a legnagyobb, ami célként le
beghet az ember előtt: az üdvösség. Isten 
egyenesen arra rendelt minket, hogy erre 
a nagy célra törekedjünk és ezt elérjük. 
A magunk erejével erre képtelenek vagyunk, 
de Ö a Krisztus által ad erőt erre. — Ma
gam előtt látom-e szüntelen ezt az örök 
célt ? Törekszem-e arra, hogy biztosan el
érjem ? Tudom-e, hogy Isten mellettem van 
és segít célom elérésében ? Kérem-e erejét 
az imádságaimban nap-nap után ? A juta
lom vér; bátran előre I Isten segít I

Lukács István .

Akácnyiláskor.
Aláhanyatló nap glóriába vonla 
Zebegényi hegyen a kis kápolnát. 
Akácerdő lombja, illatos virágja.
Öleli puhán, fehér homlokát.

Esti-imára csendül a harangja,
Én egybekulcsolom a két kezem.
Fehér galambok szállnak a légben, 
Ragyog az alkony csillagos fényben 
— És én imádkozom halkan, csendesen.

Stollné Hudy Ilona.

Hol van a mennyország? Egy
lelkész megkapó prédikációt tartott 
a mennyországról. Másnap találko
zott egyik gazdag hívével, aki így 
szólt hozzá: Tisztelendő úr minden 
szépet elmondott a mennyországról, 
csak azt nem mondta meg, hogy 
hol vSn7 Orvendek, mondá a lel
kész, legalább jóvá teszem, amit 
elmulasztottam. Ep most jövök az 
egyik beteg hívemtől. Szegény asz- 
szony, s nemcsak ő, de két gye
reke is betegen feküsznek. Nincs 
fájuk, szenük, de ennivalójuk sem. 
De ha maga barátom venne élel
miszereket s elvinné nekik s azt 
mondaná: Jó asszony én ezeket a 
javakat a Jézus nevében hozom 
maguknak s azután elővenné a 
bibliát s elolvasná a 23. zsoltárt: 
Az Úr az én őrző pásztorom s

azért semmiben meg nem fogyat
kozom s azután imádkoznék . . . 
akkor biztosítom, hogy meglátja a 
mennyországot... Hanem, hátén  
fizetem az élelmiszerek költségeit. 
Másnap reggel boldogan jelentette 
az a gazdag ember: Láttam a 
mennyországot és 15 percet töltöt
tem ott.

KO R J K É P E K .  

K arcolatok a hétről.
Rendkívül figyelemreméltó kije

lentést telt legutóbb Horthy István 
ny. lovassági tábornok a tiszántúli 
Ref. Egyházkerület főgondnoki ál
lásába való beiktatása alkalmából 
Debrecenben. Székfoglaló beszédé
ben ugyanis többek között a követ
kezőket hangoztatta: A z ifjúságot 
rá kell nevelni az egyház szerete- 
tére. De az iskolákban nem elég 
tanítani, hanem nevelni is kell. Arra 
fogok törekedni, hogy a lelkészek 
és tanítók megélhetését minden esz
közzel javítsuk. Kiváló tanerőket 
kell nevelni, de szükséges, hogy az 
olyan tanító, aki kiválóan végzi 
munkáját, külön díjazásban is ré
szesüljön. Nem szabad a más val
lásfelekezetekhez tartozókat lebe
csülni, de mi se engedjük magunkat 
kisebbíteni. Aki a vallásfelekezetek 
között egyenetlenségeket szit, az 
nem becsületes magyar ember. 
Azonban egyik felekezet se köve
telje magának a jogot arra, hogy 
egyedül ő vigye az országban a 
vezető szerepet, mert a  vezetés 
valláskülönbség nélkül azokat illeti 
meg, akiket egyéniségük, tehetsé
gük és jellemük képesít rá.

Ezzel szemben a szabolcsi kat- 
holikusok vasárnapi nagygyűlésén, 
amelyen a napilapok híradása sze
rint körülbelül 5000 ember vett 
részt, gr. Hunyady Ferenc kiemelte 
előadásában, hogy a katholikusság 
régibb, több és nagyobb a többi 
vallásnál és így több jog is illeti 
meg, ami viszont több felelősséggel 
jár“. Haller István ,, hangoztatta, 
hogy mindenki más hajoljon meg 
a katholikusság előtt. A z államnak 
pedig azt üzeni: legyen az ország
ban osztó igazság, amelyben a kat- 
holikusok ne húzzák a rövidebbet.“

Azt hisszük, hogy ezek a harcias 
kijelentések nem szorulnak bővebb 
magyarázatra. Akinek füle van a 
hallásra, hallja, szeme a látásra, 
látja, mi megy végbe ebben a 
szegény, szerencsétlen, megtiport, 
ezer sebtől vérző csonka hazában.

Ötvenhárom évig szolgálta 
egyházát.

Polgár János meszleni lelkész 
53 évi szolgálat után, melyből 2-őt, 
mint s. lelkész Győrben, 51-et 
pedig mint rendes lelkész Mesz- 
lenben töltött, július 1-vel nyuga
lomba vonult.

A gyülekezet június 24-én, dísz- 
közgyűlés keretében vett megható 
búcsút ősz lelkipásztorától, mely 
alkalommal Szabó Kálmán gyük 
felügyelő méltatta a távozó lelkész 
érdemeit, és a meszleni és acsádi 
gyülekezet további szeretete és 
hálája jeléül emlékül egy arany- 
csattos, remek kivitelű Bibliát adott 
át neki. A meszleni nőegylet nevé
ben : Györgyi Jenőné, az acsádi 
nőegylet nevében: Ábráhám Gyu- 
láné elnöknők, a meszleni ifjúság 
nevében : Takács József, az acsádi 
ifjúság nevében pedig Horváth 
Róza búcsúztak el a távozó lel
késztől. A politikai község nevé
ben Szalkay Zoltán acsádi kör
jegyző, a róm. kath. hitközség ré
széről pedig Mészáros Ferenc plébá
nos meleg hangú levélben fejezte 
ki jó kívánatait. Ezután Polgár Já
nos lelkész mondott köszönetét 
mindenkinek, intette a gyülekezetét 
a hitben való megmaradásra, végül 
áldását adta rája.

A megüresedett lelkészi állásra, 
a gyülekezet egyhangú kérelmére, 
az egyházi főhatóság adminisztrá
tornak : Rácz Sándor s. lelkészt 
nevezte ki, aki négy éve teljesít 
már szolgálatot a meszleni gyü
lekezetben.

E G  Y R Ö L - M Á S R Ó 1 .

A  m indennapi életből.
Gépember ellenőrzi a washing

toni vízműveket. A lapok jelentése 
szerint a washingtoni vízművek 
tartányának ellenőrzésére olyan gé
pet szerkesztettek, amely telefon- 
hívásra jelentkezik és emberhez 
hasonló hangon ad le telefonjelen
téseket bizonyos adatokról, a viz 
mennyiségéről, hőmérsékletéről stb. 
A szerkezet lényege a beszélő 
filmhez hasonló lemez, amelyen 
megfelelő mondatok vannak felvé
ve, ezeket a készülék bizonyos 
behatások, így a hőmérséklet ha
tása alatt ismétli.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére.
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H E T I  K R Ó N I K A .
Az országgyűlés gróf Károlyi Gyula 

személyében megválasztotta az új korona
őrt egyhangúlag. A 4 jelölt között szerepelt 
báró Radvénszky Albert evang. egyetemes 
felügyelő is. — A kormányzó Péter Pál 
napján kéziratot intézett a vallás- és köz
oktatásügyi miniszterhez, melyben felszó
lítja, hogy nemzet települési, népesedési, 
közgazdasági és közművelődési helyze
tének gondos mérlegelésével törvényjavas
latot terjesszen a nyolc osztályú népisko
lának 10 évi átmeneti idő alatt leendő 
fokozatos megvalósításéra vonatkozóan 
alkotmányos tárgyalás végett az ország
gyűlés elé. így a tankötelezettség a külföldi 
államok példájára 16 éves korig tolódik ki. 
— Károlyi Mihály vagyonelkobzési pőré
nek újrafölvételi kérelmét elutasították. — 
A kúria báró Hatvány Lajos büntetését 
másfélévi börtönre szállította le. — A kép
viselőház a törvényhatósági mandátumok 
meghosszabbításáról szóló javaslatot tár
gyalta.

A bécsi törvényszék Kun Bélát 3 havi 
szigorú büntetésre ítélte.

Románia Angliában sem kapott stabili
zációs kölcsönt.

A belgrádi szlovének arra kérték a 
magyar belügyminisztert, hogy Csonka-Ma- 
gyarországon telepedhessenek le.

Az új görög miniszterelnök Venizelos 
lett.

Az új német kancellár átvette hivatalát-
A szovjet csapatokat von össze a finn 

—orosz határon. — A kommunista párt 
központi bizottsága 38 ellenzéki kommu
nistának kegyelmezett meg, 20 vádlottra 
halált kér.

Franciaországban megismétlődött a 
tömeggyilkos Landau esete.

Nobilét, az olasz repülőhőst, svéd re
pülők megmentették.

Az amerikai demokrata párt elnökje
löltje Schmith newyorki kormányzó lett.

Kína nemzeti kormánya Anglia támo
gatását kéri.

Japán visszavonja csapatait Santung 
tartományából.

Még életemben. Báró Baldácsy 
Antal római katholikus létére ezelőtt 
ötven évvel tizenkétezer holdas 
birtokát a magyarországi református, 
evangélikus és unitárius egyházak
nak adományozta. Báró Baldácsy 
fejedelmi adományában nemcsak 
annak nagysága megragadó, hanem 
különösen az a tény, hogy még 
életében adta s nem halála után. 
„Még életemben . . adom, mert 
látni akarom adományom gyümöl
cseit. Legyen báró Baldácsy jel
szava figyelmeztetés azok számára, 
akik csak haláluk után akarnak 
jótékonyságot gyakorolni s ezt ad- 
dig-addig halogatják, míg meghal
nak végrendelet nélkül. De legyen 
figyelmeztetés mindnyájunk szá
mára, akiktől Isten abból a jöve
delemből, amit teljes egészében 
itt kell hagynunk, az ő országa 
terjesztésére évenként legalább a 
tizedét kéri . . . még életünkben!

H A R A N G S Z Ó .

Szentháromság u. 5. vasárnap.
Ep. 1. Péter 3 . 8 —1 5 .

Küzdelem az élet. Ez a küzdelem az 
egyik embernél könnyebb, a másiknál 
nehezebb. Mindanyiunknak azonban ki
vétel nélkül küzdenünk kell a gonosz 
ellen. Epistolánk megmutatja azokat a 
fegyvereket, amelyeknek segítségével sike
resen harcolhatunk a gonosz ellen és 
hogyan jut diadalra életünkben minden
kor a  jó a gonosz felett.

Kérjük azokat, kiknek számlájuk nin
c sen rendezve, hogy ac.se kklnpot felhasz
nálni szíveskcdjene. Akkiknck pedig elő
fizetésük rendben, tegyék el a csekklapot 
a r ra  az időre, am ikor szükséges lesz.

Báró Radvánszky Albert egyet, fel
ügyelő az ev. egyház nevében részt vett 
Horthy István ref. főgondnok debreceni 
beiktatásán.

A Prot. Asszonyok Nemzeti Szövet
ségének győri szervezete június 24-én 
tartotta meg Földváry Valéria elnöklésé
vel ezidei rendes közgyűlését, előkelő, 
nagyszámú közönség jelenlétében, a győri 
ref. kulturház nagytermében. A közgyűlést 
imával nyitották meg, mely után az elnök
nő nagyszabású beszámoló beszédet mon
dott a győri prot. nők szövetségének nem
csak az elmúlt esztendei, hanem a műkö
désének kezdete óta eltelt több, mint 8 
esztendőn át folytatott jóléti és közműve
lődési tevékenységéről. A szövetség pénz
tári jelentését Ruppenthál Lajosné adta 
elő. A közgyűlésen még két előadás hang
zott el. Földváry Valéria a Keresztyén 
Leányegyesületek bpesti világ-konferenciá
járól számolt be ; Túróczy Zoltán ev. lel
kész pedig „A női kedély“ címen tartott 
előadást.

Nagyszénás. Dr. Raffay Sándor püspök 
a nagyszénási gyülekezetnek harangot 
adományozott.

Pápa. Az egyházközség Nánik Pál 
pénzügyi bizottsági elnök indítványára a 
Harangszó fenntartására 50 P-t szavazott 
meg s azt a határozatot hozta, hogy ez 
az összeg a Harangszó javára évről-évre 
felvétessék a költségvetésbe. A nemes pápai 
gyülekezetnek adományát s határozatát 
hálásan köszönjük.

Sopron. A theol. fakultás június havi 
szigorlatán az ev. egyetemes egyházat dr. 
Raffay Sándor püspök képviselte. Kitünte
téssel vizsgázott Viszkok Lajos. Alapvizs
gát tett 21 hallgató.

Nyíregyháza, ^z ev. püspöki hivatal
ban betörők jártak. Csekély mennyiségű 
elvitt levélbélyegen kívül nagyobb káro
sodás nem érte az egyházkerületet. — Az 
ev. Kossuth Reálgimnáziumban június hó 
27-én tartották meg a zéróünnepélyt.

A veszprémi ev. Leányegylet alelnö- 
kének búcsúztatása. Kedves és megható 
összejövetele volt a veszprémi ev. Leány- 
egyletnek jún. 25-én. Ugyanis Schátzler 
Lucy, az egylet alelnöke, Schátzler István 
ny. kir. Ítélőtábla biró leánya menyasszony 
lett s azóta esküdött örök hűséget dr. 
Molnár Kálmán orvosnak. Az esketési 
szertartást Taubinger Rezső h. tábori püs
pök végezte. A társaitól búcsúzó meny
asszonyt egy összejövetel keretében a 
Leányegylet nevében Milhoffer Valéria

üdvözölte, a leányegylet szép ajándékát: 
egy nagy bibliát, melybe az összes tagok 
bejegyezték nevüket, Gömöry Károlyné 
elnök adta át a búcsúzónak, szeretetteljes 
szavakkal intve, hogy jövendő életében 
útmutatást a szent könyvben keressen és 
hogy a leényegyletet, melynek alapításá
ban, mint az elnök jobb keze, odaadó 
buzgalommal vett részt, el ne feledje. A 
búcsúzó alelnök meghatott szavakban 
mondott köszönetét, kinek boldogságétért 
a jelenlévő lelkész mondott buzgó imát, 
megáldva őt az Atya, Fiú, Szentlélek 
nevében.

Lelkészjelölés. A meszleni gyülekezel 
Polgár János nyugalomba vonulásával 
megüresedett lelkészi állásra egyhangúlag 
Rácz Sándor h.-lelkészt jelölte.

Nyugalomban. Blázy Lajos kiskőrösi 
és Polgár János meszleni lelkészek nyu
galomba vonultak.

Csabacsüd. Szép ünnepség keretében 
avatta fel Kovács Andor békési főesperes 
a csabacsüdi cv. templom oltárát és kegy
szereit.

Szarvas. Az ev. főgimnázium új igaz
gatója Raskó János lett.

Szenigotthárd. Iskolájának megépítésé
vel a missziói egyház öt pályázó közül 
Bagula István építészt bízta meg.

Ajándékharang a  kispesti hősök em
lékére. A kispesti ev. egyház egyik vezető 
tagja, aki egyelőre nem óhajtja magát 
megnevezni, kegyeletből egy 410 kilógr.-os 
harangot ajánlott fel a kispesti egyháznak 
a község hőseinek emlékére.

Lelkészértekezlet. A Tolna-Baranya- 
Somogy-i egyházmegye lelkészi kara Bal- 
dauf Gusztáv lelkész elnöklésével június 
26-án Bonyhádon tartotta évi rendes köz
gyűlését. Istentisztelet után Baldauf Gusztáv 
elnök aktuális megnyitóbeszéd kíséretében 
előterjesztette nagy gonddal összeállított 
évi jelentését. A jelentéssel kapcsolatban 
hálás köszönetét mondott a közgyűlés 
Kapi Béla püspöknek „Békesség“ c. ima
könyvéért, dr. Szeberényi Zs. Lajos espe
resnek Luther, vagy Loyola c, munkájáért, 
dr. Kovács Sándornak az Ösvény megin
dításáért. Az egyes lelkészi körök indít
ványai kapcsán javasolja a közgyűlés 
Luther Kis Kátéjának jubiláris kiadatását. 
Felhívja a lelkészek figyelmét az ifjúsági 
mozgalom nagy jelentőségére. Több lelkészt 
érintő kérdés megvitatása után Zulauf 
Henrik kalaznói lelkész munkáját hallgatta 
meg : Az Urvacsorai Unió és az Unioniz- 
mus" címmel.

A rábabogyoszlói ev. nőegylet az is
kola számára a régi elavult harmonium 
helyett 613 pengő költséggel új harmóniu- 
mot szerzett. Az új harmonium felavatása 
június 24-én történt, amikor Varga József 
sárvári lelkész magasztos beszédben mél
tatta a harmonium jelentőségét és átadta 
a gyülekezetnek hivatalos használatra. A 
harmóniumot Kemenesi Sándor szombat- 
helyi orgonaépítő szállította és a gyönyörű 
hangárnyalatok és hangváltozatok minden
ben dicsérik a mestert.

Az ajkai evang. vasárnapi iskola ifj. 
Nagy Sándorné tanítóné rendezésében elő
adást rendezett az Eposz, gyermeknyaral- 
tatása céljára. Színre került „A kis udvari 
szabó“, angolból fordított kedves gyermek
darab, melynek minden egyes szereplője 
kitűnő játékot produkált. A műsor kiegé
szítő számai voltak: ifj. Nagy Sándor 
előadása a vasárnapi iskoláról és ifj. Nagy 
Sándorné két kedves szavalata, valamint 
a vasárnapi iskolás növendékek megnyitó
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és záró beszéde. Az előadás jövedelmé
ből 30 pengőt juttatott a vasárnapi iskola 
a fenti célra.

Kőszeg. A leánygimnáziumban június 
folyamén megtartott érettségi vizsgálatokon 
a püspök képviseletében Hérints Lajos 
farádi tb. esperes elnökölt. A kormány- 
biztosi lisztet Szigethy Lajos dr., címzetes 
igazgató töltötte be. Jeles érett lett 5, jól 
(j növendék.

Csönge. A nőegylet örvendetes erősö
dést mutat. A tagok száma 115-re emelke
dett. Misericordias Domini vasárnapján szép 
vallásos estélyt rendezett, melyen Bojtos 
László vadosíai lelkész turtott lebilincselő 
előadást a boldogsághoz vezető útról. Szabó 
Dezső tanító orgonaszómmal, Heiner Zsófia 
és Bárdossy Kálmán szavalatokkal emelték 
az ünnep szépségét, melyet még Kovács 
Istvánná, Heiner Zsófia, Hajas Gizella, Ha
jas Ilona és Hajas Dénes által Szabó Dezső 
tanító vezetésével előadott karének : Beet- 
howen : „Isten dicsősége" gazdagított. Pün
kösd hétfőn jól sikerült kedves mulatságot 
rendezett a nőegylet, melynek jövedelmét 
a II. sorsz. új tanítólakás tűzhelye beszer
zésére határozta fordítani. A csöngei gyü
lekezet templomrenoválási alapjára Sass 
János nyug. vasúti főtiszt 10 P adományt 
küldött Budapestről, szeretettel emlékezve 
meg azon templomról, melyben keresztelték.

A Diákok H áza egyetemi és főiskolai 
hallgatók internátusa (Budapesten Magyar 
Diákok „Pro Christo“ Szövetségének tulaj
donában) a jövő tanévben 12 hellyel ki
bővítve összesen 108 lakó befogadására 
berendezetten fog megnyílni. Működésének 
elmúlt hét éve alatt ez az intézmény a 
családjuktól távol, a főváros forgatagéban 
tanuló diákok százainak nyújtott már egy
szerű, tiszta, barátságos és olcsó otthont. 
Az 1928—29. évre való felvétel módozatai 
iránt érdeklődők forduljanak „dr. Victor 
János igazgató Bpest VII., Hársfa u. 59b.“ 
címre és pedig lehetőleg július hó 20-ig, 
mert aug. elején az igazgatóság már meg
ejti a megüresedett helyek betöltését.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Névváltozás. Reiber Dénes lócsi szü
letésű, körmendi lakos, a m. kir. 6 h. gy. 
e. II. zászlóalj törzsőrmestere, az I. oszt. 
ezüst vitézségi érem tulajdonosa, akit jún. 
17-én avattak vitézzé, belügyminiszteri 
engedéllyel úgy a maga, mint Ida, Jolán 
nevű gyermekének családi nevét Répce- 
völgyi-re változtatta.

Eljegyzés. Musnay László m. kir. hon
véd gazdasági főhadnagy június 28-án el
jegyezte Szombathelyen Fóth leüt, Fóth 
Kálmán városi főszámvevő és felesége, 
Walner Gizella leányát.

Esküvő. Búza Gábor hegedűművész, a 
debreceni városi zeneiskola tanóra. Búza 
János székesfővárosi iskolaigazgató és 
szakfelügyelő fia, június hó 25-én vezette 
oltárhoz Ackermann Pál bankfőtisztviselő 
leányát, Gittát. Az esküvő a debreceni ev. 
templomban volt, hol a város előkelőségei 
mind megjelentek a közszeretetben álló 
ifjú művész esküvőjén. A Harangszó is 
örömmel gratulál igaz barátja és munka
társa családi öröméhez.

Halálozás. Alulírottak fájdalomtól meg
tört szívvel tudatjuk, hogy a legjobb férj, 
a szerető édesapa, nagyapa, testvér és 
rokon Spisszák Károly a pogányi (Bar. m.) 
evang. leányegyhóz k. tanítója, munkás 
életének 59-ik, működésének 38-ik, boldog

házasságának 35-ik évében, június 25-én 
rövid szenvedés után jobblétre szenderült. 
Áldás és béke lebegjen drága porai felett, 
özv. Spisszák Károlyné szül. Gröller Mária 
felesége. Spisszák Irén és férje Schupp 
Frigyes, Spisszák Frigyes és neje Drago- 
sits Mária, Spisszák Henrik és neje Wölfer 
Julia, Spisszák Anna és férje Rotkörmel 
Péter, Spisszák Vilmos gyermekei és kilenc 
unokája. Özv. Szörényi Sóndorné szül. 
Spisszák Katalin, Spisszák Henrik és neje 
Guttmann Erzsébet testvérei.

Ú J D O N S Á G O K .

Petri Pál állam titkár kitüntetése. A
kormányzó a magyar népoktatás kiépítése 
körül szerzett érdemei elismeréséül Petri 
Pál közoktatásügyi államtitkárnak a ma
gyar érdemkereszt csillagos küzépkeresztjét 
adományozta.

Dürer emléke. Nemcsak Németország 
és ott is elsősorban Nürnberg ünnepli 400 
éves centennóriuma alkalmából Dürer Al
bert emlékét. Magyarország is büszkén és 
boldogan emlékezik meg a német közép
kori festészetet megkoronázó nagy grafi
kusról, fametszőről, rézmetszőről, festőről 
és erődítéstervezőről. Hiszen Dürer apja, 
a kitűnő ötvösműves, a Gyula városa mel
letti Ajtós községből vándorolt Nürnbergbe, 
ahol családot alapított és a nemesi címe
rében levő „hármas halmon álló ajtóról" 
felvette előbb a „Thürer“, majd a „Dürer“ 
nevet.

Doktorrá avatták  az első magyar 
mezőgazdász nőt. A budapesti tudomány
egyetem közgazdasági fakultásán tizenkét 
végzett hallgatót avatott doktorrá. A fel
avatottak közt volt az első magyar mező
gazdász nő is, aki doktori diplomát nyert. 
Rentz Máriának hívják az új doktorkis- 
asszonyt.

Közalkalmazottak gyermekeinek vas
úti kedvezménye. A kereskedelemügyi 
miniszter utasította az államvasutak igaz
gatóságát, hogy a közalkalmazottak gyer
mekei részére kiadható és ötvenszázalékos 
vasúti menetkedvezmény igénybevételére 
jogosító arcképes igazolványokat a július— 
szeptemberi évnegyedre érvényesítse.

Amerikai szabadságünnep Bpesten. 
Az amerikai unió 13 ősállama 152 év előtt 
kibocsátott függetlenségi nyilatkozata em
lékezetére Budapest székesfőváros tanácsa 
és a Magyar Amerikai Társaság július 1-én 
a városligeti Washington szobornál nagy
szabású ünnepet rendezett.

Betörtek a debreceni katolikus temp
lomba. A Szent Anna uccai róm. katolikus 
templomba betört egy ismeretlen tettes. 
Templomzáráskor meghúzódott az oltárnál, 
majd két perselyt felfeszített és a pénzt 
kivette. Ezután több oltérterítőt összeszedve, 
kötelet font belőlük, majd felment a to
ronyba, itt levágta a harangkötelet és a 
kötél segítségével készített hágcsón leeresz
kedett a földre.

A kultuszminiszter a falu iskolájáról.
Neubauer Ferenc képviselő beszámolója 
alkalmával gróf Klebelsberg Kunó kultusz
miniszter Nagybajomban beszédet mondott. 
Arra mutatott ró, hogy a magyar iskolának 
nemcsak az általános ismereteket, hanem 
azokat a gazdasági ismereteket is adnia 
kell, amelyekre a magyar népnek szüksége 
van. A falu nem elégedhetik meg pusztán 
az elemi iskolával, hanem a magyar falu 
számára különös iskolafajtát kell teremteni 
s ez a mezőgazdasági népiskola.

Síremléket emeltek a levelezőlap fel
találójának. A mödlingi temetőben az ál
lami és városi hatóságok vezetőinek jelen
létében avatták fel Herrmann professzor
nak, a levelezőlap feltalálójának síremlékét. 
Herrmann professzor 1869-ben vetette fel 
a levelezőlap ötletét és még ugyanabban 
uz esztendőben, október 1-én életbelépett 
Ausztriában és Magyarországon a levelező
lap-forgalom.

A kolorádói 106 éves indián nagy
főnök Európában. A kolorádói indiánok 
nagyfőnöke, a 106 éves Fehér Ló Londonba 
érkezett, ahonnan Parisba megy. A főnök 
jól beszél angolul és mór négyszer járt 
Európában s előadásokat tartott fajának 
történetéről. A főnök, aki hajóban a 69 
évvel ezelőtt sajátkezüleg elejtett rugadozó 
madarak tolláit is viseli. 18 gyermek apja 
és saját állítása szerint unokáinak alig felél 
ismeri.

Nagy viharok az Egyesült-Államok 
déli részein. Az Egyesült-Államok déli 
részén, főleg Oklahomóban, Kansasban és 
Missouriban a vihar többmillió dollár kárt 
okozott. A vihart áradás követte. Eddig 
három halottról érkezett hír és háromezer 
ember vált hajléktalanná.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest. 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

összeom lás veszedelme fenyegeti a 
kassai dómot. A dómot a világháború 
kitörése óta nem renoválták és a gyönyörű 
műemlék az idők folyamán annyira meg
rongálódott, hogy komolyan fenyegeti az 
összeomlás veszedelme.

Pusztító felhőszakadás Japánban. 
Japán nyugati részén és Kiu-Siu szigetén 
a felhőszakadás harminc embert pusztított 
el. Több mint hétezer épület megsemmi
sült és a hajléktalanok száma meghaladja 
a százezret.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az En Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Elő
fizetési óra negyedévre 2 pengő. Megren
delhetők I., Andrássy u. 16. Budapest.

Az Uj Idők 1000 pengős elbeszélés
pályázata. Az Uj Idők szerkesztősége pá
lyázatot hirdet 200—400 nyomatott sor 
terjedelmű, érdekes meseszövésű eredeti 
elbeszélésre. A pályamunkák beküldésének 
határideje 1928 szeptember 1. A pályázat 
eredményét az Uj Idők 1928 karácsonyi 
száma közli. A beérkezett elbeszélések az 
Uj Idők szerkesztősége bírálja felül és ki
választja közülök a legjobb, irodalmi értékű 
10—12 elbeszélést. Ezt a 10—12 elbeszé
lést jelige alatt közli az Uj Idők. A köz
lésért elbeszélésenkint 60 P honorárium 
jár. A közölt elbeszélésekből az Uj Idők 
olvasói fogják szavazás útján megállapítani, 
hogy melyik tetszett neki a legjobban. Az 
az elbeszélés, amelyre a legtöbb szavazat 
esik, a 60 P tiszteletdíjon kívül 300 P első 
díjban, a második 100 P második díjban 
részesül. A pályaműveket gépírásos máso
latban, jeligés levél kíséretében és annak 
feltüntetésével, hogy az elbeszélés résztvesz 
az Uj Idők pályázatán, kell az Uj Idők 
szerkesztőségének címére (Budapest, VI., 
Andróssy-út 16.) beküldeni. A papirosnak 
csak az egyik oldalára szabad írni és a 
bírálóbizottság arra is kéri a pályázókat, 
hogy a sorokat ne írják sűrűn egymás aló.
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A pályázaton csak nyomtatásban meg nem 
jelent, eredeti elbeszélések vehetnek részt. 
A pályadíjakat a bírálóbizottság csak ab
ban az esetben fogja kiadni, ha az Uj 
Időkbe illő és a díjakra érdemes művek 
kerülnek eléje.

A HARANGSZÓ PERSELYE.

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak b e : 
Varga István Székesfehérvár 2.60 P, Tompa 
Elek K.-magasi 1.60 P, Róth Gyula Vesz- 
kény 2.60 P, Varga Sándor Répcelak 1.22 
P, özv. Mezző Péterné Répcelak 1 P, özv. 
Oharek Pálné Tordas 40 f, Tompos Anna 
Jobaháza 20 f, özv. Bárdossy Károlyné 
Répcelak 1 P, Szepper Katica Mecsek- 
szabolcs 4 P, Molnár Józsefné Győr 1 P, 
Horváth József K.-magasi, Róth Sándor 
Kőszeg. Rácz Róza Sárvár, Szente Károly 
Sopron, Laurencsits Gáborné Gyönk, özv. 
Mihátsi Pálné, Horváth Sándor Celldömölk, 
Kuh György Veszprém, Csicsel János 
Mezőtúr, Mágocs Károly Irsa 60—60 f, 
Ev. Nőegylet Csönge 5 P, Hammer Gyula 
Kőszeg 1.50 P, Szendrey Gézáné Celldö
mölk, Szíjártó Géza Tab, dr. Kapp Viktor 
Zomba, özv. Szakács Józsefné, Horváth 
Ilona Budapest 72—72 f, Glatz Frigyes 
Kőszeg 22—22 f. P art Károly

a kiadóhivatal vezetője.

Állásnélküli evangélikus diakonissza 
(csekély testi hibáju) ki megfelelő bizonyít
ványokkal rendelkezik, gyermekek mellé, 
betegápolásra, esetleg idősebb házaspár 
mellé házvezetésre ajánlkozjk. — Cím : 
Langer Viktoria ev. diakonissza Budapest, 
III., Zichy-u. 7., leik. hiv. 1—2

A győri ág. hitv. evangélikus egyház- 
község a Győr IV. kerületi, szabadhegyi 
osztatlan elemi iskola tanítói állására pá
lyázatot hirdet. Tanítói javadalom a törvény

szerint megállapított. Az állás betöltésénél 
a nyugdíjas tanerők előnyben részesülnek, 
de csak kezdő, tényleges rendes tanítói 
alkalmazásban nem álló tanítókkal szem
ben. Pályázati határidő : a hirdetésnek a 
Néptanítók Lapjában való megjelenéstől 
számított három hét. A pályázatokat a győri 
ág. hitv. ev. egyházközség iskolaszékéhez 
kell beküldeni (Győr, Petőfi-tér 2. 1.). 2- 2

Az irsai evang. egyház másodtanítói 
állásra pályázatot hirdet. Javadalom: lakás 
kerttel, 50% helyi hozzájárulás, államse
gély. A tót nyelvet is beszélők előnyben. 
Amennyiben az állásra a III. tanító Válasz- 
tatik meg, úgy e pályázat az így megüre
sedő III. tanítói állásra szól, melynek java
dalma ugyanaz. Pályázati határidő e lap 
megjelenésétől számított 15 nap. Kellően 
felszerelt pályázatok evang. iskolaszék Irsa 
küldendők. 1—1

A pogányi evangélikus leányegyház- 
község (Pécs filiája) lévítai-tanítói állásra 
pályázatot hirdet. A lévitai teendők német 
nyelven végzendők. A kellőképen felszerelt 
pályázatok f. é. július hó 31-ig az „Evang. 
lelkészi hivatal Pécs, Diska Győző-u. 4." 
címre küldendők. 1 -3

A szarvasi ev. tanítónőképzőben egy 
mennyiségtan-fizikatanári és egy magyar
német vagy magyar-történet szakos tanári 
állás vár betöltésre. Pályázhatnak ev. val- 
lásu tanítóképzőkre vagy középiskolákra 
képesített tanárok. A kérvények az intézet 
felügyelőbizottsági elnökségéhez intézve júl. 
25-ig küldendők az igazgatósághoz. 1—2

A soproni ág. h. ev. tanítóképző-inté
zet I. évfolyamába az 1928—29. iskolai 
évre felvételért pályázhatnak elsősorban 
olyan ág. h. ev. vallásu, kifogástalan er
kölcsi magaviseletü tanulók, akik életük 
14. évét betöltötték, de a 18. életévet még 
nem lépték túl s akiknek a középfokú 
iskola IV. osztályáról szóló bizonyítványuk

ban legfeljebb három elégséges fordul elő. 
Az I. osztályra engedélyezett tanulói lét
szám a heh szűke miatt legféljebb 25. A 
szabályszerűen felszerelt kérvények főtiszt, 
és mélt. Kapi Béla püspök úrhoz címzen- 
dők és a soproni ág. h. ev. tanítóképző
intézet igazgatóságának címére küldendők 
legkésőbben f. é. július 10-ig. A folyamo
dók a felvételekről f. é. augusztus elején 
értesíttetnek. Közelebbi felvilágosítással az 
intézet igazgatósága szívesen szolgál. 1—1

Siketnémák felvétele. A siketnémák 
váci kir. orsz. intézetében az 1928—29. 
iskolai évben ismét több ingyenes hely 
üresedik meg, melyre oly 5—1Ö éves kor
ban levő siketnéma gyermekek pályázhat
nak, akiknek a siketségen és az annak 
következményéül tekinthető némaságon kí
vül más bajuk nincsen. Bővebb felvilágo
sítást készséggel és díjtalanul nyújt az 
intézet igazgatósága. A felvételi kérvények 
f. évi július 15-ig adhatók be. 1—1

Eladó egy használt, de jó karban lévő, 
egy manuéíos, pedál nélküli, 3 négyzet
méter alapterületű templomi orgona, mely 
a veszprémi evang. templomban bármikor 
megtekinthető és vétel esetén azonnal át
vehető. Érdeklődni lehet a veszprémi ev. 
lelkészi hivatalnál. 1—3

G abonaárak: Búza 34.30, rozs 30.40, 
árpa 29.30, köles 27.75, zab 32.80, tengeri 
29.30, korpa 24.— pengő métermázsánként.

Felelős szerkesztő és kiadó : CZIPOTT OÉZA 
S zen tgo tthárd . (Vasvármegye). 

Szerkesztőtárs : NÉMETH KÁROLY. 

Főmunkatársak :
NAGY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 

TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

Az itt felsorolt, vagy bárhol hirdetett és kiadott könyveket is megküldi, ha egy levelezőlapon kéri
i_ 3  KIS TIVADAR k önyvk eresk ed ése , PÁPA.
Lokomobil-, gőzkazánfütő és 

gőzgépkezelő.
555 kérdés és felelet vizsgázók 
részére. 127 képpel. Negyedik 
bővített kiadás. 4.— pengő.

Járműmotorok
folyékony tüzelőszerekkel dolgozó gyors
járatú traktorok, automobilok, csónakok, 
repülők, kerékpármotorok kezelése. 187 
képpel. 9.— pengő.

Lokomobilok
szerkezete és kezelése 400 kér
désben 100 képpel. 3.— pengő.

Cséplőgépek szerkezete 
és azok kezelése.

Cséplőgéptulajdonosok és ke
zelők számára nélkülözhetet
len ez a világosan megírt és 
minden részletre kiterjedő ki
tűnő munka. — 406 képpel.

9.— pengő.

A stabil gőzkazánok és 
gőzgépek gyakorlati 

tankönyve.
Üzemvezetők, gyárosok, gőz
gépkezelők részére, 244 kép
pel. Hatodik bővített kiadás.

7.40 pengő.

Kézikönyv kazánfűtők, loko- 
mobil, stabil

gőzgépkezelők, alacsony- és magasnyo
mású kondenzátoros rendszerű gépek
ről, vizsgázóknak. 470 kérdés és felelet. 
63 képpel. 4.— pengő.

Traktorok és motorekék
üzemzavarainak elhárítása. A gép fennaka
dás nélküli működését, előforduló üzem
zavar elhárítását elsajátíthatjuk ezekből a 
könyvekből. 3.— pengő.

Útmutatás
az életmentés és első segítségnyújtásra 
baleseteknél az orvos érkezéséig. — 
87 képpel. 2.60 pengő.

Bármely postahivatalnál vehet csekklapot, kitölti, feladja a kívánt könyv árát (és postadíjra 
20 fillért) a 25.210. számú csekkszámlára. így megtakarítja az utánvételezési postadíjat.
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Alapította
KAP I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos :
a Dunántúli l.utlier Szövelséo
k i  Országos Lnther-KzöfOt- 

ség hl rutaion lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
óh reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő 
kiadóhivatalának 

Szentgotth&rdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkési 

és tanító.
UeoJelenlk minden vasárnap
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Csak előre!
Apóst, cselek. 5 .so.: „Men

jetek el és felóllván hirdes
sétek a templomban a népnek 
az életnek minden beszédit.“

□  z Úr jól ismeri az övéit, de az 
* *  övéi szintén ismerik őtet és 
engedelmeskednek neki. Nézzünk 
csak az apostolokra: mennyire
nem keresik azok a népszerűséget, 
az emberek tetszését vagy hódo
latát, csodálatát . . .  de neki feszül 
minden erejük és cselekszik azt a 
parancsot, amelyet a lelkiismere
tük meghallott, cselekszik az ő 
Uruk parancsát: hirdetik a temp
lomban az életnek minden beszé
dít . . .

Nem mindenkinek élethivatása 
az, hogy a templomban hirdesse 
és prédikálja az életnek beszédét 
— de azért minden keresztyén 
megtalálja azt a helyet, az Isten
házát, ahol nyilvánosan bizony
ságot tehet az ő Uráról, örök Iste
néről. „Menjetek el és hirdessétek 
a templomban a népnek ez élet
nek minden beszédét“ hálával 
zengedezvén az Urnák szent éne
keket, és hirdessétek: milyen nagy 
dolgokat cselekedett velünk az Úr! 
. . . Cselekedjétek ezt nem csak a 
templomban, az Urnák házában, 
hanem otthonotokban is, minden 
nap bizonyságot tevén arról: mily 
jó az Úr! Gyermekeitekkel áldjá
tok őt, ki nappal megtart, éjjel 
híven megőriz, és kegyelmes atyai 
kézzel felénk nyújtja a minden
napi kenyeret . . .  De ezeken kívül 
is még mennyi nagy alkalom van 
arra, hogy hirdessük az életnek 
minden beszédét! Ott vannak az 
élet kisebb-nagyobb fordulói: szü
letésnap, felgyógyulás, szabadulás 
a nehéz napok szomorúságából, a 
gazdag aratás . . . ime mindezek 
olyan alkalmak, amikor megmu

tathatjuk a világnak Istenhez való 
ragaszkodásunkat. A hitetlenek 
milyen görcsösen ragaszkodnak a 
maguk kárhozatos hitetlenségéhez 
— tudunk-e mi ugyanolyan szívós
sággal ragaszkodni a mi áldott 
hitünkhöz ! ? . . . Egyre nő a hűt
lenek tábora . . .  el merjük-e ki
áltani : Mi pedig kitartunk és meg
állunk ! Isten — erős várunk! O 
hű marad! Legyünk mi is hívek 
mind halálig!

Jövel Szentlélek Úristen I vilá
gosítsd meg szívünket, tarts meg 
az igaz hitben!

„Te vagy az én erős várom,
Oh ne hagyj el, légy velem,
A vigaszt csak tőled várom,
Hogyha vérzik kebelem.
Szállj szívembe, adj erőt,
Soha el nem csüggedőt,
Ajkam, éltem hadd dicsérjen,
Itt e földön, s majd az égben.“

Ámen *

Virágos kereszt.
Visszaemlékezés a Keresztyén Leányegyesületek 

budapesti világkonferenciájára.
Irta : Simon Ili.

Q  mai időt „nehéz“ időnek szok- 
• » ták mondani. Ma minden ne
héz. Ma mindenki keresztet hordoz. 
Ma mindenki sír. Ma nem hiszik, 
hogy csodák történnek.

És mégis ma, soha nem látott 
nemesvirágok bontogatják illatos 
kelyheiket, hogy varázsukkal életre 
keltsék a szív mélyén szunnyadozó 
Szeretetet.

Ma, amikor technikai csodák 
robogó, dübörgő hangjai erősza
kosan követelnek uralmat minden 
téren, apró kis virágok félénken 
nyitogatják ki szelíd szemüket, 
hogy ebben a zajos világban, egy 
kis sarkot találjanak maguknak, 
hol megéreztethessék valakivel, 
szerény lényük csodás hatalmát.

Most, amikor mindenki csak 
azért dolgozik, hogy az életből, 
minél nagyobbat meghódítson, mi
nél többet leigázzon, most, mikor 
mindenki csak uralkodni akar, ma 
is akad itt is, ott is egy-egy kis 
csapat, mely szolgálatra készül. 
Szolgálni akar a világnak, hogy 
szebb, boldogabb életet teremtsen 
a földön. S milyen csodálatos, 
hogy nem öreg, fáradt-lelkű em

berek ezek, kiknek az élet már 
úgyis megadta a magáét, hanem 
fiatal leányok, kik előtt még csá
bítóan mosolyog az élet.

A háború sok súlyos szenvedése 
közt nőtt fiatal leánylélek megérezte 
azt, hogy azt a sok sebet, melyet 
az a vérzivatar ütött az emberek 
lelkén, be kell kötözni,és szívesen 
vállalkozott is arra. Érezte, hogy 
egyedül gyenge, tömörült tehát, s 
most egy ilyen dolgos leánysereg 
gyülekezett össze a Keresztyén 
Leányegyesületek Világkonferenci
áján, hogy az elért eredményekről 
beszámoljanak, a jövőre nézve 
tanácskozzanak.

Néhány hét zűrzavaros lármá
ján keresztül is tisztán ragyog 
felém az a meleg szeretet, mely 
ott a világ minden tájáról össze- 
sereglett sok leányszívből felém 
áradt. Még ma is éppen úgy meg
dobog a szívem valami ismeretlen 
örömtől, mint akkor, mikor a ferde 
szemű kis Japán leányka a Krisz
tusról beszélt.

A kis japán leányka, ki önként, 
saját akaratából lett keresztyén, s 
beszélt a küzdelemről, melyet
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Krisztusért folytat, hazájában, hol a 
kormány ellenségesen áll velük 
szemben, megdobog a szívem és 
nagyon szégyenlem magamat. íme 
az a kis gyönge leány, hogy saját 
szavaival éljek, „katonákat nevel“ 
Krisztusnak, nem törődve a fáradt
sággal, leküzdve minden nehéz
séget, s mi pedig, akiket folyton 
biztatnak, buzdítanak, alig-alig te
szünk valamint.

Az egy-két óra, mit igy együtt 
töltöttünk, felejthetetlen lesz mind
nyájunk számára. Megszűnt itt a 
tér fogalma, a faji külömbség. 
Eggyé forrott Krisztus szolgálatában 
egyik világrészből való a másik
kal. Nem csoda ez, hisz egy a 
c é l! Megmutatni a panaszkodó 
embereknek, hogy nem is olyan 
„nehéz“ az élet, mert nincs olyan 
szenvedés, mely ott, a golgothai 
kereszten el ne végeztetett volna. 

*
Kínai, japán, indiai, angol, fran

cia stb. nemzetbeli leányok hozzák 
el lelkűk hamvas virágait, egy
másba fűzik és szent lelkesedéssel 
fonják be vele Krisztus keresztjét, 
s így várják, hívogatják az eltévedt 
bárányokat.

Ezer és ezer fiatal leány virág 
lelke! Minden kis virágkeheíyben, 
nehéz bánat felszabadult harmat- 
cseppje remeg. És nő, nő a kereszt! 
Nem kérdezi itt egyik virág a má
siktól, honnan jött ? s mi a neve, 
csak összesimul szépen a sok 
virágszirom. Leánytestvéreim ! A ti 
lelketeknek is van még ott üres

Elment az én Rózsám...
Népszínmű egy felvonásban. 2 

Irta : Csite Károly.

Ilonka:
Ha akkorra nem jő,
Búza aratáskor.
Ha akkorra sem jő,
Szilva aszaláskor,
Ha még akkor sem jő,
Tudom, sohasem jő.

Boldog: No, csakhogy befejez
ted, kis hamis. (Bálinthoz.) Nos? 
Mi bajt tett Erzsi menyecske azzal, 
hogy Kati nénjéhez ment látoga
tóba?

Bálint: Azt, tekintetes úr, hogy 
úgy ment el, hogy vissza se akar 
jönni.

Boldog: Ne meséljen, hihetetlen
séget, n ó ! Az igaz asszonyok minta
képe hagyná el az urát, gyermekeit?

Bálint: Azokat nem, azokat vinni 
akarja mind.

hely 1 Titeket is vár Krisztus! Ne 
késsetek soká! Lássátok meg, hány 
könnyes szemet vigasztal meg a 
virágos kereszt I Hány roskadt 
testűnek ad erőt egy-egy lehulló 
harmatcsepp! Hány árva, elhagyott 
nyer nyugodt pihenő helyet a 
kereszt alatt, melyet sok-sok leány- 
lélek fűzött virágosra.

Közeledjetek egym áshoz ti, kik 
egy faluban, városban éltek. Tö
mörüljetek ! Próbáljatok másokért 
tenni valamit. Nem nejiéz a z ! 
Próbáljatok szeretetet adni úgy, 
hogy azt vissza ne kapjátok /S minél 
többet adtok, meglássátok, annál 
több lesz az adnivalótok, mert az 
Isten kiapadhatatlanná teszi a ne
mes szeretetet.

Ajánlom minden kételkedő, ta
nakodó léleknek, menjen el a leg
közelebbi konferenciára, ott sok 
mindent meg fog érezni, amit most 
még megérteni sem tud.

I. Kor. lev. 13, 8. vers: „A sze
retet soha el nem fogy: de jövendő 
mondások is eltöröltetnek, a külön
böző nyelvek is megszűnnek, a ta
nulásból való ismeret is eltöröltetik.“

Szent számolás.
A hitet nevezzük ennek. Milyen 

fáradsággal kell megtanulnunk a 
számolás négy alapműveletét. Elő
ször összeadni: a nyomorúsághoz 
a szenvedéshez hozzáadni a jó
ságos Istent. Akkor kapjuk meg 
azt az összeget, ami szívünket 
megnyugtatja. Nagy művészet a

Boldog (feláll): Nem értem . . . 
semmit sem értek. . . Miért akarja 
elhagyni. . .  miért hagyta el magát 
az asszony?

Bálint: Mondom: megmakacsolta 
magát.

Boldog : De miért makacskodott 
meg?

Bálint (vállát vonítja): Hát csak 
megmakacskodott.

Boldog: Bálint, Bálint I Nagy 
okának kell lenni.

Bálint: Semmi az egész, éppen 
semmi volt. Falhoz csapta, eltörte 
a pipámat.

Boldog: Eltörte a pipáját, azért 
hagyta el magát ? 1

Bálint: Nem azért, de amiatt 
bosszankodtam meg.

Boldog: Hej, Bálint, a keserve- 
tességét magának! Most már kez
dek mindent érteni. Megverte maga 
azt a kis áldott, jó asszonykát.

Bálint: Megvertem . . . megütö-

kivonás. De a hit erre is megtanít. 
Mert minden bajban elvonja tőlünk 
a holnapi napot, mikor azzal ví
gasztal, hogy a holnap gondos
kodik a magáéról. De ha a keresz
tyén hívőnek csak öt kenyere és 
két halacskája van és imádkozó 
hittel az Isten áldásával sokszo
rozza azt, akkor az eredmény: S 
mindnyájan jól laktak. De meg 
kell tanulni osztani is. Ha a hét 
mindenben, ami akaratunk ellen 
volna is, megtalálja az „egy szük
ségeset“, ekkor abból boldogító 
igazság támad, hogy akik az Istent 
szeretik, azoknak mindenek egy
aránt javukra szolgálnak.

Dürer Albert (1471-1528).
C z  év április 6-án volt a világhírű 
*“• festőművész halálának 400 éves 
évfordulója. Németország országos 
ünnepségeket rendezett ez alkalom
mal. Magyarország pedig június hó 
végén ünnepelte a magyar szárma
zású művészt egyrészt Budapesten, 
másrészt július hó 1-én Békés-Gyu
lán. Dr. Luppe Hermann nürnbergi 
főpolgármester résztvett a budapesti 
és gyulai ünnepségeken. Gyula 
város őt díszpolgárává választotta 
és több utcát nevezett el Ájtóssy, 
Dürer, Nürnbergi szavakkal.

Dürer Albert apját Ajtóssy Al- 
bertnek hívták, aki Gyula város 
mellett lévő Ajtós nevű községben 
született. Az Ajtós család nevét a 
régebbi várbeli ajtónálló szolgálat-

gettem, mert szörnyen feldühösített
Boldog (vállon ragadja): Em

ber! Te szerencsétlen ember, mit 
csináltál ?!

Bálint: Hát az igaz, szerencsét
len vagyok . . .

Boldog: Kezedet emelted az
áldott lelkű, jó asszonyra, hűséges 
hitvestársadra . . . hét kis gyerek 
gondos szülőanyjára !

Bálint: Megtettem. . .  megtörtént 
. . . nem tehetek róla.

Boldog: De tehettél volna . . . 
Tehetett volna róla, hogy meg ne 
történt volna.

Bálint: Ha megtörtént, hát fe
ledni kell az olyant. Nem halt bele 
más asszony sem, ő sem.

Boldog: De a lelkén egy örök 
sebet ejtett és a gyermekeién is. 
Látták a gyermekek azt a kegyet
len, gyilkos jelenetet?

Bálint: Ott sírtak, visongtak va
lamennyien.
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K i s s  Is tvá n
takarékpénztári igazgató, a pápai ev. 

egyházközség tb. felügyelője.

tói kapta. Felszabadult földbirtokos 
várjobbágyok voltak. Az apa ötvös
mester volt, ki 1455-ben külföldi 
vándorlásai közben Nürnbergben 
telepedett le s itt megházasodott. 
18 gyermeke közül a harmadik volt 
Albrecht, ki a világ egyik legna
gyobb művésze lett. 147l-ben szü
letett a gyermek. Szigorú és vallásos 
nevelést kapott. Már gyermekkorá
ban kitűnt tehetsége. Apja kitaní
totta őt ötvösségre, majd 3 évig 
Wolgemut nürnbergi festő iskolájá
ban tanult festeni. 1490—94-ig uta
zott a Rajna vidékén, közben Ko- 
lonában Schongauer-től elsajátította 
a réz- és fametszést. 1494-ben ha-

Boldog: Borzalom 1 Az apa öli 
ki gyerekei leikéből a szülők iránti 
tiszteletet, szeretetet.

Bálint: Megtörtént... Nem tehe
tek róla. Vagy felakasszam maga
mat miatta ? 1

Boldog: No, azt a szörnyűséget 
ne tegye 1 A kisebb bűnt a még na
gyobbal nem lehet kijavítani, letö
rölni. Menjen az asszony után, 
vezekeljen bűnbánóan előtte, en
gesztelje, békítse ki.

Bálint: Nem természetem az 
olyasmi.

Boldog: Hibánkat beismerni és 
az általunk ejtett sebre gyógyírt 
tapasztani nem megalázó dolog. 
Kötelesség. Érti ?!

Bálint: Kérni, könyörögni én
nem tudok, inkább akkor történjék 
akármi . . . (Kifelé fordul.)

Boldog : Megálljon ! Miért is jött 
tulajdonképen hozzám ?

Bálint (visszafordul): Csak azt

zatért Nürnbergbe s megnősült. 
Kétszer járt Olaszországban (1494, 
1506) főleg Velencében, ahol meg
ismerkedett a világhírű olasz festő
művészekkel. Olasz utazásai ered
ménye az, hogy a német gótikát 
egyesíteni tudta a képzelet szabad 
csapongásának teret adó olasz 
reneszánsszal és ezzel a német 
művészetet új virágzás felé vitte. 
1520-ban járt Belgiumban és Hol
landiában is. Különösen mint raj
zoló vált ki. Világhírűek réz- és 
fametszetei. Az ő korában a kor 
főkérdései a vallásos kérdések vol
tak. Épen azért ő is Krisztus életét 
rajzolta, festette legszívesebben. 
Kis Passió című képsorozata 37 
fametszetet tartalmaz Jézus életé
ből. Jelenések Könyvéhez is készí
tett rajzokat, melyek az akkoriban 
felfedezett könyvnyomtatás révén 
hamar elterjedtek. Festett oltárké
peket, tájképeket, arcképeket. Nem 
annyira ecsettel, mint inkább tollal 
szeretett dolgozni. Inkább grafikus, 
azaz rajzoló volt. Élete végén meg
festette János és Péter, majd Pál 
és Márk apostolok képeit, melyeket 
szülővárosának, Nürnbergnek aján
dékozott. Művészi elve volt: a ter
mészetet kell lefesteni, hűen, pon
tosan, részletesen. Meghalt 57 éves 
korában a túlsók munka következ
tében. Nagyságát már életében is 
elismerték.

Dürer Albert németnek született, 
de azért lehet benne látni a magyar 
vért is. A név semmi más, mint a 
magyar ajtó szónak németre való

akartam mondani... kérni: legyen 
szíves, tekintetes jegyző úr, figyel
meztesse őt a becsületre, a tör
vényre. Azt gondolom, kötelessége 
jegyző urnák, miután a tekintetes 
úr adott össze a törvény nevében 
először bennünket. Hát csak azt 
akartam mondani.

Boldog: Jó. Én megteszem kö
telességemet, de maga is tegye meg.

Bálint: Az én kötelességem az, 
hogy várom h aza ... feledünk aztán 
mindent. . .  Istenem áldja a tekin
tetes urat. (El.)

Boldog (leül): Magát is.

HARMADIK JELENET.
Gabi, Boldog.

Gabi (dudorászva jön vissza) ■' 
Elment a galambom . . .

Boldog : Csönd ! Isten tudja, hol 
még a ma,ga galambja?

Gabi: Én is.

fordítása: Türer =  Dürer. A német 
tudósok megállapítása szerint erős 
szemöldöke, ajka, arca magyar arc 
volt. Címerük a nyitott ajtó. Több 
képén magyar lovakat, magyar kis 
kapukat, szűröket lehet látni. Nap
lójában elismeri, hogy az ő apja 
magyar származású. A becsületes 
szép ötvösmunka készítése is Ma
gyarországból hozott családi hagyo
mány volt. A vándorlási ösztön is 
magyar vonás nála.

Dürer Albert katholikusnak szü
letett, de figyelemmel kísérte a 
reformációt. Meg is szerette és el is 
fogadta. Megfestette Melanchton 
képét. Támogatója volt neki Bölcs 
Frigyes szász választófejedelem, 
kitől Luther-képet kapott ajándékba. 
Naplójában írja, hogy őt Luther 
„nagy aggodalmakból segítette ki“.

Dürer Albert Németországé és 
Magyarországé, Nürnbergé és Gyu
láé. Az ő pályája a magyar föld 
fiának dicsérete és az evangélikus 
egyház dicsősége. Tátrai Károly.

Mi volt előbb: a cseresznyefa 
yagy a cseresznye?

Egy sváb földmivelő egykor 
Bázelbe gyalogolt a missziói ün
nepre. Útközben a déli Fekete
erdőben uriasan öltözött férfiúval 
találkozott, aki növények után ku
tatott. A földmivelő bevallotta, hogy 
lelke épülésére és hite erősítésére 
vándorol Bázelbe. A természet
búvár ezt érthetetlennek és balga-

Boldog : Nono! Messze van még 
odáig, sok viz lefolyik addig a 
Dunáig.

Gabi: Két év múlva a tanfolya
mot is elvégezhetem. S akkor, amint 
álláshoz jutok, mindjárt meg is há
zasodhatok.

Boldog: Hogyne. Mindjárt házas 
ember lehet, ha jussol nagybátyjá
tól egy kis tündérkastélyt.

Gabi: Anélkül is házas ember, 
boldog ember lehetek. Megélünk 
kevés fizetésből is kettecskén

Boldog: Hát hármacskán, né- 
gyecskén, ötöcskén ?

NEGYEDIK JELENET.
Ilonka, előbbiek.

Ilonka (bedugja fejecskéjét) : He
ten vagyunk, uram, heten . . .  Sza
bad-e bemennünk?

Boldog: Betlehemezni most nem 
szabad. Rég elmúlt már karácsony.
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ságnak tartotta és megjegyezte, 
hogy mit sem ad a bibliára, ha
nem a természet zöld leveleit 
olvassa. — „Engedelmet“, szólt a 
földmívelő, amikor éppen egy cse
resznyefa alá értek, „mi volt előbb, 
a cseresznyefa vagy a cseresz
nye?“ — A természetbúvár za
varba jött és sokáig gondolkozott: 
a cseresznyefa a cseresznye mag
jából lesz, a cseresznye viszont a 
fáról származik, ilyen örökös kör
forgást végeztek gondolatai „Nem 
tudom,“ szólt végre. — „De én 
tudom,“ válaszolt győzelme tudatá
ban a földmíves. „A cseresznye 
volt előbb. Bibliámban ez á ll: Az 
Isten monda: Hajtson a föld gyenge 
füvet, maghozó füvet, gyümölcsfát, 
amely gyümölcsöt hozzon az ő 
neme szerint.“ Az egyszerű biblia
erős ember lefőzte a tudóst.

O LV A S SU K  A BIBLIÁT!

Isten Igéje. I.
(Mit jelent számomra ?)

Júl. 16. Mindörökre megmarad. János 
l . i ;  Lukács 21.25—86; Esaiés 40.«—8. 
Az örök változásoknak tűnő világában 
egyedül Istennek Igéje az, ami mindörökre 
megmarad. A Biblia eddigi története bizo
nyítja ezt a legkétségtelenebbül. Hány u. n. 
„hires" könyvet írtak már meg a világon ! 
És mi lett a sorsuk? Eltűntek a feledés 
homályába, vagy valamely könyvtár elfele
dett poros zugában pihennek s legfeljebb 
a kiváncsi tudós betüzgeti elavult soraikat. 
Isten beszédéből pedig évezredek viszon
tagságai között nem veszhetett el egyetlen 
betücske sem. Ezen a világon minden el
múlik egykoron, de „az ő  beszédei soha 
el nem múlnak“, mert tartalmuk lélek és

Ilonka: Nem is azért. Epret hoz
tak a kisleányok.

B oldog : Vedd meg tőlük.
Ilonka: Nem eladásra, hanem 

ajándékba hozták.
Gabi (Ilonka felé súg): Én is 

szeretem az epret.
Boldog: Csókold meg őket s 

adj te is valami ajándékot nekik.
Ilonka: Nem nekem, hanem

nagyapának hozták.
Boldog : Akkor is megcsókolha

tod és megajándékozhatod őket s 
mondd meg nekik, hogy szépen 
köszönöm.

Ilonka: Nagyapóval szeretnének 
beszélni.

Boldog: Ej, a kis cica farkát! 
Nem tudom befejezni ezt a kis 
számadást. Jöjjenek hát az epres 
kis leányok.

Ilonka: Meg a kis fiuk is. (Ki
felé szól.) No, jertek be. Sáros lá
batokat törüljétek le a lábtörlőn.

HARANGSZÓ.

Keresztúton.
Vonatzúgásból tarlós mezőre 
Léha dalokat szitált a szellő.
Varos rabjait fellobogózta 
Friss életkedvvel a fenyvesi táj. 
Felhőtlen kékség a szívük orma,
Se múlt, se jövő, ott semmi se fáj,

Falum felől meg dolgos ajkakról 
Szállott egy ősi aratási dal.
Fiatal sasként büszkén kerengett 
A  markos, képés csatatér fölött.
Hol a győzelmes szent kaszás-ezred 
Elé az est is bíborba szökött.

Amott meg állt egy kopott feszület. 
Alatta térdelt vén, fáradt koldus,
Kérve ölelte az égi ural 
A  kánikulás forrongó zajban.
Míg a dalok fent szilaj szárnyukat 
Csattogtatták, imádkozott halkan. 
Reám, e három életmozzanat 
Oly aggó hittel szakadt le mostan.
A léha dal talán a gyors jelen ?
A falusi meg a lelkem múltja ?
A híres jövő megy egy esteien 
Oda vezet tán e keresztútra 1 
Ahol az ének éppen így pereg ;
És így térdelek foltos batyumon 
A z út keresztjét meg-megölelve 
S a végső hittel, mely nem lesz préda, 
Békült mosollyal suttogom csendbe: 
Heuréka, Heuréka ! BAKÓ JÓZSEF.

igazság s az igazság örök, mert tartalmuk 
Jézus és Jézus az Alfa és az Omega, a 
Kezdet és a Végezet. Az örök változások
nak tűnő világában milyen jó tudnom, hogy 
Isten beszéde mindörökre megmarad !

Júl. 17. Kőszikla. Zsolt. 2 9 .i—4; Zsolt. 
18.3; Máté 7.24—27. Az örök bizonytalan
ságnak futóhomok-világában egyedül Isten
nek Igéje az a kőszikla, amelyre nyugodtan 
építhetünk. A tudomány elavul, a földi 
vagyon egyszer elmarad tőlünk, a hírnév 
elmúlik, minden fény megfakul, minden 
dicsőség szétfoszlik egyszer a világon, ezekre 
tehát nem építhetünk. Csak balga ember

ÖTÖDIK  ̂JELENET.
Mérika, Ágota, Gyuszi, Misi, Bözsike, 

Jancsika és előbbiek.
Márika (tiz—tizenegy éves leány

ka, virágos bögre a kezében, Jan
csika puttonnyal a hátán kapasz
kodik, megy egyenest Boldoghoz, 
megakarja kezét csókolni.)

Gyuri (hét év körüli bátor, szem
füles fickó, előre furakodik): Jó 
estét, jegyző bácsi.

Boldog: Szervusz, kis fiam. De 
még nincsen ám este.

Gyuri: Majd lesz. Nézze, jegyző 
bácsi, epret hoztunk magának. Má
dnál van.

Boldog: Mit?! Nekem epret! 
Tyű, de nagyszerű! Éppen ked
vemre való. Talán te szedted, kis 
vitézem ?

Gyuri: Én is szedtem, de mind 
megettem, meg Misi is megette, 
amit szedett.

Boldog: Jól tettétek kis fiacs-
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építene házat süppedő lápok fölé, vagy a 
homoktenger közepére, törhetetlen, diadal
mas élet csak Isten Igéjén épülhet fel. 
Kavaroghat, tajtékozhat körülöttem az élet 
tengerének zajló hullámverése, ha életem 
Isten Igéjén támaszkodik, semmit sem árt
hat nekem. Az örök bizonytalanságnak 
futóhomok-világában milyen jó tudnom, 
hogy Isten mindörökké megáll, szava erős. 
Igéje kőszikla !

Júl. 18. Fegyver. Zsolt. 119. •—'8; Máté 
4 . t—11. A kísértéseknek és bűnöknek szo
morú világában egyedül Istennek Igéje 
segíthet győzelemre. Körülvesz bennünket 
a Sátán csatlóshada, hogy bűnre csábítson 
s ezzel szemben: „erőnk mit sem ér“. Akik 
mégis megpróbálnak saját erejükkel győzni 
a bűn felett, azok keservesen megcsalódnak. 
Bukásra bukás jő. Aki azonban az Igével 
hadakozik, az meg tud állani az ördög 
minden ravaszságával szemben. Jézus is 
az Igével veri vissza a Sátán támadását. 
Ezzel megmutatta az egyetlen biztos fegy
vert, amellyel győzhetünk a bűn elleni 
küzdelemben, Amikor a kísértések pergő
tűzében szorongattatom, milyen jó kezembe 
venni a Bibliát!

Júl. 19. Útmutató. II. Mózes 13 . 21—22; 
Zsolt. 119. 105, 130. A tévedéseknek és elté
velyedéseknek a világában egyedül Isten 
Igéje az a biztos útmutató, amelyre nyu
godtan rábízhatjuk magunkat. Hányszor 
állunk életünk nehéz helyzetei előtt tanács
talanul. Sötétben való botorkálás volna 
ilyenkor az életünk, ha Isten Igéjének a 
szövétneke nem hullatna fényt utunkra. 
Nézzünk végig életünkön : akkor értek ben
nünket kudarcok, amikor Istent és az Ő 
Igéjét számításon kívül hagyva a magunk 
tanácsát követtük s viszont akkor tudtunk 
nehéz helyzeteket is könnyen megoldani, 
amikor Isten Igéjétől kértünk tanácsot. Aki 
emberek után indul, eltévedhet. Az is, aki 
a saját esze után megy. De akit az Isten 
Igéje vezet, az hazatalál. Nehézségek-okozta 
tanácstalanságomban milyen jó tudnom, 
hogy van egy tanácsadóm, amely soha 
nem csal s ez a Biblia, van egy vezérem, 
amely soha nem téved s ez az Istennek 
Igéje 1

káim, nagyon jól tettétek, hogy 
megettétek. Karácsonyra sokkal na
gyobbak, erősebbek lesztek tőle. 
Még az üres krumpliszsákot is elbír
játok. D e... nini! Hisz ti a Zsoldos 
gyerekek vagytok. (Sorra cirógatja 
q gyerekeket.) Csakhogy eljöttetek. 
Ép’ vártalak benneteket.

Gyuri: Valamit adni akar jegyző 
bácsi ?

Márika (oldalba taszítja): Hall
gass, te !

B old og : Persze, éppen azért 
vártalak benneteket. (Leemeli Jan
csikát Marika hátáról s ölébe fogja.) 
Ezt a kis Ferkót is vártam.

Gyerekek (egyszerre kiáltják): 
Jancsika! Jancsika a neve.

B old og : Jancsika ?! . . . Vagy 
úgy ! Óh, te vaksi, vén szem, hogy 
még ezt sem láttad meg. Hisz a 
szájacskája is azt mutatja, hogy ő a 
Jancsika. No, te Jancsika, szereted-e 
az epret cukorral ?  (Folytatjuk.)
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Júl. 20. Kenyér. Máté 4.4; János 6. 
27— 36, 48— 51; Jakab 1 . 22. A mindennapi 
kenyér dúló harcának a világában sohase 
feledkezzünk meg arról, hogy nemcsak tes
tünket, hanem lelkünket is táplálni kell. 
Rendszeres táplálás nélkül a lélek éppen 
úgy elsorvad, mint ahogyan meghal a test 
táplálék hijján. Csak az a kérdés, hogy 
mivel tápláljuk a lelkünket? Figyeljük meg, 
milyen nagy gondot fordítanak az emberek 
testük táplálására Jól van ez így, de for
dítsunk éppen ilyen nagy gondot lelkünk 
táplálására is. Sok mindennel táplálhatom 
helyes módon a lelkemet, de a legfonto
sabb mégis a lélek kenyere: Istennek Igéje. 
S hogyan táplálhatom a lelkemet az Igé
vel ? Ügy. hogy „szentnek tartom, örömest 
hallgatom, tanulom." Úgy élek vele, mint 
a mindennapi kenyérrel. S úgy éltem az 
Igével igazán, ha meg is tartom azt. Milyen 
boldog lehetek, hogy Isten nemcsak meg
teremtette halhatatlan lelkemet, hanem táp
lálékról is gondoskodott száméra !

Júl. 21. Vígasztalás. Zsolt. 19. s; Zsolt. 
119.92; Zsolt. 56; II. Kor. 1 .3—ö. A szen
vedéseknek fájó, szomorú világéban sem
mire sincs olyan nagy szüksége az ember
nek, mint vigasztalásra. Sokszor tapasz
talhattuk mér' hogy emberi szó nem sokat 
ér, csak Isten Igéje vigasztalhat meg igazán. 
Isten Igéje meg is vigasztalta még mindig 
azt, aki hozzá fordult. A szenvedéseknek 
ebben a szomorú világában milyen jó tud
nom, hogy van valaki, aki mindig szívén 
viseli az ügyemet s akihez ha csendes 
alázattal fordulok hozzá, mindig rácsepeg
teti sebzett szívemre vigasztalásának gyó
gyító balzsamcseppjeit 1

Júl. 22. Üdvösségem eszközlője. János 
5 . 24, 6 . 6 7 —69 ; Róm. I.i6 —17. Mit jelent 
számunkra Istennek Igéje ? Ezen a világon 
a legnagyobbat jelenti: örök üdvösségün
ket. Istennek Igéje örökkétartó sziklavér, 
amelyre ráépíthetem egész életemet, fegy
ver, amellyel megolthatom a gonosznak 
minden tüzes nyilát, útmutató, amelyről 
tudhatom, hogy jó irányba vezet, kenyér, 
amellyel naponként élek. vigasztaló, amely 
letörli könnyemet, ha fáj az élet s végül 
vezérem, amely üdvösségre vezérel. Nin
csen senkiben másban üdvösség és nem is 
adatott az emberek között az ég alatt más 
név, mely által kellene nékünk megtartat
nunk, mint a testet öltött Ige, a Krisztus 1

8zab ó  József.

K O R K É P E K .  

K arcolatok a hétről.
Rendkívül nagy érdeklődés mel

lett tartották meg Magyarország 
oktatói „///. Egyetemes Tanügyi 
Kongresszusukat“ legutóbb Buda
pesten. A  Néptanítók Lapja f. évi 
július 1-i száma ez alkalommal 
írja •' „Az első és egyetemes közös 
és magyar tanító gyűlést 1848. évi 
július 20—24-ig tartották . . . A z  
összehívást a protestáns tanítóknak 
1846-ban Pesten, 1847-ben pedig 
Sopronban tartott gyűlésén hatá
rozták el s megbízván a vezető
séget, hogy a két haza protestáns 
tanárait Budapestre hívja egybe 
tanügyi tanácskozások végett. A

március 15-iki szabadságnap esz
méi megváltoztatták az eredeti ter
veket, mert már március 25-én a 
Nevelési társaság újjáalakítása a 
protestáns tanárokat arra indította, 
hogy a kor szózatának engedve 
ne csupán a protestáns tanítókat, 
hanem a most egyesült két haza 
minden hitfelekezetű tanítóit, ne
velőit egybe hívják közös tanügyi 
tanácskozásra.“

Bizony, bizony így járt elől 
mindenkor a magyar protestán- 
tizmus, ha kultúráról, hazaszeretet
ről, egyetértésről volt szó. Ezeket 
a történeti tényeket el kell ismernie 
mindenkinek. A  történeti átérté
kelés eme szomorú napjaiban 
is lehetetlen elhallgatni őket.

SMF* L a p u n k  legközelebb i
3 0 - 3 1 - i k i  s z á m a  jú l iu s  2 9  én  
je le n ik  m eg . ”̂ £ 1

A győri evang. egyház
megye közgyűlése.

Július hó 1-én tartotta a győri 
ev. egyházmegye ezévi közgyűlését 
Győrött. A közgyűlést megelőző 
gyámintézeti isteni tiszteleten Hor
váth Béla, csikvándi lelkész, pré
dikált Róm. 1 . i6. alapján.

Csemez István egyházm. felügy. 
lelkes beszéddel nyitotta meg a 
közgyűlést, emlékezetébe idézve a 
résztvevőknek a múlt hó 7-én le
zajlott presbiteri konferenciának 
lélekbemarkoló, áldásos hatását.

Utána Németh Károly esperes 
tette meg évi jelentését, amellyel 
kapcsolatban a közgyűlés a kö
vetkező határozatokat hozta: Fi
gyelmet fordít a theol. Otthon tá
mogatására. A soproni tanítóképző 
helyiségeinek kibővítését kéri. A 
polgári házasság ügyében hozott 
1895 évi ideiglenes intézkedések 
végleges megoldását sürgeti. El
rendeli, hogy az egyházközségi 
gyűlések foglalkozzanak a reggeli 
könyörgések bevezetésével. Ha a 
kérdés megoldása nem volna lehet
séges, alapos indokolás szükséges. 
Felterjesztést intéz a levente ün
nepséggel kapcsolatosan előforduló 
felekezeti sérelmek orvoslása iránt.

Uj törvényszéki biró lett, Veöreös 
Imre dr. lemondása folytán Berta 
Benő dr. lébényi felügyelő.

Iskolalátogató bizottsági tagok 
lettek: Szent-lványi Géza dr. és 
Gúóth Béla dr.

Gyermek-imádságoskönyv és 
népiskolai értesítő könyvecske ki
adását határozta el a közgyűlés 
és azt, hogy a következő iskolai 
év B év legyen.

Az egyházmegyei gyámintézeti 
gyűjtés ezévi eredménye: 1166 P. 
A közgyűlés Csemez István fel
ügyelő záró szavaival ért véget.

A yallásstaíisztika adatai ma és 
ötven évvel ezelőtt.

A Magyar Statisztikai Szemle 
legújabb száma érdekes adatokat 
közöl a vallások jelenlegi és ötven 
év előtti elterjedéséről. Az utolsó 
ötven év alatt a katolikusok száma 
száma 200 millióról 340 millióra, 
a protestánsoké 140 millióról 230 
millióra, a görögkeleti vallásuak 
száma 30 millióról 130 millióra, a 
mohamedánoké 201 millióról 230 
millióra emelkedett. E statisztikai 
adatok szerint a legnagyobb gya
rapodást (85.7%) az izraelita vallás 
mutatja, utána a római katholikus 
vallás következik 70%-os szaporo
dással. A protestánsok gyarapo
dása 64, a görögkeletieké 63°/o, 
mig a mohamedánok csak 15%- 
kal szaporodtak, vagyis gyarapo
dásuk messze alatta maradt az 
általános szaporodásnak. Ma a 
világ 1864 milliót tevő népességé
ből a keresztény vallásokat 7l0  
millió hívő követi, mig a kelet
ázsiai vallásokhoz (buddhista, kon
fuciánus stb.) 580 millió egyén 
tartozik. Ezután a hinduisták kö
vetkeznek 240 millióval. Csaknem 
ugyanennyien vannak a mohame
dánok, akiknek száma 230 millió. 
A primitiv vallásokban él 76 millió 
lélek. A felekezetnélküliek száma 
15 millió s végül az izraelitáké 
13.2 millió.

A szeretetnek mindent lehet.
Egy svéd nő a „kis nyomorék“ 

számára alapított otthont. Ide fel
vett egyszer egy gyermeket, aki 
rosszindulatú, fékezhetetlen volt s 
örökösen rúgott és harapott. Egy
szer, amikor ölébe vette a gyer
meket, olyan rosszul esett neki, 
hogy semmi fogékonyságot nem 
mutat a jó iránt s azért képtelen 
őt szeretni. Onkénytelenül ez a 
sóhaj hagyta el az ajkát: Jó Iste
nem segíts, hogy ezt a nyomorult 
kis teremtményt szeretni tudjam... 
S közben a gyermek elszunnyadt,
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mert forró júliusi nap volt. Az asz- 
szony is fél álomban volt és úgy 
érezte, mintha ő a kis gyermek 
alakjában a jó Isten karjai közt 
volna, aki szeretettel mosolygott 
reája. De hirtelen felrezzent s így 
szólt: Ha a jó Isten az ég és a 
föld ura engem szegény bűnöst 
úgy szeret, hát nem kell nekem 
is szeretnem ezt a szegény nyo
morult teremtményt. . .  ? S lehajolt 
az alvó gyermekhez ép megcsó
kolta őt. Ä gyermeki póriig felnyi
totta szemecskéit e|s dfiosolyogni 
kezdett hónapok óta először, hogy 
abba az intézetbe került. A mo
solya hála mosolya volt. A  sze
retet hatását pedig nem tévesz
tette el.

Jótékonyság.
Amikor a sivatagban vándorló eltikkadt 

karaván kimerültén eg>{ enyhe oázisra ér
kezik, a friss forrásvíz, áz ozondús levegő 
üdítőleg hat elcsigázott testére ; szinte újjá 
születik. ,

Mi a mai közönyösség sivatagjának 
vándorai szintén enyhülést, lelki gyönyö
rűséget érzünk, ha az önző jelenben lá
tunk, találunk olyan nerheslefkű egyéneket, 
kik tudnak anyagi áldozatokat hozni egy
házunknak, — Egy ilyen jóltevője a nagy- 
sitkei lcányegyháznak özv. K is s  Imréné 
szül. Méritz Lidia úrnő, ki az egyházközség 
csendes kertje a temető széppétételén, 
anyagi áldozatokat nem kijnélve szerez 
hervadatlan érdemeket. Sokí: év óta az ő 
érdeme, hogy olyan szépen gondozott a 
nagysitkei ev. temető.

Legutóbb pedig nagy anyagi áldozatok 
órán kőalapzatu, művészi kivitelű vaske
rítést készíttetett a temető előrészére. — 
Vajha többen megszívlelnék azok közül 
kiket Isten földi javakkal bőwn megáldott 
fenti úrnő nemes tettét és az' áldozatkész
ségben követnék őt. Bizonyára akkor nem 
látnánk olyan sok felburjánzott, kidőlt-be- 
dőlt kerítésű temetőt, annyi kopadozott 
templomot, roskadozó iskolát és más egy
házi épületeket. — Ne feledjük el, hogy a 
jókedvű adakozót szereti az Isten. L. J.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó 1 .

A mindennapi- életből.
A benzin, a kátráliy %s a forró 

ételek a rák főokai. Érdekes új 
könyv jelent most meg a rákbeteg
ségről. A könyvet Ellis Barker, a 
híres angol rákkutató irta és Sir 
Arbuthnot Lane, Anglia legkiválóbb 
orvosprofesszora írt hozzá előszót, 
Az előszóban többek között azt 
írja a kiváló angol orvos: „ Ezt a 
könyvet el kellene olvasni minden 
családfőnek és főleg minden házi
asszonynak, mert a rák okai a 
konyhában keletkeznek és minden 
háziasszonynak módjában van ezt 
megakadályozni. “

Barker a könyvében kimutatja, 
hogy a rák a helytelen életmód 
és a helytelen táplálkozás követ
kezménye. A tömeges rákmegbe
tegedéseknek a mai civilizált em
beriség vitamintalan táplálkozása 
az oka. Vitaminnal és ásványi 
elemekkel telt ételeket kell enni, 
úgy mint a primitív emberek teszik. 
A rák a civilizáció betegsége.

Rámutat arra is az író, hogy az 
utakból kiáradó kátrányos atmosz
féra és az autók benzinfüstje is 
egyik főoka a sok rákbetegecjfének. 
Az is nagy baj, hogy a nyelőcső
nek és a gyomornak nincsenek 
fájdalmat közvetítő idegei, úgyhogy 
a forró ételek nem okoznak fáj
dalmat.

— A rák rettenetes pusztítása 
— írja tovább a könyv — a civi
lizált emberiség büntetése azért, 
mert olyan forró ételeket q» italo
kat iszik, amilyeneket minqign állat 
kiköpne.

H E T I  K R Ó N I

A képviselőház 0 . F. B. javaslat le- 
tárgyalása utón a beruházási javaslatot 
fogadta el. — A Magyar Külügyi Társaság 
meghívására előkelő svájci vendégek láto
gatták meg a fővárost. — Rákosi Jenő 
Rothermere lord látogatására Londonba 
utazott. — Vasárnap a sasok éa-e szociá- 
lista munkások között véres összeütközés 
volt.

A görög kamarát feloszlatták. — A 
görög monarchisták véres polgárháborúval 
íenyegetődznek.

A prágai kommunista pártban háború
ság tört ki az elmaradt vörösnai^rniatt. — 
A cseh köztársaság elnöke adományozhat 
címeket és rendjeleket ismét.

Jugoszláviában még mindig tisztázat
lan a politikai helyzet. — Zágrábban nagy 
diadallal fogadták Radics Istvánt.

Szófiában meggyilkolták Protageroff 
tábornokot.

Löwenstein, belga bankár a repülő
gépről a La Mansche csatornába zuhant. 
Löwenstein a világ harmadik leggazdagabb 
embere volt. gu

Albániában összeesküvést fesztek  fel 
Achmed Zogu ellen.

Hágában nagy érdeklődés m^gettjolyt 
le a Népszövetségi Ligák Uniójának 12-ik 
nemzetközi kongresszusra.

Egy angol könyv tanúsága szerint a 
szent év 200 millió lírával gyarapította a 
pápa bevételeit. A Péter fillérek hozzáve
tőleges becslés szerint évi 70 millió lírát 
jövedelmeznek.

A francia kamarában a szaharai vasút 
körül nagy harc folyt.

Az új német kormány sem biztosija 
a mostani német—lengyel határokat.

Az olasz—magyar kereskedelmi szer
ződést aláírták. — Milanóban egy alvó 
anya mellett egy csecsemőt szétmarcan
goltak a patkányok. Valóságos irtó had
járat indult meg most Olaszországban, 
mely a patkányok kiirtását tűzte ki célul.

— Az olasz pénzügyminiszter és közokta
tásügyi miniszter lemondtak.

Chile mellett 300 utasával elsülj edt a 
viharban az Angamos személyszállító gő
zös.

Mexikó Obregon tábornok személyében 
új elnököt választott.

H A R A N G S Z Ó .

Szen thárom ság  u. 6. vasárnap.
Ep. Róm. 6 .3 —11.

A keresztség az újjászületés fürdője. 
Az újjászületés pedig nem egyéb, mint 
életirányunk megváltoztatása a Szentlélek 
ereje által. Szép szavakkal szól epistolánk 
a keresztség áldásáról és erejéről és 
arról, mire kötelez bennünket a szent 
keresztség. _

Az előfizetések szíves meg
újítását, a hátrálékok sürgős be
küldését kéri a kiadóhivatal.

U t i j p *  Lapunk legközelebbi 
30— 31-diki száma július 29-én 
jelenik meg.

Raffay és Ravasz püspökök szabad
ságon. Dr. Raffay Sándor, a bányai evan
gélikus egyházkerület püspöke és dr. Ravasz 
László, a dunamelléki református egyház- 
kerület püspöke megkezdték nyári szabad
ságukat.

Dr Ajkay Béla a dunántúli egyházker. 
főjegyzője, a soproni alsó egyházmegye 
felügyelője most töltötte be 40 éves egyházi 
szolgálatát. A soproni alsó egyházmegye, 
közgyűlés keretében ünnepelte dr. Ajkay 
Béla jubileumát Nemeskéren.

Gyula. Dürer (1471 —1528) halálának 
400 éves évfordulója alkalmából dr. Luppe 
Hermann nürnbergi főpolgármester Békés- 
Gyulán járt, hogy résztvegyen a gyulai 
származású, de Nürnbergben élt világhírű 
festőművész tiszteletére rendezett ünnepsé
geken. Július 1-én folytak le a gyulai ün
nepségek, mely alkalommal az ev. vallásu 
dr. Luppe meglátogatta az evang. templo
mot, résztvett az istentiszteleten. A Dürer- 
ünnepségeken az egyik emléktábla-leleple
zési beszédet Tátrai Károly lelkész tartotta, 
kidomborítván azt, hogy Dürer a reformá
cióhoz csatlakozott s így evang. egyházunk 
egyik értéke.

Br. Podmaniczky Pál, a magyarhoni 
ev. egyház képviseletében részt vesz a 
Belmisszió és Diakonia Nemzetközi Szö
vetségének zürichi ülésén.

Bonyhádon az ág. hitv. ev. reálgimná
ziummal kapcsolatos fiúinternátusba fel
vételre július hó 31-ig lehet jelentkezni. A 
diákok tanári felügyelet alatt állnak és havi 
14 pengőért lakást, fűtést, világítást és 
mosást kapnak. A tápintézetben — mely 
korlátlan számban vesz fel növendékeket 
— havi 25 pengőért reggeli, tízórai, ebéd, 
uzsonna és vacsora (hetenként 10—11-szer 
húsétellel) kapható. A városban lakást 
14—30 pengőért lehet kapni. A reálgimná
zium felső osztályaiban az angol nyelvet 
tanítják. Érdeklődőknek az internótus ve
zetője és a tápintézet ephorusa részletes 
felvilágosítást nyújt.

Ludmann Ottót, az eperjesi kollégium 
95 éves nyug. igazgatóját az eperjesi kol-
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légiumi diákszövetség tiszteletbeli taggá 
választotta.

Országos E. E. E. gyámintézeti nap.
A zalai ág. h. ev. egyházmegyei gyáminté
zet a kerületi gyámintézethez indítványt 
terjesztett fel Országos E. E. E. gyámintézeti 
nap kieszközlése tárgyában.

Pécs. Koren Pált, a Zrínyi reáliskolai 
nevelőintézet ev. vallástanár lelkészét ille
tékes hatósága Pécsről elhelyezte és he
lyébe Szabó Gábor ev. lelkészt, a Harang
szó poétáját rendelte Szegedről. — Visnya 
Ernő kincstári főtanácsost, felsőházi tagot, 
a pécsi ev. egyház áldozatkész presbiterét 
a kereskedelmi és iparkamara elnökéül 
választotta. — A pécsi evangéliomi Diák
szövetség elnökévé a jövő évre Varga Sa
rolta Vili. oszt. leánygimnáziumi tanulót 
választotta.

Szentgotthárdon az ev. egyházi vegyes
kar legutóbb tartott ülésén alelnökévé 
Ravasz Endre reálgimnáziumi tanárt, az 
énekkar kiváló karnagyát választotta meg.

Bonyhádon a főgimnázium mellé a 
régi internátus helyére egy tágasabb és 
modernebb internátust emelnek.

A Harangszó köréből. Új előfizetőket 
szereztek : Dr. Berta Benő kir. járásbiró 
Celldömölkről, Kiss Lajos m. kir. csendőr
tiszthelyettes Szentgotthárdról.

A magyar városok keresztyén ifjúsága 
is találkozni fog a balatonszárszói KIE- 
táborban augusztus 1 és 5 között. Az elő
adások címei: Az Isten nélküli város, — 
Emberek közt barátok nélkül, — A meg
váltott város, — Férfias keresztyénség, — 
Mi közöd Hozzá ? — A konferencia utolsó 
napján lesz az országos balatoni ünnep 
az egész Balaton kivilágításával. A konfe
rencia résztvevői villanyvilágítással felsze
relt kényelmes boraitokban nyernek elhe
lyezést. Naponta háromszori étkezés. A 
résztvevők féljegyet kapnak úgy a MÁV, 
mint a Déli Vasút vonalaira. Részvételi 
díj 13 pengő. Kérjen meghívót a központ
tól : Keresztyén Ifjúsági Egyesületek Szövet
sége Budapest IX., Üllői-ut 29. II.

V értesi: „ V a l lá s ta n “ az egyetemes 
gyűlés által engedélyezett, javított és bőví
tett III-ik kiadása augusztus közepén mér 
kikerül a sajtó alól. Összes hat osztály 
ev. vallási tananyaga egy könyvben l 
Mivel a tanterv előírta összes anyagot ma
gában foglalja, használható nemcsak szór
ványokban, hanem úgy osztott, mint osz
tatlan elemi iskolában is. Ára erős boritéku 
fűzött példánynak 3.60 P, keménytábla 
kötésben — előre megrendelés esetén — 
csupán a készkiadóst számítva 4 pengő. 
A megrendelés Vértesi Zoltán ev. lelkész, 
Magyarbóly, Baranya m. küldendő.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Eljegyzés. Hajnal László gyóni evang. 
tanító június hó 27-én eljegyezte Havasi 
Marikát Gyónón.

Halálozás. Honétzy Béla és neje szül : 
Molnár Mariska, Honétzy Margit, Honétzy 
Gizella, dr. Honétzy Géza és neje szü l: 
Pekáry Mária úgy a maguk, valamint özv. 
Lázáry Gyuláné szü l: Honétzy Emilia és 
özv. Lázáry Árpádné szü l: Hirt Ágnes és 
gyermekeik, továbbá az egész rokonság 
nevében mélységes fájdalommal, de az 
Isten akaratában való alázatos megnyug
vással jelentik, hogy forrón szeretett édes
anyjuk, szerető anyósuk, sógornőjük, nagy- 
nénjük illetve rokonuk özv. Honétzy Mik- 
sáné szül: Lázáry Etelka ág. h. ev. lelkész
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özvegye a f. évi július hó 1-én délelőtt V«10 
órakor hosszú és nehéz, de igazi keresz
tyéni türelemmel viselt szenvedés utón a 
debreceni sebészeti klinikán 78 éves korá
ban jobblétre szenderült. — Tokaj, 1928. 
július hó 2-ón. — Minden gondolata a mi
enk volt. Most először — halálával — 
okozott nekünk fájdalmat, mely csak akkor 
fog megszűnni, ha leikeink a Mindenható 
Isten trónusa zsámolyánál újra találkoznak.

Schneider Gusztávné szül. Polster Emi
lia, kereskedő neje Rábafüzesen 55 éves 
korában hosszabb szenvedés után elhalt. 
Az elhunytban Neumayer Károlyné édes
anyját gyászolja. Legyen emléke áldott.

Lapunk legközelebbi 30—
31-iki száma július 29-én jelenik 

meg.

Ú J D O N S Á G O K .
Bartóky József meghalt. A magyar 

irodalmat ismét érzékeny, fájdalmas vesz
teség érte: Bartóky József, a kitűnő író, 
a Kisfaludy-Tórsaség tagja, a földmivelés- 
ügyi minisztérium volt államtitkára, meg
halt.

A képviselők fejenként öt pengőt 
szavaztak meg az anyák nemzeti ünne
pére. A Ház tagjai egyenként öt pengővel 
járulnak hozzá annak a száz magyar anyá
nak megjutalmazásóhoz, akik a legtöbb és 
legegészségesebb gyermeket nevelték.

Gróf Tisza Isván és Návay Lajos 
szobra. A felsőhöz gróf Tisza István szob
rának költségeihez 50.000 pengővel, Návay 
Lajos szobrának költségeihez pedig 25.000 
pengővel járul hozzá.

A hűvösvölgyi Heinrich-gyermeksza- 
natórium megnyitása. Ómoravicai Hein
rich Kálmán dr. gyönyörű kastélyt és par
kot hagyományozott a Zsófia Gyermek
szanatórium Egyesületre. A gyermekvéde
lemnek ez új vára megkezdte áldásos 
működését, hogy elcsigázott, kifáradt gyer
mekek helyett egészségi pompában viruló 
gyermekeket adjon vissza az életnek.

Gyermek- és tanonc-üdültetési akciót 
szervezett a Munkósbiztosító Intézet. 
Annak a hatalmas programmnak, amely 
most már törvényes intézkedésekkel há
ramlik az ország legnagyobb közegészség- 
ügyi intézményére, egyik legfontosabb 
pontja az egészségvédelem és a betegségek 
megelőzése. Ennek a feladatnak kíván 
megfelelni az Országos Munkásbiztosító 
Intézet, amikor a biztosított tagjai gyerme
kei közül kiválasztott 600, 6—12 éves korú 
fiú- és leánygyermeket egészségügyi üdü
lésben részesít. Az intézet akcióját oly 
módon szervezte meg, hogy 600 6—12 éves 
életkorban levő gyermeken kívül 600, a 
termelő munkában már résztvevő, 12—20 
éves életkorú tanoncot is részesít az üdül
tetésben, melyet egy-egy gyermek 3—3 
hétig élvez.

Fogadásból átszaladt a gyorsvonat 
előtt — halálra gázolta. Mezőnyéken 
Luska János 16 éves napszámosfiú az 
állomás melletti sorompónál beszélgetett 
barátaival és amikor meglátta a gyorsvonat 
közeledését, fogadott velük, hogy átszalad 
a gyorsvonat előtt. Közben megbotlott és 
a gyorsvonat halálra gázolta.

Az orgona a görögkatolikus egyház
ban. A keleti, illetve görög szertartáson 
élő katolikusok templomukban semmiféle 
hangszert nem használnak, csupán a vo
kális ének kultuszára szorítkoznak. Ezzel
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a több évszázados hagyománnyal szakíta
nak most a debreceni görök-katolikusok, 
akik templomukba bevezetik az orgonát.

Meghalt a legidősebb asszony Jugo
szláviában. Laibach közelében Sava köz
ségben meghalt az ország legidősebb asz- 
szonya szózkét éves korában.

Tűzvész Damaszkuszban. Damasz- 
kuszban tűzvész pusztított. A lángok a 
széltől dagasztva mintegy száz házat ham
vasztottak el.

Kézitaligán — Berlintől Párizsig. Pá
rizs utcáin megjelent két német, akik Ber
linből kézitaligán egymást tolva jöttek Pá
rizsba és akik Hartmann bérkocsis példá
jára, saját fényképüket órúsítják a város 
utcáin.

Különös szerencsétlenség a siketné- 
inák prágai világkongresszusán. A siket- 
némák ^világkongresszust tartottak Prágá
ban és ennek során az egyik színházban be
mutatlak egy mimikái drámát. Az egyik 
siketnéma szereplő, aki egy őrültet alakí
tott, annyira beleélte magát izgalmas sze
repébe, hogy a nyílt színen ideggörcsöket 
kapott és mire kivitték a színpadról, meg
halt.

Negyven mekkai zarándok megfulladt 
a túlzsúfolt hajón. A Mekkából Padangba 
érkező hajón 40 mohamedán zarándokot' 
megfulladva találtak. A szerencsétlenséget 
a hajófenék túlzsúfoltságára vezetik vissza.

Kínában a húsz éven aluliaknak nem 
szabad dohányozni és szeszesitalt inni. 
A belügyminiszter rendeletet adott ki, amely 
20 évnél fiatalabb személyeknek megtiltja 
a dohányzást és szeszesitalok fogyasztását. 
A szülőket, illetve gyámokat és mindazo
kat, akik dohányt, alkoholt kiskorúaknak 
eladnak, szintén büntetik.

Letartóztatták egy dalmáciai falu 
egész férfi lakosságát. Szalamo község
ben két legény udvarolt egy leánynak. A 
vetélytársak végül is összevesztek és kés
párbajra hívták ki egymást. Ebbe a via
dalba az egész falu lakossága beleavat
kozott és két pártra szakadva parázs ve
rekedéseket rendeztek, amelyeknek négy 
halálos és húsz súlyosan sebesült áldo
zata van. A falu egész férfilakosógát le
tartóztatták és be szállították a raguzai 
fogházba.

Százötven halálos áldozata van az 
amerikai függetlenségi ünnepnek. A nem
zeti ünnepnapnak az Egyesült-Államok 
területén százötven halálos áldozata van. 
Ezeknek egy részét a nagy hőségben guta
ütés érte, sokan fürdés közben a vízbe 
fulladtak, azonkívül a mozsárlövések és 
rakéták robbantása alkalmával több halá
los szerencsétlenség történt.

A Vezúv ismét működik. A Vezúv 
mérsékelten ismét működik. A tűzhányó 
látványa nagyszerű, mert szakadatlanul 
nagymennyiségű izzó lávát dob ki. Igen 
sok külföldi és kiváncsi szemléli a külö
nös, veszély nélküli látványosságot.

Tizenhárom órás felhőszakadás pusz
tított a Niagara vidékén. A Niagara-viz- 
esés kerületében 13 óra hosszat tartó felhő
szakadás pusztított. Négy személy, köztük 
három külföldi, életét vesztette. Áz anyagi 
kért 100.000 dollárra becsülik.

Nagymennyiségű platinát találtak Ma
dagaszkárban. Madagaszkár keleti part
jain, Vadamandry vidékén nagymennyiségű 
platinát fedeztek fel. Már 1908 óta sejtették, 
hogy az aranytartalmu homokmezők plati
nát is tartalmaznak, csak azt nem tudták, 
hogy a platina kereskedelmileg is kiaknáz
ható mennyiség.
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„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest,
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők" című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Elő
fizetési ára negyedévre 2 pengő. Megren
delhetők 1., Andrássy u. 16. Budapest.

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itális Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.
(Alapítási év: 1898.) 

Szombathely,
Kőszegl-ucca 15.

Keménying, gallér, 
kézelő tisztítás.

Pályázat
a szécsényi evangélikus egyházközségnél 
nyugdíjazás folytán megüresedett kántor
tanítói állásra. Javadalom: 8 kát. hold 
szántó, 1200 négyszögöl rét, haszonélvezete. 
3 szobából, konyhából, mellékhelyiségek
ből álló lakás. Stóla. Ötszázalékos iskolai 
adó kétharmada, tandíjpótló államsegély 
kétharmada, offertórium egyharmada. Ér
téke tíz egység Államsegély. Istentisztelet, 
nyelve magyar. Kötelességek: osztatlan 
iskola vezetése, kántori teendők végzése. 
Polgári fiú, leányiskola. Vasút. Pályázók 
kellően felszerelt pályázataikat július 25- 
éig a lelkészi hivatalnál nyújtsák be. 1—1

Pályázati hirdetés
a bakonyszombathelyi (Magyarszombat
hely) ev. kántortanítói állásra. Javadalom 
3 szobás uj lakáson kívül, 69.60 P kész
pénz, 139.20 P munkaváltság, 3.13 P fagy- 
gyuváltság, 46.40 P községtől az ismétlő- 
sök oktatásáért, 380 kg. rozs, 56 liter bor, 
17 kth. 367 öl szántóföld és rét (tagosítás 
alatt), 6 öl kemény tűzifa, 3 sátoros ünnep
kor perselypénz, stóla. Egység 44. Pályá
zati határidő a néptanítók Lapjában való 
megjelenéstől számított 10 nap. 1—1

A lajoskomáromi ev. egyházközségnél 
betöltendő egy k á n t o r t a n í t ó i  állás. 
Kötelessége két osztály tanítása és két
hetenként a kántoriak végzése. Fizetés 
törvényes, kántoriakért 150 P és stólák. 
Pályázati határidő július 29.

Ev. lelkészi hivatal 
1-2 Lajoskomárom.

A szarvasi ev. tanítónőképzőben egy 
mennyiségtan-fizikatanári és egy magyar
német vagy magyar-történet szakos tanári 
állás vár betöltésre. Pályázhatnak ev. val- 
lásu tanítóképzőkre vagy középiskolákra 
képesített tanárok. A kérvények az intézet 
felügyelőbizottsági elnökségéhez intézve júl. 
25-ig küldendők az igazgatósághoz. 2—2

Versenytárgyalási hirdetmény.
A rábafüzesi ev. egyházközség a nm. 

m. kir. vall. és közokt. miniszter urnák 
40181—928. sz. rendeletére teljesen újonnan 
építendő tanítói lak és iskolaterem építé
sére versenytárgyalást hirdet. A tervrajz és 
a feltételek a rábafüzesi ev. tanítói hiva
talban tekinthetők meg.

Ajánlatok az egyes munkálatokra külön- 
külön, de együttesen is tehetők. Együttes 
ajánlattevőkegyes munkanemekkel is meg
bízhatók. Az ajánlatok szabályszerűen le
zárt borítékban : „Ajánlat a rábafüzesi ev. 
tanítólak és iskola munkálataira" legkésőbb 
1928 július 30-ig a rábafüzesi ev. tanítói 
hivatalnál nyújtandók be. Később érkező 
ajánlatok nem fogadtatnak el. A verseny- 
tárgyalás 1928 évi július 31-én, délelőtt 
fél 10 órakor lesz megtartva Rábafüzesen.

Rábafüzes, 1928. évi július hó 10-én.
Ev. iskolaszék.

„Dunántúl i  S z a k á c s k ö n y v “
legújabb bővített kiadása 6.80 P előleges 
beküldése ellenében bérmentve kapható 
szerzőnél: özv. N a g y  F e r e n c n é  
S á r v á r ,  Vasmegye. Utánvételes külde

mény 50 fillérrel drágább.

G abonaárak : Búza 34.30, rozs 30.40, 
árpa 29.30, köles 27.75, zab 32.80, tengeri 
29.30, korpa 24.— pengő métermázsánként.

Felelős szerkesztő ős kiadó : O Z IP O T T  OÉZA 
Szentgotthárd. (Vasvármegye). 

Szerkesztőtárs : NÉMETH KÁROLY. 

Főmunkatársak :
NAGY M IKLÓS, SZEN D E ERNŐ, 

TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgo tthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

Adakozzunk a Harangszó te rjesztésére .

Az itt felsorolt, vagy bárhol hirdetett és kiadott könyveket is megküldi, ha egy levelezőlapon kéri
KIS TIVADAR k önyvk eresk ed ése , PÁPA.1 -3

Lokomobil-, gőzkazánfütő és 
gőzgépkezelő.

555 kérdés és felelet vizsgázók 
részére. 127 képpel. Negyedik 
bővített kiadás. 4.— pengő.

Járműmotorok
folyékony tüzelőszerekkel dolgozó gyors
járatú traktorok, automobilok, csónakok, 
repülők, kerékpármotorok kezelése. 187 
képpel. 9.— pengő.

Lokomobilok
szerkezete és kezelése 400 kér
désben 100 képpel. 3.— pengő.

Cséplőgépek szerkezete 
és azok kezelése.

Cséplőgéptulajdonosok és ke
zelők számára nélkülözhetet
len ez a világosan megírt és 
minden részletre kiterjedő ki
tűnő munka. — 406 képpel. 

9.— pengő.

A stabil gőzkazánok és 
gőzgépek gyakorlati 

tankönyve.
Üzemvezetők, gyárosok, gőz
gépkezelők részére, 244 kép
pel. Hatodik bővített kiadás. 

7.40 pengő.

Kézikönyv kazánfűtők, loko
mobil, stabil

gőzgépkezelők, alacsony- és magasnyo
mású kondenzétoros rendszerű gépek
ről, vizsgázóknak. 470 kérdés és felelet. 
63 képpel. 4.— pengő.

Traktorok és motorekék
üzemzavarainak elhárítása. A gép fennaka
dás nélküli működését, előforduló üzem
zavar elhárítását elsajátíthatjuk ezekből a 
könyvekből. 3.— pengő.

Útmutatás
az életmentés és első segítségnyújtásra 
baleseteknél az orvos érkezéséig. — 
87 képpel. 2.60 pengő.

Bármely postahivatalnál vehet csekklapot, kitölti, feladja a kívánt könyv árát (és postadíjra 
20 fillért) a 25.210. számú csekkszámlára. így megtakarítja az utánvételezési postadíjat.
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Alapította
KAPI  BÉLA

1910-ben.

Laptulajdonos :
a Danántúll Lutber-Szövetseu.
k i  Oritzáaoii L a th e r-S iö T o t-  

aég hivatal«» lupja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZO szerkesztő 
kiadóhivatalának 

•Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

D ic s é r e t ,  d icső ség  a  m e n n y  és f ö ld  Is ten én ek , 

Ö rö k k ö n  ö rö k k é  ze n g je n  n é k i h á la é n e k  I

Sxerkeaztő-UadihlTatal t 
SZENTGOTTHÄRD. 

Vas vármegye.

Fiók kiadóhivatal I 
.l.uther-Társaság* könyv

kereskedése Budapest, 
Vili., Szentklrályi-u. 51/a.

i „HARANG8Z0“ 
előfizetési ára negyadévra 
1 P 28 f. Félévre S P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
lfP/t-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fill.

A keskeny út.
Máté ev. 7.14. „Mert szo

ros az a kapu és keskeny az 
az út, amely az életre visz“. . .

z a szoros kapu, amelyen által 
kell haladnunk, nem más mint 

a bűnbánat kapuja; és az a kes
keny út, amely az életre visz nem 
más, mint az önmegtagadásnak, 
és a világtól való elfordulásnak 
az útja... Minél jobban betöltjük 
a parancsot, amely ezt követeli: 
„Fordulj el a világtól és közeledj 
a Krisztushoz!“. . .  annál bizonyo
sabb, hogy jó utón járunk, amely 
az életre visz . . .  Vizsgáljuk meg 
azért: hova tartozunk mi? Talán 
oda ahhoz a nagy tömeghez, amely 
a kényelmes, széles utón halad, 
vagy pedig ahhoz a kicsi sereg
hez, amely a keskeny ösvényt 
már megtalálta 1. . .

Az a keresztyénség, amelyet 
még a régi szív kormányoz, s 
amelynél az ó-Ádám még mindig 
azt cselekszi, amit éppen akar — 
az a keresztyénség még nem igazi. 
Az a keresztyénség, amelyben az 
ember még forró epekedéssel 
csüng e világon és mindazokon, 
amik e világban vannak; vagy 
amikor még a nagy tömeggel 
sodródunk tovább, „uszunk az 
árral“, hajszoljuk mindazt, amit 
mások is hajszolnak, s utánozzuk 
a százezrek csonka, szegényes 
életét — ha még csak itt tartunk, 
akkor még nem is sejtjük: mit 
tesz igazán keresztyénnek lenni, 
keresztyénségünk nem valódi, nem 
igazi. . .  akkor még a kárhozatos 
széles úton járunk, amely a vesze
delemre visz bennünket I. . .

Újra mondom azért, hogy a 
keskeny úton járni ezt jelenti: 
Fordúlj el e világtól és közeledj 
az Úrhoz. . .  szakíts mindazokkal

a hatalmakkal, amelyek e világban 
uralkodnak s állj ellen e világ rád 
törő szellemének! . . .  A szoros és 
keskeny ösvényen járni annyi, mint 
„a testet megfeszíteni gonosz in
dulataival egyetemben“, azután 
„félelemmel és rettegéssel“ mun
kálni lelkünk üdvösségét harcolva 
kitartással az élet koronájáért! . . .  
Megvetni a mulandót az örökké
való értékekért és mindent semmi
nek ítélni, csakhogy a Krisztust 
megnyerjük. . .  követni a megfe
szített és feltámadott Krisztust. . .  
ime ezt jelenti a keskeny úton 
járni, mely az életre visz bennün
ket ! . . .

Ki ez a Havas Pál ? Nem állam
férfiú, nem tudós, nem művész, 

sem költő, — hanem egy derék 
katona; nem is az élők sorából, 
hanem azoknak a nagy hősöknek 
a tömegéből való, akik a becsület 
mezején vérzettek el.

Ott pihen messze idegenben, 
egy nagy hegy sziklás sírjában, 
távol hazájától, talán örökre elfe
ledve. Bizony nem álmodta, mint 
a magyar alföld vagy a Dunántúl 
lankás vidékének szülöttje, hogy 
egy hegyóriáson lesz kemény 
nyugvóhelye. S mégis úgy történt, 
hogy nem a szülőfaluja csendes, 
puha földü temetőjében aludja 
örök álmát, hanem 33 társával 
együtt ott nyugszik a Dolomitok 
hires országutja mellett, a Pordói-i 
hágón, 2242 m. magasságban kö
zel a mennyországhoz.

Ott voltam, meglátogattam ezt 
a kis temetőt, amely a Baedecker 
szerint Európának legmagasabban 
fekvő temetője.

.Keresztyén vagy, mondod,
Igaz neved ez úgy lesz.
Ha a bűnt megveted 
És úgy élsz, amint hiszen«.
Nem szereti Krisztust,
Aki még bűnt szeret 
Ám ha viseli is 
A keresztyén nevet I

Keresztyénnek úgy tart 
A kegyelemnek Atyja,
Ha teljes szívedet 
A Krisztus lelke lakja :
Ha van, mint Jézusban,
Benned is kegyesség,
Alázatos lélek,
Sze retet, szelidség." ,

Amen

Nincsen ott fű, sem virág, hiány
zik ott a fa is s nem nyílik az 
akácfa sem, szegény Havas Pál 
sírja mellett. És mégis megható ez 
a temető a sziklák tömkelegében. 
Megható, mert elhagyatottan fe- 
küsznek ott a hősök, sirhantjukat 
nem gondozza senki, nincs ott 
messze távolban ház sem, csak 
egy szálloda, mely évenkint 3—4 
hónapon át nyitva van s ha talán 
egy nemesen érző szív gondolna 
is reájuk, nincs mivel feldíszítse 
s megöntözze a sírokat.

Az autóbusz egyik állomása ez 
a szálloda, 14— 16 utasa van min
den járatnak s mindenki leszáll 
és bemegy ebbe a kis temetőbe. 
Megnézi az angol, amerikai, a né
met, a francia, egyszóval nemzet
közi társaság s olvassák a neveket 
a korhadt, düledező fakereszteken 
s csakhamar megtudják, hogy ezek 
a hősök a volt osztrák-magyar 
monarchia hadseregének tagjai, 
osztrákok és tiroliak . . .

Havas Pál. . .
Irta : Miklós Mihály.
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Magyar csak egy van közöttük: 
Havas Pál, elesett 1916. március 
9-én. 12 esztendeje pihen ott, a 
Col di Lana, Marmoláta, Pordói 
hires hegyóriások véráztatta sziklái 
közelében. Az alacsony kőpár- 
kányzattal bekerített temetőben 
szegény Havas Pálnak ott van a 
helye a feszület mellett s Jézus 
Krisztus lehajló feje első sorban 
ő feléje tekint. . .  mintha csak azt 
mondaná: derék voltál. . .  a lélek 
é l . . .  találkozunk. . .  bízzál Ma
gyarország feltámadásában ! . . .

Tülköl a sofför, sietve el kell 
hagynom a hősöket és Havas 
Pált, kinek sirhalmára hazai üd
vözletként néhány forró könnyet 
hullattam. . .

Talán egy kis falu szerény házi
kójában szomorkodik és busul egy 
anyóka fia után, vagy egy fiatal 
özvegy siratja élete párját vagy a 
szegény árva édes atyját. Hogyha 
Havas Pált keresik, tolmácsolom 
nékik az ő üzenetét: „szép helyen, 
közel a magasságos egekhez, a 
feszület mellett pihen a testem, — 
lelkem pedig várja a viszontlátást...“ 
Ezért irom én e sorokat s azért 
is, hogy haló porában is megbe
csüljem Havas Pált — és általa a 
többieket is.

Barometer keresztyének — 
gyufa keresztyének.’ A barometer, 
a légsulymérő, a leggyorsabb s a 
legkönyebb változó dolog ezen a

Elment az én Rózsám...
Népszínmű egy felvonásban. 3 

Irta : Csite Károly.

Gyuri (sietve)-4 Én is szeretem 
a cukrot, meg az epret is.

B oldog: Tudom, fiam, tudom .. .  
Meglátszik a piros kis arcocskád 
hegyén is, hogy szereted. Ilonkám ! 
Hozzátok ide középre a kis asztal
kát, székeket is, aztán cukrot, tá
nyérát, kanalakat. Lakomát tar
tunk, cukros epret eszünk, mintha 
csak tündérországban lennénk . . .

Ilonka (fogja az asztalka egyik 
szélét, Gabihoz): Segít?

Gabi (sietve teszi le a tollat): 
Rögtön, izibe, kezét csókolom.

^Ilonka: Ne tovább. Itt jó lesz. 
(Átveszi az epres bögrét.) Elkészí
tem cukorral az epret s rögtön ho
zom. (Gabihoz.) Segíthet ám még. 
Behozza a tányérokat, kanalakat.

G abi: Ezer örömmel I (El Ilon
kával.)

világon. Ma derült, napos időt 
mutat holnap esőt, zivatart. Igaza 
volt annak a lelkipásztornak, aki 
arra intette híveit, hogy csak ba
rométerhez hasonló keresztyének 
ne legyenek. De annak is, aki azt 
mondta, hogy a keresztyének közül 
sokan a gyufához hasonlítanak. A 
legkisebb súrlódásra lángra lob
bannak, szikrát hánynak. De pár 
pillanat s mint a gyufaszálból be
lőlük is semmise marad.

Pálmai Lajos
lUleleg, megható ünnepség szin- 
* » helye volt júl. 15-én az ősrégi 
győri templom: 40 évi hűséges szol
gálat s ebből 25 évi győri lelkészke
dés után ekkor búcsúztatta el agyőri 
gyülekezet nyugalombavonuló ér
demes lelkészét, Pálmai Lajos tb. 
esperest. Az ünnepély megjelölé
sére egyébként nem egészen helyes 
az a szó, hogy búcsúzás és bú
csúztatás. Mert nem volt az búcsúz
kodás, hanem egy újból való szent 
lelki összeölelkezés, egy kedves 
jubileum, amikor is a lelkész és 
gyülekezete közötti kölcsönös sze
retet negyedszázad-szőtte arany
szálai még szorosabbra fonódtak. 
Az történt ott, hogy a hosszú évek 
hűséges munkáján összeforrott 
lelkész és gyülekezet még egyszer 
megjelentek együtt lélekben az 
Isten előtt; a lelkész, hogy hálát 
adjon 25 esztendő gazdagon meg-

Boldog: Kicsikéim, álljatok sor
ba, lépcső szerint. így, így, te kis 
szöszke hátrább . . . Jancsika leg
hátul, ő a legalsó lépcsőfok.

Márika: Van még egy kis pó- 
lyásbaba testvérünk is.

Boldog: Van?! Igazán van?!
Gyuri: Van ám : Bálintka. Csak 

olyan kis picike.
Boldog: Tyű, de gazdagok vagy

tok, ti gyerekek! Csodás gazdagok! 
. .'. Hej, itt már a cukros eper. 
Kezdjük a lakomát, éltessük a kis 
Bálintkát.

Ilonka: Itt az édes eper. (Teríti 
az asztalt.)

Gabi (segít, nagy igyekezettel rak
ja  a tányérokat, kanalakat): Ugy-e, 
milyen jó szobaleány lennék?

Ilonka: Kitűnő. Ugy-e, nagyapa?
Boldog (osztja szét az epret): 

Kitűnő, jó eper. Egyétek kis bogár
káim. (A gyerekek mohón, ragyogó 
örömmel esznek.)

Gyuri: Oh, be jó éd es! Jobb, 
mint kint az erdőn.

áldott munkájáért és az őt mindig 
megértő gyülekezetért s a gyüle
kezet, hogy hálát adjon Istennek 
25 esztendő áldott magvetéséért s 
a hűséges pásztorért, aki férfikora 
legjavát adta oda híveinek.

Pálmai Lajos nyugalomba vo
nult s ezzel lelépett a hivatalos 
egyházi tevékenykedés mezejéről, 
de nem mondott búcsút sem a 
lelkipásztori szolgálatnak, sem gyü
lekezetének, hiszen továbbra is 
itt marad közöttünk bölcs taná
csaival, atyai, jóságos szerető szí
vével. Ezután is prédikál ő nékünk 
ép oly szépen, mint eddig, ha 
nem is szóval, ha nem is szószék
ről : prédikálni fog szép életének 
beszédes bizonyságtevésével. Élete 
mindig az ernyedetlen munka 
zengőszavu mementója lesz szá
munkra, tisztes ősz alakja mindig 
úgy áll előttünk, mint a hűséges 
szolgálat oltárán való önodaaldo- 
zás égreszálló, jóillatu fehér füstje.

Az ünnepélyes istentisztelet után, 
melyet a nyugalomba vonuló es
peres-lelkész maga végzett, a gyü
lekezet díszközgyűlést tartott a 
templomban, amelynek keretében 
egymásután mondtak köszönetét 
az egyházkerület, az egyházmegye, 
az egyházközség, a helybeli ref. 
egyházközség, az ev. lelkészi kar, 
a tantestület, a Belmissziói Egye
sület, az Ifj. Egyesület, az evang. 
Diákszövetség, a volt növendékek, 
konfirmandusok és biblia-körök

Ilonka (Gabihoz): Szereti maga 
is az epret?

Gabi (Ilonka ajkára mutat, hogy 
olyan epret, szeret.)

Ilonka: Én is egyem epret ? Job
ban szeretem én a cseresznyét.

Gabi (ismét Ilonka ajkára, aztán 
sajátjára mutat.)

Ilonka: Néma játékot nem értek. 
Megyek vissza vasalni. Jó étvá
gyat. (El.)

Gabi (pár lépési Ilonka után 
tesz, majd boldog mosollyal visz- 
szaül íróasztalához.)

HATODIK JELENET.
Előbbiek, Ilonka kivételével,

Márika: Jaj! Jegyző bácsinak 
nem maradt semmi sem I

Boldog: Hej, dehogynem ma
radt. Mind megmaradtatok ti most 
itt nekem, kis virágszálam. De hát 
miért is jöttetek hozzám, miért hoz
tatok nekem ilyen édes, jó aján
dékot ?

í r
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D r . H it t r ie h  Ö dön ,
a budapesti ev. főgimnázium nyuga
lomba vonult igazgatója. 14 évig 
állott az intézet élén s azt a virág

zás magas fokára emelte.

küldöttségei és a Szeretelház, ame
lyet ő alapított, vezetett és fog 
vezetni ezután is.

A nyugalombavonult esperes
lelkész nagyszámú tisztelőinek so
rához csatlakozunk mi is és szí- 
vünk-lelkünk' minden meleg kívá
násával kérjük Istennek megáldó 
kegyelmét további életének nyu
galmi éveire! Ad multos annos 1

( ó - f )

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére .

OLVASSUK A BIBLIÁT!

Isten Igéje. II.
(Mit cselekszik Isten az Ő Igéjével.)
Júl. 30. Kijelenti Magát általa. János 

5.1», 14.8—io. Isten kijelentette magát a 
természet életében, a történelem folyásá
ban és a lelkiismeretben. De legérthetőben 
mégis az 0  írott Szentigéjében szól hoz
zánk. A keresztyén ember a természetben 
és a történelemben mindenütt meglátja az 
Isten keze-munkéját, lelkiismeretében állan
dóan hallja az Ő helyeslő, vagy tiltó sza
vát, de ha azt akarom megtudni, hogy ki 
az Isten az én számomra, akkor a Szent
íráshoz kell fordulnom, amely nem más, 
mint hivő lelkek bizonyságtevése a szá
mukra Önmagát kijelentő Istenről.

Júl. 31. Hívogat vele. Máté 221-1—io. 
Isten sokféleképpen hívogathatja Magához 
az emberi. Hívogathat úgy is, hogy meg
áld, úgy is, hogy szenvedéssel sújt, de 
legérthetőbben mégis az ő  Igéjével szól 
hozzánk és hívogat minket. Ebből a szem
pontból Isten Igéje eleitől fogva végig nem 
más, mint az emberekhez intézett hívogató 
szó, amelyet mindig ugyanaz a refrén 
zeng át. meg á t : „Jöjjetek énhozzám mind
nyájan.“ Egy szent toborzó az Ige, amely 
néha csendesen kopogtat szívünk ajtaján, 
néha sürgetően dörömböl, de mindig 
ugyanazt m ondja: „Kész minden, jertek 
el a menyegzőre“. Nem igazi keresztyén 
az, aki nem hallja meg Ige hívó szavát,

Aug. 1. Nyugtalanságot okoz vele. II. 
Kir. 22.1—13. Mint a tisztító szélvész, amely 
megzavarja az iszaposalju mocsár kísér
teties halígatásu, miazmés csendjét, úgy 
hat az Isten Igéje a bűn nyugvópárnáján 
tespedő emberi lélekre. Azelőtt azt hittem, 
hogy minden rendjén folyik az életemben 
és meg voltam elégedve magammal, mikor 
azonban reáhull életemre Isten Igéjének 
leleplező sugárözöne, akkor meglátom, 
hogy mi vagyok, azzal szemben, aminek 
lennem kellene. Egyszerre úgy érzem.

mintha vádlottak padján ülnék, ahol régi 
bűneim, régi mulasztásaim úgy állanak 
előttem, mint meg annyi kemény vádolás. 
S a szívemben valami nagy nyugtalanságot 
érzek. Nem igazi keresztyén az, aki soha 
sem érzett ilyen nyugtalanságot.

Aug. 2. Meghasonlást támaszt vele. 
Máté 10.34. Csodálatos eszköze Istennek 
az Ige. Hívogat vele magához, de amikor 
felfigyelünk a hívó szóra, nem teszi fejünk 
alá az önelégültség kényelem vánkosét, 
hanem akkor a szelíd hívó szóból eleven
be vágó éles fegyver lesz, amely megha
sonlást támaszt a mi életünkben, megha
sonlást önmagunkkal és a bűnnel. Isten 
Igéje mint egy tükör megmutatja lellj.em- 
nek szánalmas torzó alakját és egyszerre 
valami nagy önelégedetlenséget érzek. Nem 
igazi keresztyén az, aki soha sem érzett 
még ilyen önmagával való elégedetlen
séget I

Aug. 3. Megítél vele. Zsid. 4 . is. Aki 
készségesen engedi, hogy Istennek Igéje 
belépjen életébe, az tapasztalni fogja, hogy 
az az Ige lassanként szigorú Ítélő hatalom
má lesz fölötte, amely észreveszi, szémon- 
kéri és elitéli a bűnt, még annak legfino
mabb rezdüléseit is. Röntgen-sugár az Ige, 
amely bevilágít a lélek legtitkosabb redői- 
be is és megmutatja a kóros tüneteket ott 
is, ahol a testi szem semmi bajt nem lát. 
Nem igazi keresztyén az, aki templomi 
igehirdetés hallgatása közben, vagy otthon, 
mikor csendesen Bibliája fölé hajol, soha
sem érezte még, hogy zug felette az Isten 
Igéjének bűnt kárhoztató Ítélet szava 1

Aug. 4. Megtisztít vele. János 2 . ia—w. 
Olyan az embernek az élete, mint a haj
dani jeruzsálemi templom bűnbarlangja, 
ahonnét Isten dicsérő ének helyett a tüle
kedő anyagi érdekek vásári zaja hallat
szik. Szükség van templomtisztításral Szük
ség van arra, hogy Valaki suhogó ostorral 
kezében kiűzze az ember megszentelődésre 
hivatott élet-templomából a bűn kufárait 1 
S ezt végzi el Isten az Ö Igéjével. Nem 
igazi keresztyén az, aki nem élte még át

Márika (lehorgasztott fejjel, mé
lyen elszomorodva néz a padlóra) : 
Jaj, Istenkém! . . .  Nem is gondolja 
jegyző bácsi, milyen nagy baj van 
nálunk . . . igen nagy baj!

Gyuri: Az á m : megverte édes
apám édesanyámat, aztán sírt édes
anyám s elment és elvitte Bálint- 
kát is.

Márika: Hallgass te ! Neked 
mindig jár a szád.

Gabi (el.)
Boldog (barackot nyom Gyuri 

fejére): Mit beszélsz, te Gyuri?!... 
Hej, te Gyuri, te csak beszélsz — 
beszélsz, azt sem tudod, hogy mit?

Gyuri: De meg —
Boldog: Nem úgy van, te kot

nyeles Gyuri. Te nem tudod, mit 
beszélsz, mert nem tudsz semmit. 
Márika már jobban tud, többet tud. 
Ugy-e, kis Márika?

Márika: Igen, jegyző bácsi.
Boldog: Nahát: látod, ez a kis 

Márika tudja, hogy édesapád csak

játékból, tréfából ütögetett édes
anyádra.

Gyuri: Hiszen eltörött az ostor
nyél.

Boldog: El ám, mert el volt 
törve, el volt repedve. Érted, te kis 
lötyögő ?

Gyuri: Sírt édesanyám és elment.
Boldog: Csak mutatta, hogy sír. 

Magában pedig mosolygott, nevetett.
Gyermekek (felcsillanó öröm

mel) : Ugy-e ? 1
Gyuri: Miért ment el akkor ?
Boldog: Azért ment el, mert 

próbára akart tenni benneteket, 
hogy szeretitek-e, hogy megsiratjá- 
tok-e, hogy hazavárjátok-e ? Érted, 
te kis silapos Tamás?

Márika: Óh, jegyző bácsi, igaz 
ez ? 1

Boldog: Persze, hogy igaz, már 
hogy is ne volna igaz. Még olyant 
gondolni is, hogy a ti jó anyátokat 
megverje a ti jó apátok. Azt még 
gondolni sem szabad . . . Búsulni 
sem szabad . . . Legyetek vígak,

mint én. Hej, olyan kedvem kere
kedett, hogy eladnám jókedvemben 
ezt a házat, pedig nem is az enyém, 
hanem a községé. Táncoljatok, da
loljatok, édesanyátok akkor már 
holnap otthon lesz. . .  De gyertek, 
mosdjatok meg előbb, mert masza- 
tos lett az epertől a szátok. Szép 
sorjában. Gyere, Jancsikám 1 (El 
valamennyien.)

HETEDIK JELENET.
Gabi, Ilonka.

Gabi (jön): Azt izente vissza, 
visszajő tavaszra . . . (íróasztalá
hoz ül.)

Ilonka (mosolyogva): Kukuccs! 
Ne segítsek?

G abi: Segítsen, aranyos Ilonka, 
az Isten is megáldja érte.

Ilonka (Boldog helyére ül): Azt 
hiszi, nem tudok?

Gabi: Dehogy hiszem, dehogy. 
Sőt inkább azt hiszem, hogy igen 
is tudna segíteni. (Folytatjuk.)
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egy ilyen lelki templomtisztítás szent fáj
dalmait I

Aug. 5. Békességet ad és megnyugtat 
általa. János 16.33. Milyen csodálatos, 
hogy Isten az 0  Igéjével csak azért okoz 
nyugtalanságot, azért támaszt meghason- 
lést bennem, hogy megtisztítson a bűntől, 
azért ítél meg s veszi el sokszor lelkem 
békességét, hogy az ő  igazi békességét 
adhassa helyébe. Kemény templomtisztítás 
után milyen jó az áldott béke, suhogó 
ostor után milyen édes a simogató édes
atyai kéz I — Uram, napverte, kiszikkadt 
mezőség a lelkem, hadd zúgjon rajta ke
resztül a Te Igédnek megtisztító szele, 
hogy lehessen a lelkem a Te áldott kalász- 
termő meződ, amelynek termését boldog 
örömmel fogják egykor a Te angyalaid 
betakarítani a mennyei csűrökbe 1

8 zabó  J ó z se f

Amikor a pogányok m egszé
gyenítenék. Egy katonatiszt panasz
kodott a lelkésznek, hogy a legény
ségnél káromkodás nélkül nem 
lehet rendet teremteni. A lelkész 
azonban így felelt: Én mégis isme
rek egy tisztet, akinél az káromko
dás nélkül ment és az pogány tiszt 
volt: a kapernaumi százados.

Hanefeld bizonyságíe^ése az ey, 
egyház mellett.

Hünefeld, a nagy európa-ame- 
rikai repülő résztvett a newyorki 
német lutheránus Szent-Pál temp
lomban tartott hálaadó istentiszte
leten s ott többek közt a következő 
szép nyilatkozatot tette: „A legtöb
ben önök közül meg fogják érteni 
azt az elfogódást, amely erőt vesz 
rajtam, amikor itt beszélek. Sem 
repülőtársaim, sem én nem tarto
zunk azok közé, akik beérik az 
egyházuk hitvallásához való puszta 
formális ragaszkodással. Azt, amit 
az utunkban éreztünk és gondol
tunk, szavakkal kifejezni nem 
könnyű, mert ezek a hit és az ér
zelem dolgai. Már ezelőtt is tudtuk, 
de csak most értettük meg egész 
világosan, hogy minden emberi 
segítség és minden emberi erő te
hetetlen, ha a magasságos Isten 
akarata az ember mellé oda nem 
áll. Isten mindenhatósága soha 
annyira meg nem világosodott a 
tudatunk előtt, mint amikor ott le
begtünk Newfoundland felhőtöm- 
kelegei, majd később Labrador 
sivatag fagya fölött. Én ma önök 
közt vagyok, két társam pedig a 
maguk templomában. De itt is, ott 
is ugyanazt az Istent imádjuk. A 
leszállásunk első napjaiban, amig 
Kohl barátom a gép helyrehozá
sán fáradozott, énnekem és az

HARANQSZÓ.

Rákosi Jenőhöz
Rothermere lord meghívására, 

angliai útja alkalmából.
Kettétörött kardú síró magyaroknak 
te ihletett tollú agg Íródeákja . . .
Hív hősszerelmese szűz magyar álmoknak 
feléd száll e nemzet áldó imádsága.

Ki im ifjú tűzzel patriarcha-korral 
útrakélsz e nemzet örök igazáért;
Hogy testvérisüljél a nagy nemes lorddal, 
Kit Isten hívott el, mint Mózest, — izró’ért.

Óh látott már csodát a hitetlen világ 
nagy hitek idején, mikor szentlélekkel 
felkent apostolok rótták az út porát. 
Világot hódítva Messiás igékkel.

Óh ki tudja mit rejt most is idők méhe 
új jövendő sorsok tűz-vér kohójába; 
Szül-e új Betlehemt e nép reménysége ? 
Győzelmes Messiást véres Golgotája ? I

Megváltásunk hite Péterkősziklája,
Örök igazságunk véndorapostola . . .

8tadra áldást kér e nép hű imája, [sorsba! 
h hozz, tört hajnalfényt, magyaréj bal- 

IHÁSZ SÁNDOR.

irlandi társamnak húsz mérföldet 
kellett Long Pointig kutyaszánon 
megtennünk, hogy leadhassuk át
kelésünkről az első híreket. Amikor 
megérkeztünk, egy hóval borított 
kicsi kápolnát találtunk ott. Egyi
künknek a felekezetéhez sem tar
tozott, de minket egyáltalán nem 
zavart, hanem bementünk és mind
ketten egészen magától értetőleg 
térdreborultunk. Felekezetileg kü
lönbözve, de hitben egyesülve, 
nyelvben eltérve, de a legbensőbb 
megindultságban teljessen eggyé- 
válva, mindketten a magunk mód
ján szívből áldottuk az Istent.“

D. P. L.

K O R K É P E K .  

K arcola tok a  hétről.
Újabban az egyik újság soro

zatos támadást intéz a magyar 
protestáns vezérférfiak, a ma
gyar protestáns történelmi nagy
ságok ellen. Egyik legutóbbi szá 
mában újból Kossuth Lajos emlé
két tiporja lábbal. A  cikkel kap
csolatban megjegyzi a szerkesztő
ség, hogy nem ért mindenben egyet. 
Dehát akkor mért közölte ? A ma
gyar géniusz legkiválóbb alakjáról 
így írni nem szabad. Amit mű
vel, az lélekrontás, tekintélyrom
bolás. Mi elérkezettnek látnok a z  
időt, hogy evangélikus gyülekeze
teink az egész vonalon felújítsák
a Kossuth kultuszt.

*  *
*

1928. július 29.

Pozsonyban az egykori magyar 
koronázó városban protestáns 
naggyűlés volt, amelyen a világ 
minden részéből képviseltették ma
gukat az evangélikus és reformá
tus egyházak. Amerika képvisele
tében Herron omahai lelkész és 
Thurron a kanadai protestáns egy
ház elnöke jelentek meg. A  német 
evangélikus egyház képviseletében 
W ehrenpennig gablonzi lelkész vett 
részt a kongresszuson.

A  kongresszus — úgy olvassuk 
— nagy és értékes munkát végzett, 
melynek hatásai már a közel jö 
vőben érvényesülni fognak. A  
kongresszust befejező 700 terítékű 
banketten egy újságíró beszélge
tést folytatott Thurron professzor
ral, a kanadai protestáns egházak 
elnökével, aki többek között a kö 
vetkezőket mondotta:

A világprotestantizmus hatal
m as előtörés előtt ál l ! . . .  Arany 
é s  acél fal vagyunk!. . .  őrt állunk 
a gyengék mellett és segítségre 
nyújtjuk ki kezünket. A  magyar 
protestánsok küzdelme teljes meg
értésre számíthat.

Ha annyi hitetek volna . . .
Afrikában egy misszionárius össze
hívta a gyülekezetét, hogy a nagy 
szárazságban esőért imádkozza
nak. Egy kis négerlányka is eljött 
s a kezében hozta már az eser
nyőjét is. Mert szentül meg volt 
győződve, hogy az imát a jó Isten 
meghallgatja.

Egyházmegyei közgyűlések.
A tolna-baranya-somogyi ev. esperesség 

június 27-én Bonyhádon tartotta ez évi 
rendes közgyűlését. A — sajnos — gyakran 
betegeskedő, ezúttal is távolmaradt esp. 
felügyelő, br. Mechwart Ernő kormányfő- 
tanácsos helyett dr. Török Ottó ügyvéd, 
egyhm. világi főjegyző, majd dr. Halassy 
Tibor tb. főszolgabíró, sárszentmiklósi fel
ügyelő töltötte be a világi elnöki széket. 
Úgy Schöll Lajos főesperes, mint Müller 
Róbert alesperes kimerítő jelentése után az 
egyes bizottsági jegyzőkönyvek tárgyaltat
tak. Örvendetes tudomásul szolgált, hogy 
a miniszter az új internátus építését állam
segély kilátásba-helyezésével lehetővé tette 
s hogy Nagyhajmás templomot, Tolnané- 
medi iskolát, Nagybábony iskolát és tanító
lakot, Kéty új paplakot épít. A gyámintézetct 
kisebb-nagyoSb adománnyal kivétel nélkül 
valamennyi gyülekezet és iskola támogatta. 
Szomorú jelenség a nagy tanító-hiány. Kü
lönösen sok gondot okoz a levita-kántor- 
tanítói állások betöltése. Az új tanterv szem 
előtt tartáséval készült német tan- és olvasó
könyv kiadását nagyon fontosnak és sür
gősnek tartja a közgyűlés. Örömmel vétetett
tudomásul, hogy a KIÉ tavaszi konferenciája 
Sárszentlőrincen minden tekintetben szépen
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sikerült. — A közgyűlést megelőző napon 
a Protestáns-Körben vallásos estély tartatott 
a következő programmal: 1. Die Ehre 
Gottes aus der Natur. Wikkert Lajos har- 
monium-kíséretével énekelte az ev. dalárda. 
2. Megnyitó ima. Mondotta Müller Róbert 
alesperes. 3. Miatyánk. Énekelte Molnár 
Irénke, harmoniumon kísérte Baier János. 
4. Alkalmi beszéd. Tartotta Rózsa Sándor 
egyhközs. felügyelő. 5. Chopin : Phantasie. 
Zongorán előodta vitéz Zerinváry János 
főgimn. tanár. 6. Die Bekehrung im evan
gelischen Sion : Zulauf Henrik lelkész. 7. 
Gerok : Krankenwacht. Szavalta Lang Já
nos lelkész. 8. Schlussgebet. Mondotta 
Schöll Lajos főesperes. 9. Sonntags glocken 
és Esti fohász. Énekelte az ev. dalárda 
Baier János vezetésével. 10. Ein feste Burg. 
Közének.

*

A veszprémi evang. egyházmegye idei 
közgyűlése Veszprémben volt július 11-én. 
Takács Elek esperes és Mihályi Sándor 
egyhm. felügyelő elnöklete mellett. Meg
előző napon a számvevőszék dr. Schlitt 
Gyula—Nénik Pál, az egyházmegyei lelké- 
szi gyámolda Tatay Lajos, a gyámintézeti 
bizottság Pócza Ferenc—dr. Zauner Róbert, 
a népiskolai bizottság esperes és egyhm. 
felügyelő, a belmissziói egyesület Hering 
János—dr. Zauner Róbert elnöklete mellett 
üléseztek. Örömmel állapította meg a gyám
intézeti bizottság, hogy az idén csaknem 
400 pengővel több fordíttatott gyámintézeti 
célokra, mint az elmúlt évben. Legtöbbet 
áldozott Veszprém, hol gyámintézeti célokra 
326 pengő gyűlt össze, úgyhogy egy lélekre 
több, mint 90 fillér esik. A rendelkezésre 
álló összegből három legszegényebb gyü
lekezeten kívül, melynek egvikét nagy elemi 
csapós ért, a gyámintézet 50 pengőt a sop
roni Theol. Otthonra. 10 pengőt a szarvasi 
órvahózra fordított. A népiskolai bizottság 
kifogásolta az új elemi iskolai könyvek 
nagy drágaságát s kívánatosnak tartja, hogy 
a tankönyveket író és bíráló pedagógusok 
közé minél több tanító bevonassák. A lel- 
készi gyámolda alapjai és tőkéi a hadi- 
kölcsönben elértéktelenedtek, úgyhogy se
gélyeket osztani nem tud, azért az egyház
megye a népjóléti miniszterhez fog fordulni, 
hogy a charitativ valorizáció terhére na
gyobb segélyt adjon a gyómoldának. A 
belmissziói bizottság örömmel állapítja meg, 
hogy az egyházmegyében élénk vallásos 
élet folyik és kívánatosnak tartja, hogy a 
konfirmációi oktatás, ha majd az iskola- 
köteles korhatár a tizenhatodik életévre 
emeltetik fel, a tizennegyedik életévben 
kezdődjön. Különösen nagy tetszést váltott 
ki a belmissziói bizottságban a veszprémi 
Leányegylet működéséről szóló jelentés, 
melyet a vendégképen jelenlévő Gömöry 
Károlyné, leányegyleti elnök olvasott fel. 
Elismerésképen a belmissziói bizottság 78 
pengőt adományozott a Leányegyletnek 
kórházi és egyéb samaritónusi munkájának 
támogatására, ugyané célra dr. Mohácsy 
Lajos lelkész felajánlotta egy vall. est 
offertóriumát. Kakas József lelkész pedig 
terménybeli adományt. A bizottságok ta
nácskozása után. este 7 órakor vallásos 
est volt a templomhan, melyen közremű
ködtek : Hering Jánosné, Pócza Irén, Széli 
Piroska, Horváth Sándor, Pócza Ferenc, 
Hering János lelkészek és vitéz Magyar 
János tanító. Az estnek 36 pengős offertó- 
riumót felerészben az egyházmegyei gyám- 
intézet, felerészben a belmissziói egyesület 
kapta, A közgyűlés istentisztelettel kezdő
dőit. melyen az oltóri szolgálatot dr. Mo

hácsy Lajos egyházmegyei főjegyző végezte. 
Mihály Sándor szép megnyitó beszéde után 
Takács Elek esperes terjesztette elő gon
dosan összeállított évi jelentését, melynek 
végeztével az esperes bejelentette, hogy 
megbizatósa lejért, mire a közgyűlés az 
esperesi tisztségre beadandó szavazatok 
határidejéül szept. 8-ikát tűzte ki, mely 
szavazatok Mihály Sándor egyházmegyei 
felügyelő, Pópa, Jókai-utca címre külden
dők. A közgyűlés választással betöltötte a 
többi megüresedett tisztségeket. Mégpedig 
egyházi aljegyző lett Ihász Mihály kertai 
lelkész, ki mindjárt a hivatali esküt is le
tette, Teke László dudari jegyző egyhm. 
törvényszéki biró lett, Boda László celli 
birtokos pedig törvsz. jegyző. Számvevő- 
széki társelnök Kiss István pápai másod
felügyelő, tag dr, Zauner Róbert. A nép
iskolai bizottság buzgó előadójának. Petter 
Viktornak tisztségéről való lemondása utón 
az egyházmegye hálós köszönetét szava
zott, helyébe előadóul vitéz Magyar János 
tanitót választotta. Uj tagja lett a népiskolai 
bizottságnak Gólos Gyula veszprémi igaz
gató-tanító. A gyámintézeti bizoitségba új 
tagul Hering János lelkész, a lelkészi gyó- 
molda jegyzőjéül Boczkó Gyula lelkész 
választattak. A lemondott iskolavizsgálók 
helyeit is betöltötte a közgyűlés, mégpedig 
úgy, hogy ezután a lelkész és tanító iskola- 
vizsgálók mellett egy világi tag is lesz. 
Ilyen világi iskolavizsgóló tagokul válasz
tattak : Móritz Gyula szentkirályszabadjai 
és Boda László celldömölki birtokosok. 
Kimerítő tanácskozás után a közgyűlés a 
Győrbe összehívandó egyhézkerületi köz
gyűlésre is kiküldötte megbízottait, a jövő 
évi egyházmegyei közgyűlés helyére kitűzte 
Pápa városát.

Fichtner Sándorhoz.
Nincs úri sorsa választott nagyoknak, 
Mindenkit szolgál az igazi nagy ;
Kincset, kényelmet más szerez magának 
Szegény a nagy, de mindig, mindig a d !

Vállán viseli gondját egy világnak,
De gondot űz, bármerre visz útja, 
Könnyet nem ejt, de könnytörlő kendőjét, 
Mindenkinek örvendezőn nyújtja.

Neked sem úri kényelem a sorsod,
Szent szolgálatban ég az élted el,
Búsult magyarnak bús időn világolsz 
S mutatod útját, merre menni kell I

Csonkult seregbe életkedvet öntessz, 
Áldott, mi Honnak szolgál, a munkád. 
Segítesz nekünk Istent megtalálni,
Mert Ég felé vonz bájos m uzsikád!

SZABÓ GÁBOR.

Ne aggodalmaskodjatok. Indiai 
szokás, hogy amikor a tengerit vetik, 
7 kukorica szemet tesznek a földre. 
Amikor megkérdezték a bennszülöt
teket, hogy az mit jelent, így ma
gyarázták m eg: Egy szem a var
jaké, egy a férgeké, egy a móku
soké . . .  s a többiből reméljük hogy 
termés lesz. A tanúság: Vessünk 
jó magot s ne essünk kétségbe, 
ha nem minden mag terem gyü
mölcsöt.

I R O D A L O M .

Isten Országa. (Dr. Bihari Károly köny
vének ismertetése.) A mű Jézus tanításainak 
teljes gyűjteménye, a bibliából idézve, 
könnyen áttekinthető rendszer keretében.

A bevezetés külön fejezeteiben beszél 
Jézus a saját küldetéséről, tanításáról, bi
zonyságáról, a hitről, a hitetlenekről, a 
képmutatókról és a két legfőbb parancs
ról. Olyan közvetlenséggel, mintha pl. a 
képmutatókhoz intézett szavaival egyene
sen a mai társadalom bűnös embereit 
akarná az igaz útra visszatéríteni.

Az első rész az Isten országának, az 
Atyának, a Fiúnak, szentléleknek fogal
mát, továbbá Krisztus testvéreinek az Is
tenhez és egymáshoz való viszonyát vilá
gosítja meg.

A második rész „Boldog élet Isten or
szágában“ címmel a boldogság forrásait 
tárgyalja részletesen, a Jézus tanítását jel
lemző egyszerű és éppen azért mindenki 
által megérthető módon.

A harmadik rész arra a kérdésre felel, 
hogy a mindennapi imádságunkba foglalt 
kérésünk : „Jöjjön el a Te országod“ — 
miképpen teljesülhet mór a földi éltünkben 
is. A külön-külön megtárgyalt újjászületés, 
imádkozás és apostolkodás eredményezi 
az egyén földi és mennyei boldogsága 
mellett az egy akol és egy pásztorban 
példázott Isten országának eljövetelét is. 
amikor megitéltetnek az „élők és a holtak“.

Nem az iró, hanem maga Jézus beszél 
hozzánk ebben a könyvben, amely a szent- 
irós régi, elismert fordításaiból készült, a 
bibliai nyelvezet patinájának megkimélé- 
sével és a mai magyar beszéd szépsége
inek szerencsés alkalmazásával. Olvasói
ban meggyujtja, táplálja és növeli az igazi, 
a gyermekkori boldogító vallásos érzelem 
tüzét. A küzdők megtalálják benne lelki 
nyugalmukat. Mint az ügyes-bajos embe
reknek mindennapi olvasmánya, különö
sen a mai nehéz időkben, hézagot pótol.

A zsebalaku művet a Próféta Iroda 
adta ki Budapesten, a tartalamhoz méltó
an Ízléses, aranynyomásu egész vászon
kötésben. Bolti óra 3 pengő. Megszerez
hető Betlen Gábor Rt. Könyvkereskedése 
(Cálvin-tér 9.) főbizomónyosánál és akárme
lyik könyvkereskedőnél.

E G Y R Ó L - M Á S R Ó 1 .

A  m indennapi életből.
A kisjövedelmű hadikölcsön- 

tulajdonosok néhány héten belül 
kérhetik az állami támogatást. Az
1928—29. évi állami költségvetés
ről szóló törvény kihirdetése követ
keztében a népjóléti miniszterre 
hárul az a feladat, hogy a törvény 
rendelkezései értelmében gondos
kodjék ama kisjövedelműek támo
gatásáról, akik legalább összesen 
5000 korona névértékű és magyar 
nosztrifikálisi megjelöléssel ellátott 
háborús magyar államadóssági 
címleteknek tulajdonosai. A nép
jóléti miniszter már megtette intéz
kedését a törvényes rendelkezések 
végrehajtására vonatkozó utasítás
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előkészítése iránt. Ez az utasítás 
előreláthatólag néhány héten belül 
elkészül és kihirdetése után az 
érdekeltek elő terjeszthetik a vég
rehajtásra vonatkozó szabályok 
szerint meghatározandó módon, 
helyen és időben támogatásra irá
nyuló kérelmüket. Viszont a vég
rehajtási utasítás megjelölése előtt 
a kérelmet előterjeszteni nem cél
szerű, mert az ilyen fél kiteszi 
magát annak, hogy kérését eset
leg meg kell ismételnie. A rende
let megjelenésének türelmes bevá
rása az érdekeltekre semmi hát
ránnyal nem jár, mert a törvényben 
foglalt rendelkezés értelmében meg
szervezendő miniszterközi bizott
ság a rendelkezésre álló anyagi fede
zet korlátái között lehetőleg minden 
jogosult igényt figyelembe vehet.

H E T I  K R Ó N I K A .
A felsőházban Vészi József interpellá

ciói intézett a kormányhoz a magyar-román 
opténsper ügyében. — Bethlen miniszter- 
elnök válaszában kijelentette, hogy az 
egyetlen jogtól, mit számunkra Trianon 
biztosított, nem hagyjuk magunkat elütni. 
Ha nem kötelező ez a paragrafus, nem 
kötelező egyetlen paragrafus sem. — Rákosi 
Jenő tiszteletére Skóciában, Dornochban 
lord Rothermere díszebédet adott, mely 
alkalommal a dornochi kastélyon magyar 
zászló lengett. — Budapesten legutóbb a 
nagy forróság miatt sok haláleset és ren
geteg szerencsétlenség történt. Több na
gyobb tűzvész pusztított. Leégett a MÁV 
Andrássy-uti palotájának tetőzete is. — 
Hajmáskéren tüzérségi gyakorlatozás köz
ben áldozatul esett egyik legkiválóbb ma
gyar katona: vitéz Csörgey Károly tábornok.

A horvátok perszonéluniót követelnek 
a Karagyorgyevics-dinasztia alatt.

A szerbek Horgoson letartóztatták a 
magyar mozdonyvezetőt. — A közbizton
sági osztályfőnök ellen merényletet követ
tek el.

Románia még mindig kétségbeesetten 
hajszol kölcsönt a világ minden pénzpiacén.

Csehországban a szlovák miniszter 
hatáskörét átruházták a pozsonyi tartomá
nyi hivatalra.

A Kisántént legközelebbi konferenciáját 
Boszniában tartja.

Az osztrák törvényszék Wolff ezredest 
egy évi súlyos börtönre Ítélte. — Seipel 
kancellár Palesztinéba, azután Genfbe 
készül.

Litvániában monarkista mozgalom van.
A portugáliai forradalmat leverték. A 

felkelők feltétel nélkül megadták magukat.
Hollandiában, Dél-Limburg kerületében 

nagy bányakatasztrófa volt.
Az olasz volt miniszterelnök, Giolitti 

meghalt. — Bozenben nagy győzelmi ün
nepet ült Olaszország. Ez alkalommal a 
német lakosságnak egy része elhagyta a 
várost.

Oroszország nagy hadgyakorlatokra 
készül a lengyel határon. — Krassin, orosz 
jégtörőhajó megmentette a Viglieri csoportot.

Spanyolországban is legutóbb forra
dalmi jelenségek ütötték fel fejüket.

Anglia barátsági és kereskedelmi szer
ződést köt Törökországgal. — Az angol 
jogtudósok és politikusok élesen kifogásol
ják a Népszövetség magatartását a magyar
román birtokperben.

A pápa elrendelte, hogy a katholikus 
papok ezentúl csak reverendában járhatnak 
és civilruhát sohasem viselhetnek.

Mexikóban meggyilkolták az új elnököt, 
Obregont. A rendőrség az elnök meggyil
kolásáért a katholikus klérust okolja. 20 
apácát letartóztattak a vallási törvények 
megsértése miatt.

Kínai és japán csapatok között ismét 
összeütközésre került a sor.

Egyiptomban a kormány puccsszerűen 
feloszlatta a parlamentet.

Mandzsúria a többi délkínai tartomány
hoz csatlakozik

Amerikában Torth-Worth község bap
tista lelkésze, Frank Norris, önvédelemből 
a szószékről a prédikáció alatt lelőtte 
Jonathan Ripp nevű hívét.

Csákvár.
A csákvári ev. egyházközség felügyelője, 

lándori dr. Kéler Zoltán, betegségére való 
tekintettel, lemondott felügyelői tisztségéről. 
Dr. Kéler Zoltán harminc éven át volt a 
csákvári egyház tiszteletbeli presbitere, 
majd felügyelője. Jó szívével, lángoló 
hitével és nemes leikével igazi vezére a 
csákvári kicsiny gyülekezetnek. Nem csak 
erkölcsileg, de anyagilag is segítette az 
egyházat. Művészies oltárképet festetett a 
templom részére. Hatalmas alapítványokat 
létesített, mely alapítványok kamataiból 
emléklapot és bibliát kapnak a konfirman
dusok. Talán egyetlenegy gyülekezetben 
sem forrt úgy össze a hívek lelke a felü
gyelő leikével, mint a csákvári gyülekezet
ben. De érthető is, mert hiszen dr. Kéler 
Zoltán nem csak felügyelője volt a csák
vári híveknek, hanem istápolója, atyja, 
gyámola, tanácsadója és mindene. Lemon
dását mély megdöbbenéssel és befelé siró 
lélekkel vették tudomásul a hívek. Nem 
egy hívő szemében csillogtak a könnyek 
a lemondó hir hallatára. És azok a köny- 
nyek, a távozó felügyelő számára a leg
szebb és legragyogóbb ajándékok voltak. 
Hő imánk az, hogy a jóságos Isten adja 
vissza forrón szeretett volt felügyelőnk 
egészségét, hogy még sokéig vezére lehes
sen megcsonkított kerületünknek.

Dr. Kélér Zoltán és Draskóczy Lajos 
ny. theol. dékán ajánlására az egyház- 
község június hó 24-én tartott közgyűlésén 
egyhangú lelkesedéssel Selmeczy Miklós, 
gyértulajdonost választotta meg felügyelő- 
jőnek. Selmeczy Miklósban ismét egy olyan 
felügyelőt nyert a csákvári gyülekezet, aki 
evangéliumi hitével, ragyogó, tiszta leiké
vel és jó szívével igazi vezére lesz e 
küzdő gyülekezetnek.

A „Fébé“ konferenciája.
Lombokkal és bibliamondásokkal di- 

szítetten várta az új konferenciai fedél- 
szin Klotildligeten a Fébé Ev. Diakonissza 
Nőegylet tagjait, kik az ország különböző 
helyeiről jöttek össze, hogy június végé
nek néhány napját az Ur előtti csendes
ségben s Isten Igéjével való foglalatosság
ban töltsék el. Sokan a szorgos mezei, 
mások hivatali, gyülekezeti munkájukat 
hagyták oda, több száz kilométert utazva,

hogy ismét részesülhessenek azokban az 
áldásokban, melyeket az Úr ilyen komoly 
konferenciákon felkínál. Nagyon kedves 
volt mindjárt a konferenciát bevezető sze- 
retetvendégség, melyen Pauer Irma dia
konissza főnöknő, az egyesület ' elnöke 
tartott megnyitó beszédet a szeretetben 
való együttlét jelentőségéről. Boros Mihály 
lelkész pedig bibliamagyarázatot arról: 
Jertek el, mert immár minden kész !

A konferencia másnapján résztvett, 
kedves neje társaságában, dr. Raffay Sán
dor püspök is, ki a keresztyén ember fe
gyelmezettségéről tartott mélyen járó elő
adást I. Thesselonika 5 .1 —ti. alapján. 
Pauer Irma diakonissza főnöknő a keresz
tyén ember lelki fejlődéséről, Vargha 
Gyuláné a szóbeli bizonyságtételről, Mohr 
Henrik és Gáncs Aladár lelkészek pedig 
a keresztyén ember titkos kamrájáról, ille
tőleg lelki közösségéről tartottak előadást. 
Naponta kétszer volt áhitat, melyeken 
Trauschenfels Elza diakonissza főtestvér. 
Soltész Gyuláné, Bélák Sándor lelkész 
szolgáltak az Igével a már fennebb emlí- 
tettekenS kívül. A konferencián a német 
ajkúak részére párhuzamos német elő
adások voltak. A konferencia betetőzése 
közös Urvacsoravétel, majd a beszámoló 
hála-összejövetel volt. Ez utóbbin pedig 
nem akart vége lenni a sok-sok bizonyság- 
tételnek, mellyel az egyes résztvevők az 
elnyert áldásokról beszámoltak.

A konferencia utolsó napja jún. 29-ike- 
általános evangelizáló nap volt, melyre 
különösen a fővárosból és környékéről na
gyon sokan jöttekel. „Miért nehéz az élet?“ 
„Hogy lesz könnyűvé az é le t?“ Ez volt a 
két délelőtti előadás tárgya. Amarról dr. 
Molnár Gyula, kir. ítélőtáblái bíró tartott 
rendkívül megrázó adatokkal illusztrált elő
adást ; emebben Vargha Gyuláné mutatta 
meg, hogy csak Jézus az. Aki segíthet. 
Délután Boros Mihály lelkész arról beszélt, 
hogy Simon az engedelmesség utján lett 
Péterré ; Pauer Irma főnöknő pedig arról, 
hogy Saul az igazság őszinte keresése utján 
lett Pállá. Sok hívás hangzott el egész na
pon, mely biztatta a késedelmes lelkeket: 
Jöjjetek Jézushoz! — A résztvevők, kiknek 
száma meghaladta az ötszázat, a konferen
ciáról sok világosságot, szeretetet vihettek 
magukkal az egyébként oly sok bűn s átok 
alatt szenvedő magyar mezőkre.

H A R A N G S Z Ó .

S zen th á ro m sá g  u. 8. vasárnap.
Ev. Máthé 7.15—23.

„őrizzétek magatokat a  hamis Prófé
táktól . . .“ Soha időszerűbb nem volt ta
lán még Jézus eme intése, mint napjaink
ban. Mindenütt hamis prófétákkal vagyunk 
körülvéve. Olyan hívekre van szüksége 
azért anyaszentegyházunknak s általa 
Jézusnak, kiknek hitük erős, mint a szikla 
szál — nem eladó!

Kapi püspök győri lelkész. Kapi Béla 
szombathelyi lelkész, a dunántúli evang. 
egyházkerület püspöke eklézsiát cserélt. 
A győri egyház egyhangúlag Kapi püspö
köt választotta meg győri ev. lelkésznek. 
A háromtagú győri küldöttség Mikiás Mi
hály egyházközségi felügyelő vezetésével 
Szombathelyen már át is adta a Ielkészi 
meghívó levelet a dunántúliak főpászto
rának.
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Kitüntetés. A kormányzó dr. Tóth Ist
ván miniszteri tanácsosnak, a protestáns 
ügyosztály vezetőjének a helyettes állam- 
titkári címet adományozta. A jól megérde
melt kitüntetéshez melegen gratulálunk 1

Dr. Antal Géza, református püspök, 
legutóbb néhány hetet Londonban töltött, 
mely alkalommal Rothermere lordnak is 
meghívott vendége volt.

Miniszteri elism erés. A kultuszminisz
ter vitéz Zerinváry János bonyhádi tanár
nak a magyar cserkészügy terén kifejtett 
odaadó és eredményes működéséért elis
merését és köszönetét fejezte ki,

Hittudományi fakultásunk épitkezése 
Sopronban. Folyó hó 6-án Sopronban 
fontos értekezlet folyt le a hittudományi 
karon. Az értekezleten résztvett Dr. Ma- 
gyary Zoltán kultuszminiszteriumi minisz
teri tanácsos az egyetemi osztály vezetője, 
Sándy Gyula műegyetemi tanár a fakultás 
épületének tervezője, Dr. Thurner Mihály 
polgármester és a hittudományi kar vala
mennyi tagja. — A fakultás építési ügyé
ben értekezletre összegyűlt bizottság, hely
színi szemle során legalkalmasabbnak 
ítélte Deáktér alsó részét, megfelelően el
rendezve, illetve egyenes vonalban meg
hosszabbítva. A fakultás a Deákteret elzá
róén, azon keresztbe épül a főfronttal a 
Deáktérre, szemben a limanoví hősök em
lékszobrával. — A terveket Sándy Gyula 
műegyelemi tanár készíti és hamarosan 
sor kerül az építési pályázat kiírására is. 
A telekkérdésnek a Sopron városi tanács 
által való letárgyalása utón pedig minden 
valószínűség szerint még a kora őszi hó
napokban megkezdik az építkezést. — Az 
épületnek négy frontja lesz, belül tágas 
udvarral. 150 theologiai hallgató befoga
dására van tervezve szükséges tantermek
kel, könyvtárral, olvasóteremmel, szemi
náriumi helyiségekkel, tornateremmel. Az 
építési költségre 700.000 pengőt fordít az 
állam, ebből 350.000 pengőt mér az idei 
költségvetésbe beállított a kormány. — 
Ezzel az aktussal végre hosszú küzdel
münkre tett zárókövet maga a kormány 
és a kultuszkormányzatunk genális irányí
tója Gróf Klebelsberg Kuno dr. vallás és 
közoktatásügyi minister ur.

Protestáns tanítónőképző. A tiszai ev. 
egyházkerület karöltve a reformátussal, 
protestáns egyesült tanítónőképzőt szervez 
Nyíregyházán.

Nagy evangelizáló konferencia Győ
rött. A Bethánia-Egyesület augusztus 11 — 
12-én Győrött nagyszabású konferenciát 
tart. Nyóry Pál pécsi ref. lelkész megnyitó 
beszédet mond, amit két előadás követ e 
közös tárgyról: „Mit akarunk?“ I. „Ke
zünkbe vészük a bibliát." (Szabó Miklós 
ref. lelkész.) II. „Keressük a Krisztust.“ 
(Molitorisz János ev. lelkész.) Este 8-kor 
e tárgyról: „Mit akar Krisztus?“ tartja az 
első előadást br. Podmaniczky Pál e cím
mel : „Krisztus az egész világot akarja.“ 
100—120 vetített kép kapcsán szól erről. A 
kérdésre a második feleletet a másnap 
délelőtti istentiszteletek adják meg, mikor 
is Czeglédy Sándor ref. lelkész az evan
gélikus, és Túróczy Zoltán ev. lelkész a 
református templomban beszél erről: 
„Krisztus téged akar.“ 12-én 3—6-ig az elő
adások e kérdésre felelnek : „Mit ad Krisz
tus?“ A két előadás címe: „Békességet,“ 
„Erőt.“ Este 8-kor a záró összejövetelen 
Nyóry Pál esperes beszél e címen: „Ne 
tétovázz 1“ — Akik a konferencián más 
helyekről részt akarnak venni, legkésőb
ben augusztus 5-ig küldjék be jelentkezé

süket Túróczy Zoltán győri ev. lelkészhez 
s közöljék, hogy kérnek-e ingyen szállást, 
részt vesznek-e a kedvezményes étkezésen.

A tokaji evang. gyülekezet gyásza.
A tokaji evang. gyülekezetnek és szeretett 
felügyelőjének mély gyásza van. A min
denható Isten elsaólította körükből özv. 
Honetzy Miksónét, néh. Lóséry Pál tokaji 
ev. lelkész leányát és Honetzy Miksa tokaji 
ev. lelkész hitvesét, kiben a gyülekezet 
felügyelője, dr. Honetzy Géza ügyvéd és 
testvérei forrón szeretett édesanyjukat gyá
szolják. Temetése f. hó 3-ón ment végbe. 
A temetési szertartást Marcsek János ózdi, 
Bélák Sándor helybeli lelkész, Krecsók 
János nyíregyházai s. lelkész végezték.

Csik János bobai nyug. tanító — jelen
leg büki lakos — a kissomlyói gyülekezet
ben 1926 január havában szüleinek emlé
kére tett 50 pengős templomalapítványót 
80 pengőre egészítette ki. — Néh. Csirko- 
vics Mihály hetyei tanító özvegye — ki 
szintén Bükön éli özvegységének napjait — 
a hetyei iskola javára tett 100 pengős ala
pítvánnyal örökítette meg férje emlékét. — 
Ki szeretteinek emlékét az egyház javára 
tett alapítvánnyal örökíti meg, gránit kőnél 
is maradandóbb emléket állít I

Tízéves találkozó. A győri ev. leány
internátus első növendékei tízéves találko
zóra gyűltek össze július hó 10-én a Sze- 
retetházba, hol Huber Etelka vezetőnővér 
fogadta őket a diakonissza nővérek és 
növendékekkel együtt. Buzgó templomi és 
házi áhitat utón barátságos összejövetelü
kön részt vett Pálmai Lajos szeretetházi 
igazgató is, aki hálós megemlékezésre és 
bizó reménységre buzdította a megjelen
teket. Egy kedves nap emlékével oszlottak 
szét az esti órákban.

Nemes lélek. Musznyi Sámuel tb. egy- 
házmásodfelügyelő, ny. igazgató, a kispesti 
egyháznak 2 harangot adományozott. Egyet 
a kispesti hősök emlékére, egyet csalódja 
emlékére. Az Ur gazdag áldása legyen a 
jókedvű adakozóval. Áldja meg őt testi 
lelki áldásaival, mikor nem is látja, mikor 
nem is várja.

Szentgotthárd. Egyszerű, de annál ben- 
sőségleljesebb ünnepség keretében tette le 
július hó 22-én a missziói egyház épülő 
iskolájának alap-, illetőleg zárókövét. A 
templomban Czipott Géza lelkész ez alka
lommal a gyermekáldásról s az evangélikus 
iskolának nagy horderejéről beszélt a nem
zet és az egyház életében. Utána az épülő 
iskola helyszínén Erősvárunk eléneklése 
után Sokoray Elek felügyelő mondott emel
kedett hangú beszédet. Czipott Géza lelkész 
felolvasván az emlékiratot, elhelyezte a 
falban ; majd úgy ő, mint a felügyelővel 
az élén egyenkint egy-egy ulkalomszerű 
szentirósbeli helynek idézetével az egyházi 
elöljárók mind áldást mondtak. Ima, köz
ének után nyert befejezést a kis misz- 
sziói egyház életében oly jelentőségteljes 
pillanat.

Tisztújító közgyűlés Pakson. A paksi 
ev. egyházközség június hó 17-én tartotta 
tisztújító közgyűlését. Egyhangú lelkesedés
sel felügyelővé Bech Ödönt, a dunaföldvóri 
járás főszolgabirájót választották meg. 
Gondnok Tiderle Mátyás, pénztáros Szin- 
ger József, presbiterek : Hoffmann Adóm, 
Grünwald Hollendoner János, Render Jó
zsef, Hauszman József, Schukkert András, 
Szinger József, Hoffmann Rujder János, 
Stiener János, Spiegl Pál, Hoffman Ádám, 
Szinger Remler Adóm és Teli Ferenc lettek. 
Tiszteletbeli presbiterek: dr. Zóbaji Béla 
járási tiszti orvos, Keck János vaskeres

kedő és Bekker József Klein földbirtokos. 
Az újonnan megválasztott elöljárókat július 
hó 1-én iktatta be Horváth Sándor nyug, 
főesperes hivatalukba. — Isten áldása le
gyen az új elöljárókon és a gyülekezeten I

A Harangszó köréből. Uj előfizetőket 
szereztek : Petrovics Pál ev. lelkész Buda
fok, Jarus Imre Tóváros, Ajkay Jenőné 
Szentgotthárdon.

A dombóvári evang. Diákszövetság f. 
évi június 7-én tartotta záró díszgyűlésél, 
melyen a gyülekezet tagjai is szép szóm
mal résztvettek — Közének és ima után 
Rajnai Károly VI. o. rg. tanuló a kiosztott 
talentumok alapján tartott írósmagyarázatot. 
Ünnepi megnyitót Czavar Emil pénztáros, 
VI. o. rg. tanuló mondott. Felolvasást tar
tott : Wágner Pál ifj. elnök. Vili. o. rg. tan. : 
„Az imádságról“, Pribay Vera tanítónőkző 
1. évf. növendék pedig: „A nők az egyház 
szolgálatában”. Ferenez Etel tanítónőkző 
1. évf. növendék szabad előadást tartott: 
„Mária és Márta" címmel. Szavaltak: Bauer 
Rezső és Rühl Lajos IV. o. rg. tanulók. 
Záróbeszédet Berger Lajos h. lelkész-elnök 
mondott. Ima és közénekkel zárult be a 
gyűlés. A szövetségnek az elmúlt évben 
42 tagju volt. A befolyt tagdíjakból 50 P-t 
a templomalapra, 5 P-t az egyet, gyómint. 
adományozott. — Az Űr áldja meg a szö
vetség munkáját 1

Kirándulás. A sárvári evang. leány
egylet f. hó 14-én és 15-én két napos ta
nulmányi kirándulást rendezett Király Er
zsébet egyleti elnök és Varga József leik. 
vezetésével a nyugatmagyarországi (ma 
Burgenland) Felsőőr, Tarcsa, Borostyánkő 
és Városszalónakra. A kiránduláson 22-en 
vettek részt.

A győri Evangélikus Ifj. Egyesület 
459. sz. „Győry Vilmos" cserkészcsapata
június hó 29-én tartotta meg a győri ev. 
templom udvarán a fogadalmi ünnepélyét, 
melyen 21 cserkész tett fogadalmat. Ünnepi 
beszédet Túróczy Zoltán lelkész mondott. 
Offertorium 38 P 46 fillért eredményezett 
a csapat táborozási költségeire. A csapat 
12 tagja részt vett a Kér. Ifj. Egyesületek 
balatonszárszói cserkésztáborában.

Kérelem. Felkérjük minden ev. leány- 
egyesület vezetőségét, közölje címét az 
Evang. Papnék Lapjának szerkesztőségével 
(Marcsek Jónosné, Ózd, Borsod m.) hogy 
a Kér. Leányegyletek Világgyűléséről szóló 
beszámolót és az ev leányegyletek tömö
rüléséről szóló felhívást számukra meg- 
küldhessük.

A soproni Evang. Leányegyesület
felkéri az összes dunántúli protestáns 
leányegyesületeket, hogy címüket lehető
leg aug. 15-ig az egyesület elnökségének 
(Sopron, Várkerület 4.) bejelenteni szíves
kedjenek.

Ösztöndíj. A vall. és közokt. miniszter 
1928—29. tanévre a berlini Collégium Hun- 
garicumban az ösztöndíjas helyeket ev. 
theologiai tanulmányokra : Wiczión Dezső 
és Balázs Béla ev. lelkészjelölteknek ado
mányozta.

A Kér Ifj. Egyesületek cerkészcsa- 
patai f. évi julius hó 9- 15-ig táborozlak 
Balatonszárszón. Résztvettek a bonyhádi 
ev. reálgimnázium, a győri ev. ifj. egye
sület, a sárospataki ref. kollégium, a me
zőtúri ifj. egyesület, a kisújszállási ref. 
gimnázium, a gödöllői ref. ifj. egyesület 
cserkészcsapata, kb. 160-an. A tábor fő
gondolata a szolgálat körül forgott. Reg
geli biblia órák mutattak erre főként. A 
cserkészfiuk értékes megbeszéléseket foly
tattak a bibliai-órákon. Idegen vendégek
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is voltak : a lengyel ifj. egyesületek titkára, 
Amerikából a pittsburgi egyetem egyik 
fiatal tehol. tanára feleségével és 14 bres- 
laui német cserkész, akikkel különösen 
igen jól összebarátkoztak a fiuk, még azok 
is, akik csak nehezen tudták kifejezni 
magukat németül. — Feledhetetlen emlé
kekkel búcsúztak el a fiuk a tábortól és 
a szép Balatontól. A minden-napos tábor
tüzek maradnak meg talán a legerőtelje
sebben mindenki emlékezetében. Minden 
tábortüzet Isten igéjével fejeztünk be. Innen 
van, hogy uj erőt merítettünk a következő 
munkára.

CSALÁDI  ÉRTESÍ TŐ.
Eljegyzés. Berke Irénke ev. leányegyleti 

pénztáros Szentgotthárd és Kiss Géza m. 
kir. pénzügyőri fővigyázó Bpest jegyesek.

Halálozás. Kovács Gyula ny. mozdony- 
vezető 51 éves koréban Dombóvárott meg
halt. — Legyen áldott emléke 1

Ú J D O N S Á G O K .
A kormányzó keresztapasága. A kor

mányzó elvállalta Mesterházy Pál egyhá- 
zashetyei (Vas megye) kisgazda újszülött 
tizenhetedik fiúgyermekénél a keresztapai 
tisztséget és megbízta Vas vármegye főis
pánját, hogy jelenjék meg képviseletében 
a keresztelőn. A kormányzó az újszülöttnek 
ezüst keretbe foglalt, saját aláírásával ellá
tott arcképét adományozza.

Szomorú kép. Földmívesmagyarjaink 
ismét úgy eladósodtak, mint a háború előtt 
voltak. A Pénzintézeti Központ jelentése 
szerint hét év előtt 6 millió pengő teher 
volt a földbirtokon, ma pedig 237 millió.

Folttiszlítás közben felrobbant a ben
zin. Tóth Lajos műszaki tisztviselő Buda
pesten ruháját tisztogatta. Folttisztítés köz
ben a benzin hirtelen lángralobbant és a 
tisztviselőt a felcsapó lángok súlyosan 
megsebesítették.

Az aratógép levágta egy kisgyermek 
lábait. Borzalmas szerencsétlenség történt 
a baranyamegyei Adorjés község határá
ban. Schmidt Magdolna két és féléves 
kisleányt szülei, mialatt arattak, egy fa alá 
fektették. Az őrizet nélkül maradt gyermek 
közben beszaladt a búzatábla közé, amit 
az aratók nem vettek észre. A motoros 
aratógép a szerencsétlen kislány mindkét 
lábát levágta.

Dalosünnep Bécsben. Kétszázezer né
met dalos és másfélmillió néző követelte 
vasárnap Bécsben Ausztria csatlakozását 
a német birodalomhoz.

Jó a  termésünk. A földmívelésügyi 
minisztérium jelentése szerint az idén két 
millió mázsával több a búzatermés, mint 
tavaly. Nem lehet azonban ezt elmondani 
a zabról, mert a zabból 120 ezer mázsával 
kevesebb termett, mint tavaly.

Tizenháromezer iskoláskönyv az ame
rikai magyar gyermekeknek. A belügy
miniszter köszönetét nyilvánította Budapest 
székesfőváros tanácsának abból az alka
lomból, hogy az amerikai magyar gyerme
kek részére 13.000 iskoláskönyvet adomá
nyozott.

Tettenért templomtolvaj. Antalovics 
Károlyt, a hírhedt templomi tolvajt, akit 
templomi lopások miatt Felsőausztriában, 
Salzburgban, Németországban, Magyaror
szágon többször megbüntettek, legutóbb az 
egyik bécsi templomban tettenérték, amikor 
egy perselyt fosztogatott.

Templomtorony — alumíniumból. Az
alumínium mind jobban és jobban átveszi 
uralkodó szerepét a modern technikában 
és lassanként kiszorítja eddigi pozíciójából 
az eddig diadalmas acélt. A pittsburgi új 
protestáns templom tornyát például alumí
niumból építették. A torony tiszta alumínium 
felső része 27 méter magas. Ez a rész 60 
méter magas beton- és aluminiumkonstruk- 
cióju alapzaton nyugszik. A toronyfelsőrész 
súlya 3300 kiló.

Befalaztatták a  pozsonyi Petőfi-szob- 
rot, „nehogy leégjen“. 1919-ben lerombolt 
Petőfi-szobrot a pozsonyi marhavásártér 
egyik barakjában helyezték el és a magyar 
újságírók akciót indítottak a szobor helyre
állítása érdekében. A napokban beadvány 
érkezett a városi tanácshoz, amelyben azt 
javasolják, hogy a Petőfi-szobrot a tanács 
falaztassa be, nehogy egy esetleges tűz kért 
tegyen abban. A tanács magáévé tette az 
indítványt és elrendelte, hogy a Petőfi- 
szobor köré a barakban falat emeljenek 
és azt tűzmentes tetőzettel lássák el.

Porig égett K assa mellett egy falu. 
Kurina kassakörnyéki falucskában egy öt
éves gyermek vigyázatlansága folytán óriási 
tűzvész pusztított. A gyermek gyufával 
játszadozott és felgyújtotta szülei házét. 
Az óriási hőségben a tűz hamar átterjedt 
a környező házakra is és rövidesen az 
egész falu lángokban állott. A falu har
mincnégy háza tövig leégett.

Jugoszláv egyetemi hallgatók nem 
tanulhatnak magyar vagy bolgár egye
temen. A jugoszláv közoktatásügyi minisz
térium kérésére a belügyminisztérium ren
deletet adott ki, amelyben a különböző 
hatóságoknak megtiltja, hogy a magyar 
vagy bolgár egyetemekre készülő tanuló
ifjúságnak útlevelet adjanak.

Meggyilkoltak egy berlini lelkészt a 
német—cseh határon. Schöne berlini ev. 
lelkészt, aki az Óriás-hegységben nyaralt, 
a német határtól négy kilométernyire a 
krummhübeli erdőben egy ismeretlen em
ber megtámadta és közvetlen közelből 
három lövést tett rá. A gyilkos bevon
szolta áldozatának holttestét az erdőbe és 
elvette tőle útlevelét, értéktárgyait és 100 
márka készpénzét.

Kossuth-bankettNew-Yorkban. A new- 
yorki Kossuth szobor-bizottság rendkívül 
lelkes és nagyszabású banketten ünnepelte 
a Kossuth-szobor ünnepségek főrendezőit, 
akiknek legtöbb érdemük volt abban, hogy 

'‘ez a történelmi fontosságú ünnepség olyan 
kiválóan sikerült.

Száznégy em berélet esett áldozatul 
az amerikai hőhullámnak. Az Egyesült 
Államok keleti és délnyugati államaiban 
pusztító hőhullámnak száznégy emberélet 
esett áldozatul.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herczeg Ferenc képes irodalmi heti
lapja az „UJ IDŐK“, most közli Csathó 
Kálmán : „A felhők lovagja“ és „A hindu 
síremlék" szerzője Thea von Harbou: „A 
326-os“ című új regényét. 5000 pengős 
regénypályázatot és 1000 pengős elbeszélés
pályázatot hirdet, amelyet az előfizetők 
döntenek el. Rovatai: Regény. Elbeszélés. 
Vers. Aktuális és művészi képek. A szer
kesztő üzenetei. IKertészet. Gasztronomai, 
Szépségápolás. Rejtvények. Amit minden
kinek tudnia kell. A dolgozó nő problémái. 
Színház és zene. Divat stb. stb. Az elő

fizetőket a kiadóhivatal számos kedvez
ményben is részesíti. Kívánságára egy 
hónapig díjtalan mutatványszámot küld a 
kiadóhivatal, (VI. Andréssy-ut 16.). Előfi
zetési díj negyedévre 6.40 P, félévre 12.50 
P, egész évre 24 P.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gaél Mózes. Elő
fizetési ára negyedévre 2 pengő. Megren
delhetők L. Andrássy u. 16. Budapest.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Maszny Sámuel Kispest, Reichert Ede Sár
vár, Kirnbauer Lajos Szombathely, Pfeiffer 
János Szomajom 1.60—1.60 P, Jakab József 
Pápa, Pető Ferenc Celldömölk 1—1 P, 
Varga Lajos Beled, Belencsák Mihály Kör
mend, Fülöp Lajos Rum, Mózes Márton 
Hajmáskér-tábor, Vratarits Lajos Szentan- 
talfa, Döbrentei Antal Vasvár, Fáik Hen- 
rikné Bonyhád, özv. Orosz Lajosné Tét, 
Szloboda János Polgárdi, Nika József Szom
bathely, Zsiba László Cegléd, özv. Revaló 
Jánosné Kiskőrös, Mazurek Ferencné Gyula, 
Balassa Sándor Ujdombovár, dr. Siftár 
Zoltán Bpest 72—72 f, özv. Úray Emilné 
Székesfehérvár, Szakáts Pál Sárvár, Kovács 
Imre Ódalmand, Györgyi Sándor Meszlen, 
Varga László Abaujszántó, Borgulya István 
Szarvas, Reinhardt Julia Nagybajom, Leit- 
ner Imre, Ihász Antal Celldömölk, 60—60 f.

Hálás köszönet p urt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

Pályázati hirdetés. A gyórói evang. 
leánygyülekezet pályázatot hirdet olyan 
kizárólag nyugdíjas ev. kéntortanító részére, 
aki a gyülekezet tulajdonét képező modern, 
szép 3 szobás lakás, szép gyümölcsöskert 
fejében s megegyezés szerinti csekély díja
zásért néhány tanköteles gyermekének ok
tatását elvégzi s a kántori teendőket ellátja. 
Pályázati határidő augusztus hó 15. 

Vadosfa, 1928. júl. 14.
Bojtos László

1—1 ev. leik., isk. sz. elnök.

A Kemény-Kühn-féle német nyelvű 
bibi. történeti könyv kátérésszel kapható 
a kiadónál. Cim Kókai Lajos Budapest. 
Kammermajer-utca 3. A könyvet az 1926. 
évi egyet, közgyűlés engedélyezte, ára 
1.40 P. Kérjen mutatványt. 1—3

Egy jobb házból való fiú kereskedő- 
tanoncnak felvétetik, lehetőleg 1—2 polg. 
iskolával biró. — Jelentkezni lehet Rózsa 
Jenőnél Beled. (Sopron m.) 1—3

Gabonaárak: Búza 34.30, rozs 30.40, 
árpa 29.30, köles 27.75, zab 32.80, tengeri 
29.30, korpa 24.— pengő métermázsánként.

Felelős szerkesztő és kiadó : CZIPOTT OÉZA 
S zen tg o tth á rd . (Vasvármegye).

Szerkesztőtárs : NÉMETH KÁROLY. 

Főmunkatársak :
NAGY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 

TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben. 

Laptulajdonos :
a Dunántúli Lnmer-Ssövetséo.
ki. Országos l,ather-8zö*et- 

gég hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő 
Y kiadóhivatalának 

Srentgotth&rdra (Vasvra.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkes* 

és tanító.
Megjelenít minden vasárnap

A b en n ed  b ízó k a t so h a  el n e m  h a g y o d ,

Óh U ra m , h a llg a ss  m e g , n e  le g y e k  e lh a g yo tt t

SurkaaitA-kladóklTatal i 
SZENTOOTTHÄRD. 

Vas vármegye.

riókkladóhlrataJ t 
.Luther-Tiraaság* könyv- 

kereskedése Budapest, 
vm ., Szentkirályí-u. Bl/a.

A „HAKANH8Z0“ 
előfizetési Ara negyedévre 
1 P 28 t. Félévre 2P 40f 

Csoportos küldéssel 
10»/e-os kedvezmény. 

Amerikába egéai évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 80 (111.

Hű az Isten! . . .
I. Korinth. 1. 1 0 .13. „ .. .  hű 

az Isten, aki nem hagy tite
ket feljebb kísértetni, mint 
elszenvedhetitek“. ..

M é g  a gyarló, földi ember is jól 
* * tudja azt: mit bír el gyermeke, 
s a gyenge vállakra nem rak olyan 
terhet, amelyet el nem hordozhat
nának . . .  Mennyivel inkább tudja 
hát a jó Isten : mit bírnak el az 
ő hazafelé tartó gyermekei! Még 
a kisértést is az erőnkhöz méri... 
emberfelettit nem kíván tőlünk! S 
ha mégis roskadozunk a teher 
alatt, ebben nem Isten a hibás 
hanem egyedül mi! Nem imád
koztunk kitartó, győzödelmes erő
ért, nem tartottuk szem előtt az 
Úr ígéretét, nem hordoztuk őt szün
telen szívünkben I Nem voltunk 
jgazán keresztyének, megtört a 
bizodalmunk, elfelejtettük, hogy hű
séges mennyei Atyánk van, aki 
nem hagy bennünket feljebb kísér
tetni . . .  Hűséges mennyei Atyánk 
van, aki vagy a kísértés hatalmát 
töri meg, vagy pedig megsokszo
rosítja a gyenge ember törékeny 
erejét.

Ha Isten velünk, kicsoda elle
nünk I ? . . .  A mély hegyszakadé
kok között megragadjuk a vezető 
kezét, rábízzuk magunkat és nyu
godtan lépünk át a mélységek 
felett . . . .  A gyermek félelem 
nélkül halad égzengés, villámlás 
idején is, ha édesapja kezét meg
szoríthatja ! . . .  Nos, hű az Isten 
bizodalmunkkal, hitünkkel öleljük 
át, fogjuk meg áldó atyai kezét s 
reátekintve szóljon imádságunk: 
„lm kezem kezedben vezess Ve
zér, lépéseimet igazgassa a te szent 
igéd, légy az én lábaimnak szövet- 
néke és ösvényem világa! “ . . .  És 
azután azt az atyai kezet sohse

engedjük el, imádságainkkal, forró 
könyörgéssel minden nap újra ra
gadjuk megl Vele kezdjük, vele 
végezzük a napot! . . .

így járjuk meg „szerencsésen“ 
még a kísértések tüzes kemencé
jét i s . . . Te légy Uram, oltalmunk, 
menedékünk ; légy velünk minden 
Ínségünkben, hogy szent kezedből 
soha semmi ki ne ragadhasson 
bennünket! . . .

„Mini az áléit bús virágra 
Megújító harmatot,
Sebhedt szívem fájdalmára 
Csak te hintesz balzsamot; 
Könnyül sorsom terhe rajtam,
S imádságra nyílik ajkam.

Gyenge vagyok, lankadoznak 
Buzgóségom szárnyai,
Bármely híven vágyakoznak 
Színed elé szállani;
Óh adj erőt, hogy míg élek 
Egyedül csak néked éljek."

Ámen *

Aldás-e a Biblia?
Ii tc-t : Földvári Béla.

z 1804-ik esztendőben, amikor 
Európát még Napoleon hadai 

tartották rettegésben, Angolország 
fővárosában egy kihatásaiban meg 
nem mérhető fontos esemény tör
tént : Charles Tamás lelkész buz- 
gólkodása folytán, megalakult ,a 
Brit és Külföldi Bibliatársulat. És 
mily égi csoda! Megindítója az 
egésznek Jones Marika, egy 16 
éves weis leányka volt. A mustár
mag fává nőtt és pedig olyan te
rebélyes fává, hogy annak gyü
mölcséből ma már 608 nép és 
népfaj táplálkozik.

Ha párhuzamba állítjuk az an
gol és francia nemzetet a Bibliá
hoz való viszony szempontjából, 
akkor valami meglepő tény tűnik 
szemünkbe. Röviddel előbb 1793- 
ban a francia jakobinusok eltöröl
ték a keresztény hitet, letaszították 
Istent trónjáról és megtették az 
Észt istenüknek. Barbárságukat 2 
ezer keresztény templom lerom
bolása követte. Ugyancsak e nem
zet fia, a franciák által körülrajon
gott Voltaire volt az. aki megjö
vendölte a Bibliáról, hogy azt 100 
év múlva már senki sem fogja 
olvasni. Csodálatos iróniája a Sors
nak, hogy a Bibliatársulat később

véletlenül épen Voltaire házát ta
lálta kibérelni Biblia-raktárnak. Ez 
időtől kezdve Franciaország dicső
sége mindinkább homályba borul. 
Ma pedig kiesett már a népek 
szellemi irányításának szerepéből 
és egy lassan sorvadó nemzetté 
lett Voltaire nemzete, amely, ahe
lyett, hogy szaporodnék, évről- 
évre fogy.

Viszont az a Szigetország, amely
nek népi hősi elszántsággal Isten 
mellé és az Isten Igéje mellé állott, 
megtapasztalja folytonosan, hogy 
az Isten is mellette áll azóta. Nem 
is lehet másként. Aki Isten mellé 
és az Isten Igéje mellé áll, Isten 
is melléje áll annak! Angolország 
1804 óta belső és külső erőkben 
folytonosan növekszik s napjaink
ban legszámottevőbb tényező a 
föld összes nemzetei között. De 
vájjon nem a „véletlen“ hozta ezt 
így? Vagy talán a kedvező föld
rajzi fekvés? — amint sokan en
nek szeretnék betudni Anglia ha
talmának nyitját. Azt mondotta 
nekem egy angol ember: „England 
became great through the Bible!“ 
(Anglia a Biblia által lett naggyá). 
Mikor Erzsébet angol királynőt 
megkérdezték egyszer, micsoda
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Szeretettel felhívjuk a szülők figyelmét egyházkerületünk középis
koláira: a soproni lyceumra, a bonyhádi reálgimnáziumra, a kőszegi 
leánylyceumra és a soproni tanítóképző intézetre. Őseink ezen intéze
teket nagy áldozatokkal azért építették meg s azokat egyházunk mun
kával és áldozatos anyagi erővel azért tartja fenn, hogy nemzeti kul
túránkon kívül szeretett evangélikus anyaszentegyházunkat is szolgál
ják s jövendőjét építkessék. Kérjük és elvárjuk egyházkerületünk gyer
mekeket taníttató családjaitól, hogy fiaikat és leányaikat ne vigyék 
idegen iskolákba, hanem küldjék el azokba az áldott, értékes hivatást 
teljesítő, tudást, érzelmet és akaratot gazdagító iskoláinkba, amelyeknek 
falai között a hűséges lelki édesanya öleli keblére gyermekeit. Felvilá
gosítással és támogatással mindenkinek pásztori szeretettel szívesen 
szolgál gyülekezetének lelkésze, nemkülönben a tanintézetek igazgató
sága is.

Anglia nagyságának a titka ? — 
a királynő a nyitott Bibliára mu
tatott rá. Aki a Bibliának hatását 
egyszer önnön életében megtapasz
talta, az bizonyítás nélkül is tudja, 
hogy az angol királynő igazat 
mondott.

Hadd mondjak el néhány tényt 
Anglia jelen közállapotairól. Csak 
a háború utáni Angliát volt alkal
mam megismerni s angol emberek 
arról panaszkodnak, hogy sokat 
sűlyedt népük a háború követ
keztében. És még ma is az angol 
rendőrt kard és revolver nélkül 
látjuk intézkedni az utcán. Mintha 
az erőszak ezen eszközeire nem 
is volna már szükség, mert min
denki engedelmeskedik, elég. egy 
szó vagy egy kézmozdulat. Öröm 
volt látnom az Istenországa békes
ségéhez való ezen közelséget ne
kem, aki gyermekkorom óta ahoz 
szoktam hozzá, hogy a magyar 
csendőrök kardlappal és puska
tussal simogatták a szilaj legénye
ket a tiszaföldvári vásárokon. — 
Amikor a glasgow-i postahivatal
nak egy csomagot adtam át, hogy 
azt Manchesterbe küldjem, elis
mervényt nem kaptam róla. Mivel 
Európában érzékeny veszteségek 
értek már ezen a téren, aggódtam 
a csomagomért és elismervényt 
kértem. Ekkor tudtam meg, hogy 
az angol postán se szállítóvél, se 
átvételi elismervényezés nincs. Rá
írom a címet a csomagra és el

viszik annak, akinek szól. Ha vala
ki aggódik, kiállítja önmaga az 
elismervényt, amelyet aztán a posta 
lebélyegez.

Tagadhatatlan, hogy a rémes 
háború Anglia közállapotait is ala
posan szétzilálta. De ez az ország 
meg fog ujhodni a Jézus Krisztus 
élő erőiből, vasárnapi iskolái és 
Bibliái által.

A te hited megtartott tégedet.
Egy hitetlent betegágyánál körül
állták a barátai és buzdították ő t : 
Kitartani, kitartani 1 Jó, jó, mondta 
a haldokló, de mit tartsak ki, mikor 
nincs semmim, mikor nincs mibe 
belekapaszkodnom. Mennyivel bol
dogabb a hívő, aki hallja a hit 
biztató szavát: Bízzál, a te hited 
megtartott tégedet . . .

Ilonka : Miért félnék tőle ?
Gabi: Miért nem jöhet hát be?
Ilonka: Egyszerűen azért nem, 

mert nem lesz akkor helyem az 
irodában.

Gabi: Vagy ú g y ? . . .  Oh, hát 
csak ne tudna hazajönni.

Ilonka: Azt hiszem, még úgysem 
érkezik haza. Nagy dologban jár.

Gabi: Házasodik ?
Ilonka: Még nem. Majd csak 

azután készül. Előbb főjegyző akar 
lenni Nagykalidán. Jövő héten lesz 
a választás

Gabi: Korteskedik ? Van kilá
tása a megválasztásra?

Ilonka: Azt mondja ő, hogy 
biztos neki.

Gabi: Oh, hát választanák meg.
Ilonka: Miért kívánja ? Hisz

maga még nem pályázhatik a he
lyére.

Gabi: Hát csak kívánom azért 
neki.

Ilonka: Tiszta szívéből ?
Gabi: Legtisztább szívemből.

A modern ember és 
a Krisztus.

Irta : vitéz Magassy Sándor.

A mai ember, a modern ember 
valóban irigylésre méltó em

ber. Soha senki nem tudott még 
annyit, mint a mai modern ember. 
Évszázadok nehéz problémái ma 
már úgyszólván gyermek-elméletek; 
sőt ami ezelőtt tíz esztendővel 
még a legnagyobb tudósok képes
ségeit is meghaladta s óriási kér
dőjelként állott a gondolkodók 
előtt, az ma már napirendre tett 
„bakateH“ dolog. Minden ered
ményesebben dolgozó tudományos 
rendszer világhatalmi követeléssel 
indul neki a világnak; kisebb-na- 
gyobb táborokat toboroz maga 
körül, kiforgatja sarkaiból a régi 
gondolkodásmódot, új medret vág

Ilonka: Akkor nekem nem jót. 
kíván.

Gabi: Magának ? 1
Ilonka (elszomorodva)■' Nekem 

. . . Nekem.
Gabi: Miért, Ilonka ?
Ilonka: Jaj, maga igen rosszat 

kíván nekem. Nem vártam ezt 
magától.

Gabi: Nem értem, miért kívánok 
magának azzal rosszat, hogy Szí
vósnak szerencsét kívánok. Tán 
sajnálja, megsiratja, hogy elmegy 
innét?!

Ilonka (majdnem sír)- Ilyen 
maga . . . így törődik maga csak 
énvelem.

Gabi (kétségbeesetten): De Ilonka 
kisasszony ! Szóljon, sajnálja ? ! . . .  
T á n . . .  tán őt szereti? Szóljon, 
az Isten szerelmére, mert megfojt 
a borzasztó iroda levegője.

Ilonka: Nem . . . nem, éppen 
azért kíván maga rosszat nekem, 
mert nem szeretem, mert. . . mert 
soha se tudnám szeretni.

Elment az én Rózsám. . .
Népszínmű egy felvonásban. 4 

Irta : Csite Károly.

Ilonka: Segítettem már sokat 
nagyapusnak írni. Tudja? Minden
féle másolásokat.

Gabi: Én is még csak ott tartok: 
másolgatok.

Ilonka: No, várjon, délután,
amikor végzek a vasalással, be
jövök segíteni. Jó lesz?

Gabi (felugrik, táncol örömében, 
mint igazi gyerm ek): Nagyszerű 
lesz ! Oh, be jó desz 1 Aranyos lesz ! 
Azt hiszem, nem is az irodában, 
hanem a mennyországban leszek. 
Milyen szép, milyen tündéri ez a 
hivatal!

Ilonka: Ne örüljön előre. Hátha 
megjön Szívós úr, az adóügyi jegyző.

Gabi (elszomorodik): Akkor nem 
jöhet be maga?!

Ilonka: Nem.
Gabi: Miért? Fél tőle?
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A zalaegerszegi a j evangélikus lelkészlak. Az emeleten kultúrteremmel, elő
adások céljaira.

a i  észnek, divatot csinál az Ízlés
ből, porba sújtja vagy magasba 
emeli azt, ami útját állja, vagy 
céljának megfelel. Napról-napra 
látjuk, hogyan tűnik a homályba 
a régi életfelfogás, a régi világ
nézet és hogyan alakul ki az új.

Technikánk is gigászi lépések
kel rohan előre. Hol vagyunk ma 
már a lassú járatú, csilingelő 
postakocsitól 1 . . . A csendesen 
baktató konflist megbámuljuk s 
szemünkből öntudatlanúl is kiröp
pen a néma kérdés: Hát még ilyen 
is van ? . . .  Néhány esztendő múlva 
talán már magyarázni kell a gyer-

Gabi: Hát akkor nem szereti, 
nem is kell szeretni, nem is szabad 
szeretni. Ki mondja, ki parancsolja 
magának, hogy szeresse ? 1

Ilonka: Nagyanyám akarja, hogy 
hozzá menjek, ha megválasszák 
Nagykalidára, mert az igen jó állás. 
Sok jövedelemmel jár.

Gabi: Hát Pali bácsi, a nagy
apja? ‘

Ilonka: 0  nem szól semmit. 0  
csak mosolyog, ha előhozzák, ha
nem annál jobban akarja édes
apám is.

Gabi: Ő is ? 1
Ilonka: Ő is . . . ő is ! Csak 

szegény édesanyám élne, tudom, 
hogy ő nem kívánná, nem akarná 
az én boldogtalanságomat.

Gabi: Hát Szívós ? . . .  Akarja-e 
ő magát, Ilonka ? Elakarja-e ő ma
gát venni?

Ilonka: Akar, de még mennyire 
akar. Bár ne akarna, bár gyűlölne, 
utálna. De a megválasztásáért is 
azért fut már hetek óta, mert akar.

meknek, hogy a „fiákker“ egészen 
más valami volt, mint az autó. 
Ott tartunk már, hogyha nem elég 
a gyorsvonat, expresszre ülünk; 
és ha ez is lassú még, szálljunk 
repülőgépre. Ki gondolta volna ez
előtt öt évvel még, hogy ma már 
a legszerényebb faluban is rádión 
hallgathatnak egy világvárosi elő
adást, vagy egy Bethowen-kon- 
certet 1 ? Ki hitte volna azelőtt, 
hogy a villamosság segítségével 
több száz mérföldnyi távolságból 
képet lehessen papírra vetni 1 ? — 
Álmok, mesék, regényírók fantasz
tikus jövendölései élő valóságként

Gabi: Jaj, akkor nem kívánom 
neki, hogy megválasszák. Isten 
ments, hogy kívánjam. Sőt azért 
imádkozok, kérem a jó Istent, hogy 
ne sikerüljön neki. Tudja, Ilonka? 
Legalább három-négy évig sehol 
se sikerüljön neki. Tudja, aranyos 
Ilonka, addig ne sikerüljön neki, 
míg én kész jegyző nem leszek. 
Aztán már nem bánom, sőt kívá
nom, hogy akár Budapest székes- 
főváros főjegyzője lehessen.

Ilonka (Gabi keblére borul): Oh, 
Gabi, imádkozzék hát maga is tiszta 
szívéből! (Hangos kopogás az aj
tón. Ijedten ugrik el.) Jaj, valaki 
jön ! (Kiszalad jobbra.)

Gabi (utána siet, az ajtón utána 
kiszól): I-mád-ko-zok, édes Ilonka! 
Este, reggel . . . minden órában 
imádkozok!

NYOLCADIK JELENET.
Boldog, Gabi, majd Erzsi.

Boldog (szembejön Góbival): Mi 
a csoda?! Mindig csak imádkozik?

állanak ma az ember előtt. •
Az élvezetek ezerfélesége is 

egyre hatalmasabb gyűrűket ver. 
A világháború óta enyhébb lett a 
társadalmi megkötöttség s ízlése 
szerint mindenki többet élhet ma
gának. Lazább lett a szokás-kény
szer, kibővültek az etiquette szi
gorúan körülhatárolt territóriumai. 
Szabadabb lett a szó, (a sajtóban 
mindenesetre) a közóhajok meg
nyilatkozása, sőt a jogok követe
lése is csak kiabálva tud már be
szélni. Modor, divat, társalgás, él
vezetek, ízlés stb. valamennyien 
mintha megrészegedtek volna a 
szabadság mámorától.

Az első pillanatra valóban azt 
lehet mondani, hogy a modern 
ember irigylésre méltó ember.

De ne a látszat után ítéljünk 
és ne elégedjünk meg egy futó 
pillantással. A fenti megállapítás 
csak ruhája a modern embernek, 
de még nem ő maga. A ruha 
mögött egészen más képet látunk. 
A mai emberből hiányzik az élet 
mélységeibe való elmélyedés, az 
emberbe rejtett örökkévaló belső 
értékek meglátása, a magasabb 
megérzésekre irányuló koncentra- 
tiv erő. Hiányzik a zavartalan, 
tiszta öröm, melyet szelíden von 
be az ártatlanság hamva s amely 
eltemeti az élet keserűségeit és a 
lélek sorvasztó miazmáit. Nagyon 
ritkán akadunk olyan emberre, 
akinek szívében megcsendül néha

Tán mégsem akar jegyző lenni- 
papnak készül ?

Gabi: Jegyző leszek, Pali bá
tyám. Szeretem ezt a pályát. A pa
pit is szeretem, de mégis azt gon
dolám, hogy jobb jegyző tudok 
lenni, mint amilyen pap lennék. 
Azért imádkozok Istenhez, segítsen 
meg elhatározásomban, hogy minél 
jobb jegyző lehessek. Olyan, mint 
Pali bátyám.

Boldog: Ne dicsérj, öcsém, ne 
dicsérj. (Ismét kopogás az ajtón.) 
Tessék, nó. Ej, de sűrű ma a ven
dég pasas, annál ritkább a garas. 
(íróasztalhoz ül. Gabi kioson.)

KILENCEDIK JELENET.
Boldog, Erzsi.

Erzsi (csinos, fiatal menyecske, 
pólyásbabával a karján, szomorú 
tekintettel s szemérmes félénkséggel 
köszönt be): Jónapot adjon Isten.

Boldog (fel sem tekint írásából): 
Adjon Isten. (Folytatjuk.)
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a békesség édes hangja, mely 
harmonikussá teszi egész életét.

Ezért olyan a legtöbb modern 
ember, mint a csillogó ékszer, 
mely ugyan szikrázva hinti szerte 
a maga sugarait, de lényegében 
hideg és merev. Ha küzdelmek 
viharai zúgnak feléje, rendesen 
megtorpan, alkudozik, vagy meg
hátrál, mert hiányzik belőle a sok
szor nagy árat követelő kitartás és 
türelem. Mintha valami lehangoló 
élet-szintelenség, valami szánalmas 
tartalmatlanság kötné gúzsba. Any- 
nyi mindenfélét megpróbál, annyi 
drága energiát pazarol el s leiké
ből mégis oly fagyos leheletek 
csapnak ki sokszor. Élete inkább 
egy precíz, de lelketlen mecha
nizmus, mint élet. Innen van az
után, hogy oly ritkán — vagy so
hasem, — tudja élvezni a maga
sabb rendű világok állandóan 
derűs és meleg boldogságát. Mint
ha számára sem a természetnek, 
sem a történelemnek nem lenne 
már lelke. (Folyt, köv.)

Biblia olvasásakor. Ne úgy ol
vassuk a Bibliát, mint az ügyvéd a 
végrendeletet, hanem mint az örökös 
atestámentumot. Az ügyvéd kritikus 
szemmel, szív nélkül olvassa. Vizs
gálja minden betűjét, minden mon
datát. A bibliát is száz és ezer 
ember olvassa így. Hogy ezek 
igazi örömöt benne nem találhat
nak, az természetes dolog. Boldog 
az, aki a Szentírást úgy olvashatja, 
hogy ő az örökös. Ujjongva hallja 
minden mondatát és így kiált: Ez 
is én értem van, ez is nekem szól, 
ez is az enyém.

OLVASSUK A BIBLIÁT!

Isten Igéje. III.
(Mit tehet az ember Isten Igéjével ?)
Aug. 6. Állást kell foglalnia. I. Kir. 

18.21; Máté 12.30. Ha egyszer nem, más
szor minden ember szembetalálkozik azzal 
a komoly kérdéssel : ki az én életemnek 
ura és irányítója: az egy igaz Isten-e, vagy 
Baél. Ez az az életbevágó, sürgető „vagy- 
vagy“, amelyre nézve mindenkinek dönte
nie kell. Vagy Isten Igéje az én életemnek 
irónyjelölője, vagy e világ hitető bölcses
sége szerint járok. E kérdésben nincs sem
leges álláspont. Aki nem foglalt állást az 
Ige mellett, az máris állást foglalt — ellene. 
Hát én hova szavazok ?

Aug. 7. Megvetheti. II. Mózes 5 . t—2. 
Faraó-íajta emberek ma is sokan vannak. 
Önmagukban bizakodó, fejüket magasan 
hordozó emberek, akik hogyha hangzik 
feléjük Isten parancsoló üzenete, lázadozó 
gőggel kérdezik; .„Kicsoda az Úr, hogy 
szavára hallgassak?“ Félszívü emberek 
kiknek füle süket az Ige számára s ajkuk

HARANGSZÓ.

Esti fohász.*
Leszáll az estnek csendje 
S hő imám.
Keres lelkemnek szentje,
Jó Atyám !
Oh nézd szívem hogy szenved 
Küldj reá békét — enyhet!
Halld meg hát —
Én jó Atyám,
Halld meg hét.
Mint kérlel szám —
Atyám :

Sok gond és bánat kínoz 
S nyugtom nincs.
Imám hozzád kiáltoz :
Oh tekints —
Az égből alá Atyám,
És vidítsd fel az orcám 1 

h vidítsd — 
n jó Atyám,

Oh vidítsd —
Az én orcám.
Atyám I

A nap újra keltével 
Légy velem.
Munkám végezzem kedvvel, 
Szívesen !
Egész éltem dicsérjen,
Jóságodat köszönjem !
Hőn kérlek —
Én jó Atyám,
Hőn kérlek —
Vigyázz rám
Atyám 1 KNÁBEL VILMOS.

* M a r s c h n e r  : „ S z e r e n á d “ c . d a l l a m á r a  é n e k e h e  
a  b o n jh a d i  e v . d a l á r d a  a z  e g y h m .  k ö z g y ű lé s  a l k a l 
m á v a l  r e n d e z e tt  v a l l á s o s  e s té ly e n .

gúnymosolyra húzódik a Krisztus neve hal
latára. Sokan vannak ilyenek. Ne tartozzam 
közéjük 1

Aug. 8. Elrejtőzhetik előle. I. Mózes 
3 .8 —io. Ádám-fajta emberek is sokan van
nak. Ezek hallják jól az Isten szavát, de 
mert kellemetlen nekik az a vádoló és 
számonkérő szó, hát bedugják fülüket 
előtte és elrejtőznek az Isten elől. Struc- 
politikát folytatnak, balgatag emberek, akik 
azt hiszik, hogy ha ők nem látják Istent s 
nem hallják a szavát, akkor az Isten sem 
látja őket. — Ilyenek is sokan vannak. 
Nem tartozom-e közéjük ? !

Aug. 9. Figyelhet rá. I. Sámuel 3 . io. 
Hála Istennek Sámuel-fajta emberek is 
vannak még. Sámuel — pedig még csak 
gyermek volt — figyelte az Úr szavát és 
hallotta hangját, nem rejtőzött el, nem 
dugtá be a fülét, hanem készségesen, bol
dog örömmel felel : „Szólj Uram, mert
hallja a te szolgád“. Boldog ember az, aki 
nem unalomból, nem is csak kegyes szo
kásból megy templomba s ül le Bibliája 
mellé, hanem azért, hogy meghallgassa; 
mi mondani valója van száméra az Isten
nek, Hála Istennek vannak ilyen emberek 
is. Közéjük tartozom-e én ?

Aug. 10. Hűtlen lehet hozzá. Gal, 1.6 8, 
Máté 1 3 . 20—sí. Sokan vannak, akiköröm
mel fogadják és hallgatják Istennek Igéjét 
és fogadkoznak, hogy arra építik rá egész 
életüket, de nem tudnak mellette híven 
kitartani. Ezek azok a szalmalánglelkese- 
désü emberek, akik hamar felesküsznek 
az evangéliom zászlaja alá, de aztán, ha 
jönnek a kísértések, a nehézségek, akkor 
éppen olyan könnyen el is hagyják a zász
lót és hűtelenül „más evangéliomra hajol
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nak“. Az a sok Ígéretesen méginduló, de 
aztán derékba-törő keresztyén élet. amelyet 
itt is, ott is láthatunk, mind az evangéliom 
hűtlen elhagyásáról beszél. — Megtudok-e 
éllani híven az evangéliom mellett ? !

Aug. 11. Vezérévé teheti. Zsolt. 119. 
105, 133. Hála Istennek, vannak olyan em
berek is, akik nemcsak hallgatják az Igét, 
hanem mindhalálig híven meg is állnak 
mellette. Ezek nem időszaki keresztyének: 
egész életüket Isten Igéje' irányítja. Ha de
rült életük ege : Isten Igéje annak sugár
hintő napja, ha pedig a szenvedések felhő
ibe borul felettük az ég, Isten Igéje szá
mukra a biztató reménycsillag. Vezérem-e 
nekem minden időben Istennek Igéje ?

Aug. 12. Terjesztheti. Máté 28. i9; János 
1 . 4«. Az evangéliom magyarul: örömhír, 
amely arra való, hogy tovább adják az 
emberek. Akinek szívében az Ige valóban 
jó talajra talált, az valami ellenállhatatlan 
lelkikényszert érez arra, hogy terjessze azt 
az emberek között. Figyeljük csak m eg: 
Péter azt mondja : „Nem tehetjük, hogy ne 
szóljuk azokat, amelyeket hallottunk és 
láttunk“. Pál hasonlóképpen: „Jaj nékem, 
ha az evangéliomot nem hirdethetem". — 
Akkor vagyok igazi keresztyén, Isten Igéje 
akkor nem válik bennem hiábavalóvá, ha 
terjesztem azt, ha egész életem örvendező 
bizonyságtevés arról, hogy „megtaláltam a 
názáreti Jézust“ ! Szabó  J ó z s e f

A természetimádó. Vasúton vi
tatkozott két ember vallásos kér
désekről. Az egyik büszkén nevezte 
magát természetimádónak. A másik 
kíváncsian megkérdezte, hogy mi
kép csinálja ő azt? A felelet az 
volt, hogy korán reggel kimegy az 
erdőbe, a mezőre s ott minden 
olyan szép, a fülemile, a pacsirta 
énekel s harmatcsepp tündöldik 
minden levélen . . .  Erre egész ár
tatlanul felveti a másik kérdést: 
De hogy ha esik az eső? A ter
mészetimádó erre zavarba jutott 
és szépen hallgatott.

IV. Pál pápa feje.
Borgatti tábornok, a római hadi

múzeum igazgatója érdekes leletre 
akadt, amikor a muzeum pincéit 
revideálta. Megtalálta IV. Pál pápa 
szobrának márványfejét. Ennek a 
fejnek igen érdekes története van.

370 évvel ezelőtt halt meg IV. 
Pál pápa 84 esztendős korában. 
Noha 18 háziorvosa volt, egyetlen
egyre sem hallgatott soha.

— Az orvosok csak írjanak re
cepteket, — ez volt a kedvenc mon
dása — de az okos beteg ne ve
gyen be semmit.

E mellett az elv melleit igen jó 
egészségnek örvendett. 84 eszten
dős korában végelgyengülésben 
halt meg. A halálát a római nép 
nem gyászolta túlságosan. IV. Pál 
pápa tudvalévőén rendkívül szi
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gorú ember volt. Ridegen ragasz
kodott a dogmákhoz, ő  volt az, aki 
az inkvizíciónak új életet adott. 
Ferdinánd német császárt nem 
erősítette meg a trónján, mert a 
hit dolgában túlságosan engedé
kenynek találta.

— Nem lehet jó keresztény, — 
üzente neki — aki türelmes a más- 
vallásuakkal szemben.

Anglia az ő pápai uralkodása 
alatt vette fel a protestáns hitet. 
Erzsébet királynét nem akarta el
ismerni Anglia uralkodónőjének.

— Fattyú az, nem királyné, — 
ismételgette számtalanszor a kör
nyezete előtt.

Amikor a római nép a haláláról 
értesült, azonnal megrohanta a 
börtönöket és kiszabadította az 
inkvizíció áldozatait. Ugyanakkor 
a Capitoliumban álló szobrát le
döntötte és összetörte. A szobor 
fejét három napon keresztül ide- 
oda rugdalták Róma uccáin. Ez a 
fej került valahogy a hadimuzeum 
pincéjébe. Borgatti tábornok elég 
jó állapotban találta meg. A tiara 
teljesen ép.

Nem érdektelen még annak 
megemlítése, hogy IV. Pál pápa 
volt az, aki először tett indexre 
bizonyos könyveket.

Koldus és királyfi. Egy fiatal 
herceg büszke volt a szépségére. 
Vadászat után a temető mellett 
mentek, ahol egy ember egy ko
ponyát tartott a kezében és azt 
vizsgálta. A herceg megkérdezte, 
miért nézi a koponyát olyan soká
ig? A válasz ez volt: Nem tudom 
kivenni koldus, vagy királyfinak 
volt-e a feje?

Csehszlovákia.
Okályi Adolf pozsonyi lelkész most 

ünnepli 40 éves lelkészi jubileumát. — Az 
evangélikus egyházak szövetsége július 
4—6-ig tartotta Pozsonyban országos köz
gyűlését. — Az alsószeli egyház október 
31-én ünnepli templomának 50 éves jubi
leumét. — A farnadi egyház új harangját 
Bándi Endre lévai esperes szentelte fel. — 
A magyar ev. és ref. egyházak leányegyletei 
Komáromban tanfolyamra jöttek össze. — 
A rimaszombati és losonci ev. leánykörök 
baráti találkozót tartottak Rimaszombaton. 
— Balogh Elemér ref, püspök felesége 
váratlanul elhunyt Pozsonyban. — Dr. Já
noska György püspök kanonika vizitációt 
tartott a turóczi egyházmegyében, — A 
sérosi esperesség Eperjesen tartotta folyó 
évi közgyűlését, a pozsonyi magyar-szlovák 
esperesség Pozsonyban, az abaujzempléni 
egyházmegye Ungváron, a pozsonymegyei 
német esperesség Misdorfon.

K O R K É P E K .

K arcolatok a hétről.
A  védőszentek száma ezekben 

a modern időkben, amikor annyi 
baj és megpróbáltatás éri az em
bereket egyre szaporodik. Egy
máshoz nem menekülnek az em
berek, jó lelkeket, irgalmas testvé
reket keresnek az égben, akik meg
oltalmaznak a földi sanyaruságok 
ellen. íme nehány ada t:

A  színészek újabban hivatalosan 
is védőszentként tisztelik szent Ge- 
nesiust, azt a pogány színészt, aki 
játék közben tért át a keresztény 
hitre egy megrázó lelki élmény 
hatása alatt. Nemrégiben az olasz 
cserkészlányok kerestek maguknak 
égi patrónust. Egy darabig Jeanne 
d Arcra gondoltak, de aztán nem
zeti szentjükhöz, siennai szent 
Katalinhoz folyamodtak.

Egyébként ma úgyszólván min
den mesterségnek, hivatásnak, ipar
nak, foglalkozási ágnak megvan 
a maga védőszentje, sokkal inkább, 
mint a középkorban.

A repülőket a lorettoi Szűz 
Mária védelmezi, az autón utazó
kat szent Kristóf. A  rádió munká
sok és hivatalnokok sokáig keres
ték vedőszentjüket, mig most szent 
Borbálához folyamodtak, akinek 
eddig is sok védence volt, miután 
ő vigyázott a tüzérekre, tűzoltókra, 
bányászokra és hajósokra is.

Mi evangélikus keresztyének 
annyi baj és megpróbáltatás kö
zött is maradjunk meg csak továbbra 
is az egyetlen közbenjárónál: az Űr 
Jézus Krisztusnál, ,,mert nincsen 
senkiben másban üdvösség és nem 
is adatott emberek között ég alatt 
más név, mely által nekünk kellene 
megtartatnunk, mint az Űr Jézus 
Krisztus!“

Szakony.
Kegyeletes ünnepet ült júl. hó 22-én e 

gyülekezet, minthogy a soproni alsó ev. 
egyházmegye esperese, Farkas Elemér ek
kor avatta fel a Varga János alsószakonyi 
lakos által ajándékozott 731 Dölnyi új 
temetőt.

Az ünnepély d. u. 2 órakor a templom
ban kezdődött, hol az esperes előbb a 
részben egyesek által ajándékozott, részben 
a Nőegylet által szerzett és javított úrva
csorái és oltári edényeket és tárgyakat 
avatta fel, a kegyeletet méltató, szíveket 
felemelő és megható beszédjében és imá
jában. Nevezetesen pedig egy ezüstből ké
szült, kívül és belül dúsan aranyozott, 
művészi kivitelű úrvacsorái kelyhet, melyet 
néhai Boros János, Felsőszakony érdemes 
bírája és a gyülekezet volt derék főgondnoka

emlékére övéi készítettek : 144 pengő ér
tékben, ezzel az emlékezésre méltó be
véséssel talapzatában : Boros János emlé
kére gyászoló családja 1927. Ugyanis Boros 
János 50 éves korában halt meg. Úrvacso
rái kenyérosztó tálcát pedig a lelkész és 
családja ajándékozott, elhalt 6 éves, szép
séges és okos fiuk, illetve leslvérjük em
lékére 32 pengő értékben, tiszta ezüstből, 
dús aranyozással alján e bevéséssel: „Laci
kánk emlékére — Tóth Kálmán ev. lelkész 
és családja 1927“. Urvacsorai ostyatartót 
tiszta ezüstből 210 P értékben. Erre ada
koztak : özv. Tóth Istvánná Kovács Zsu- 
zsánna 16 P, id. Hidegh János emlékére 
gyászoló övéi 20 P, néhai Simon Sándorné 
Kis Rozália emlékére Simon Jenő m. kir. 
ny. postatiszt és neje Szombathelyről 40 P. 
Sebestyén Mihály és neje Hasza Karolin 
Czák 10 P, néhai Rózsa György emlékére 
gyászolói 20 P, vitéz Csuka József és neje 
Boros Ida Felszopor 10 P. Boros János és 
neje Gaál Ida Czák 10 P. Kolonits Ferenc 
elhalt neje Rózsa Gizella emlékére 20 P, 
Nőegylet 64 P. Ezeken kívül Nőegylet 6 
drb. oltári gyertyatartót és az oltári feszü
letet ezüstöztette, belül aranyoztatta 107.39 
P értékben és egy gyászlobogót ajándéko
zott 50 P értékben. Nöegylet áldozata zász
lón kívül 107.39 P.

Ezen úrvacsorái és oltári tárgyak meg- 
áldása után zárt sorokban, gyészlobogó 
alatt és harangzúgás közben vonult az 
utcán hömpölygő sokaság a felszentelendő 
új temetőbe, melyet az esperes szintén 
szíveket megindító beszédben és imában 
adott át rendeltetésének és a szertartás 
végén elparentálta az adakozó Varga János 
5/4 éve elhalt, hatóságilag exhumált nejét is.

Még ugyanaznap d. u. 5 órakor néhai 
Büki János ny. fegyintézeti őrt temette a 
felavatott új sírkertben a helyi lelkész nagy 
közönség kíséretével, ő lett tehát az új 
temető első, csendes lakója.

Az új temetőt az alsószakonyi hívek 
még a tavasz folyamán gondosan körül- 
árkolták, a partjait orgonabokor dugvány
nyal körülültették és minden 5 méternyi 
hosszúságban cement oszlopokra feszített, 
szeges, rozsdamentes dróthuzallal körül
vették. A bejáratot pedig cement oszlopokra 
erősített, díszes vaskapuval látták el. A te
metőhöz vezető mezei közlekedő utat sok. 
sok szekér folyamfövénnyel töltötték fel, 
hogy esőzés vagy hóolvadás esetén is köny- 
nyen járható ut vezessen a temetőkertbe.

Sírnak és örülnek. Zsidó köz
mondás, hogy ha egy izraelita 
vétkezik, akkor az angyalok sírnak. 
Mi keresztyének azt mondjuk: Ha 
egy bűnös megtér, akkor az an
gyalok örülnek a mennyben.

Jugoszlávia.
Dedinszky János alesperes, dunagálosi 

lelkész, váratlanul elhalt. — Az egyházke
rületi bíróság Belgrédban tartott ülésén 
megsemmisítette Lebherz Henriknek újver- 
bászi lelkésszé történt megválasztását. — 
A becskereki rendőrség a nazarénusok 
istentiszteletét feloszlatta, imaházukat lepe
csételte. Vagyonukat. 1749 dinárt elkobozta. 
— Újvidéken június 3-án tartották a má
sodik magyar istentiszteletet. — Topolyán 
új evangélikus missziói központot szervezett 
Szántó Róbert szadadkai lelkész. — A sza
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badkai egyház július 1-én erdei istentisz
teletet tartott. — Jugoszláviából a nazaré- 
nusok, minthogy a kormány nem ismerte 
el őket, több százan Kanadába vándoroltak 
ki. — A prekmurjei esperesség évi köz
gyűlését június 29-én, Battyándon tartotta, 
amelyen dr. Popp zágrábi püspöki admi
nisztrátor is megjelent. A közgyűlésen adták 
át Luthár Ádám battyándi lelkésznek a 
szent Száva Kend IV. osztályát, melyet 
mint a Düsevni List c. egyházi lap szer
kesztője érdemei elismeréséül kapott.

Katholikus prédikátorok Lon
don utcáin. Érdekes terv megvaló
sításával foglalkozik az angliai 
róm. kath. egyház. Londonnak 
legforgalmasabb utcáin 100 szó
széket állít fel, amelyekről kiváló 
szónokok fogják a járókelőket fel
világosítani a kath. egyház fon
tosabb tanairól. Eddig már 500 
szónokot biztosítottak. Mindezeket 
egy központi szerv irányítja.

E Q Y R Ő L - M Á S R Ó 1 .

A  m indennapi életből.
Rendeletek a cséplési ered

mények összeírása tárgyában. A
20 katasztrális holdas és ennél 
nagyobb gazdaságokban termett 
gabonanemüek idei cséplési ered
ményeiről kér pontos statisztikai 
adatokat a földmívelésügyi minisz
térium a városi hatóságoktól és a 
községi elöljáróságoktól. Az ura
dalmaknak és gazdáknak nyom
tatványokat kézbesítenek, amelyek
nek pontos kitöltéséért minden 
gazda személyesen felelős. A csép
lési kimutatásokat naponta kell 
vezetni, hetenként lezárni és min
den héten legkésőbb hétfő déle
lőtt 10 óráig az illetékes polgár- 
mesteri hivatalnál vagy községi 
elöljáróságnál be kell nyújtani. 
Amennyiben valamelyik 20 kát. 
holdnál nagyobb gazdaság a fent- 
említett nyomtatványokat bármely 
oknál fogva a cséplés előtt kéz
hez nem kapná, tartozik az illeté
kes hatóságoknál azokért nyom
ban jelentkezni.

H E T I  K R Ó N I K A .

Vass helyettes miniszterelnök ankétot 
hívott össze a jövedéki rendelet sérelmeinek 
megvitatására. — Hermann kereskedelmi 
miniszter Londonban a közlekedési és út
építési viszonyokat tanulmányozta. — Rot- 
hermere lord Rákosi Jenő utján 50 ezer 
P-t adományozott !a magyar újságíróknak. 
— Neppel Gyula az abonyi kerület ország
gyűlési képviselője vasárnap beszámolót 
tartott, amelyen megjelent több országgyű
lési képviselő kíséretében Sztranyavszky

Sándor belügyi államtitkár is. A beszámoló 
előtt küldöttségek tisztelegtek az államtit
kárnál, aki az üdvözlésekre adott válaszá
ban az egységre, a felekezeti és társadalmi 
béke fontosságéra hívta fel a figyelmet. Az 
izraelita hitközség küldöttségének szónoka 
a zsidóságnak a nemzeti eszméhez való 
ragaszkodását hangsúlyozta. Jánossy Gá
bor felszólalásában tiltakozott az ellen a 
Savanyukuton elhangzott beszéd ellen, 
amelyet Loebe német birodalmi gyűlési 
elnöknek tulajdonítottak.

A Felvidéken, Nagyszombatban letar
tóztatták Vanák János lelkészt, a Néptaka
rékpénztár vezérigazgatóját.

Az osztrák hatóságok a határon átad
ták a német rendőrségnek Kun Bélát. Va
lamelyik kikötőben egy orosz gőzös fedél
zetére szállítják.

A szerb kormány Korosec elnöklésével 
megalakult. A békülékenység szellemének 
hirdetésével akarja lecsitítani a horvátokal.

Romániában Maniuék ellenparlamentet 
hívtak össze. A román sajtónak a cenzúra 
megtiltotta, hogy az ellenparlament ülései
vel foglalkozzék.

A Népszösetség évi jelentése megjelent 
Írásban.

Amszterdamban július 28-ikán ünne
pélyes keretek között nyitották meg a IX. 
olimpiai játékokat. A francia olimpiai ex
pedíció távolmaradt az ünnepélyes meg
nyitástól, ami kínos feltűnést keltett,

A francia sajtó még mindig rendkívül 
idegesen tárgyalja Ausztriának Németor
szághoz való csatlakozási mozgalmát.

Az angol alsóházban a magyar-romén 
optánsügyben 4 interpelláció hangzott el.

Németországban új kísérleteket kezdtek 
a rakéta-autóval.

Az olasz haditengerészet a Tiberis tor
kolatától a francia határig nagy gyakorla
tokat tart.

A portugál forradalmárokat a gyarma
tokba száműzték.

Finnországban megkezdték negyvenhét 
finn kommunista bűnpörének tárgyalását, 
kiket hazaárulással vádolnak.

Japán visszautasította, Amerika elfo
gadta a szerződések revíziójára vonatkozó 
javaslatokat.

Nők is lehetnek papok. A me
todista egyház kiküldötteinek kong
resszusa Liverpoolban fontos ha
tározatot hozott. A kongresszus 
egyhangúan kimondotta, hogy nők 
is viselhetnek egyházi tisztséget.
— A nő — így szól a határozat
— éppen olyan körülmények kö
zött pappá szentelhető, mint a férfi. 
A tanulási ideje is ugyanannyi. 
A gyülekezeteket szintén éppen úgy 
vezethetik, mint a férfiak. Minda
mellett mégis van valamilyen kü
lönbség a férfipap és a női pap 
között. Ha a férfipap megházasodik, 
nem kell lemondania az állásáról, 
de ha a női pap férjhezmenne, ez
— a kongresszus határozata ér
telmében — annyit jelent, hogy 
lemondott, helyesebben szólva papi 
mivolta megszűnik.

A dakozzunk a  H a r a n g s z ó  te r je s z té s é r e .

H A R A N G S Z Ó .

S zen th á ro m sá g  u. 9. vasárnap.
Ev. Luk. 16.1—9.

A z igazság, mit Jézus ebben a hason
latban kifejezésre akar juttatni, a 8. vers
ben van világosan megírva: És elismeré 
az Ur a hamis sáfárt, hogy eszesen cse- 
lekedett volna . . .  Urunk, Mesterünk több
ször lelkűkre kötötte tanítványainak az 
eszességet, az okosságot. Hegyi beszé
dét is ezekkel, a szavakkal végzi: Valaki 
azért hallja Éntőlem e. beszédeket s azo
kat megtartja, hasonlítom azt a bölcs 
emberhez, ki az ő házát építette a kő
sziklán. Más alkalommal is így inti övéit: 
Legyetek okosak, mint a kígyók . . .  A tíz 
szűzről szóló példázatban is példaképül 
állítja elénk az okos szüzeket. A  mai 
evangéliomunkban tehát az igaz keresz
tyén okosságra akar bennünket elvezetni 
az Ür. Erre a keresztyén okosságra, eszes
ségre napjainkban annyival is inkább 
szüksége van a keresztyén embernek, mert 
talán még soha, egyetlen korra sem vol
tak oly találóak az írás s z a v a i: E világ
nak fiai eszesebbek a világosság fiai
nál a  maguk nemében, mint korunkra.

Aki a dunántúli egyházkerület októ
ber elején Győrött tartandó közgyűlésére 
kedvezményes vasúti jegy váltására jo
gosító igazolványt igényel, ezt a püspöki 
hivatalnál a vasúttársaság és a kiinduló 
állomás megjelölésével legkésőbb au
gusztus hó 20-ig okvetlenül bejelentse.

Geduly Henrik ev. püspök negyven
éves lelkészkedése. A liszavidéki evan
gélikus egyházmegye Nyíregyházén tartott 
közgyűlésén nagy szeretettel ünnepelte 
Geduly Henrik dr., evangélikus püspököt, 
aki mér negyven éve lelkészkedik. A 
püspök meghatottan köszönte meg a lelkes 
ünneplést.

Papnék összejövetele. A nógrádi es
peresség papnéi Mihalovics Samu főesperes 
feleségének elnöklésével jól sikerült össze
jövetelt tartottak Balassagyarmaton, Az 
összejövetelt Kiss István püspökné imája 
vezette be. Tárgyalták az időszerű kér
déseket, gyermeknyaraltatási akciót, leány
egyleteket stb. Az értekezletet Mihalovics 
Samu főesperes neje zárta be imádsággal. 
A papnék délután Kardos Gyula esperes 
és felesége vendégei voltak, nemkülönben 
a balassagyarmati nőegylet tagjai Nagy 
Mihályné elnöknővel az élén.

A Protestáns Országos Hitelszövet
kezet, mint az Országos Központi Hitel- 
szövetkezet tagja tájékozásul közli, hogy 
eddig a következő egyházi kölcsönöket 
szavazta meg: Evangélikus egyházak: Vác
35.100, Ambrózfalva 2,650, Pesterzsébet
14.100, Mezőtúr 1.800, Cegléd 30.100, Pusz- 
taszentlőrinc 900, Tápiószele 7.100, Pitvaros 
2.650, Pilis 7.100, Tápiószentmárton 1.700, 
Szentetornya 3.550, Sajókaza 3.550, Sátor
aljaújhely 1.800, Rákoskeresztúr 3.300, Győr 
44.000, Sand 1.450, Kaposvár 7.100, Kő
szegi Lyceum 2.650, Soproni Lyceum 35.100 
dollár. — A kölcsönakció olyan stádiumba 
jutott, hogy a kölcsönök folyósítása mér 
megkezdődött. Számos kölcsön megszava
zás alatt áll, sok benyújtott igénylés elin
tézését a szükséges okmányok késedelmes 
beküldése hátráltatja. — Ezúton is felkérjük 
az igényüket már bejelentett egyházakat,
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hogy legalább a kölcsön felvételére vonat
kozó presbyteri és közgyűlési határozatot, 
telekkönyvi kivonatot, kát. birtokívet és 
értékbizonyítványt soronkívül beküldeni, a 
felsőbb jóváhagyás mielőbbi elintézéséről 
pedig gondoskodni szíveskedjenek. — Az 
eddig nem igénylő egyházakat szintén kér
jük, hogy igényeiket szíveskedjenek mér 
most bejelenteni még az esetben is, ha a 
kölcsönt későbbi időben óhajtják felvenni.

A m. kir. Erzsébet-tudományegyetem 
jog- és államtudományi, orvostudományi, 
valamint bölcsészet-, nyelv- és történet- 
tudományi kara Pécs szab. kir. városában. 
— az egyetembe bekapcsolt ágostai hit
vallású evangélikus hittudományi kar pedig 
Sopron szab. kir. városában végzi tanítói 
működését. — Mindazok, akik még nem 
voltak a m. kir. Erzsébet-tudományegye- 
temnek hallgatói, az 1928—29. tanév I. 
félévére csak külön engedély alapján irat
kozhatnak be. A felvételi, ill. beiratkozási 
engedély iránti folyamodványok 1928. évi 
augusztus hó 1-től 31-ig nyújtandók be 
(postán is beküldhetők) annak a tudomány
karnak a dékáni hivatalába, amely karra 
folyamodó beiratkozni kíván. — A folya
modványhoz a következő eredeti okmányok 
csatolandók : 1. Születési anyakönyvi ki
vonat. 2. Középiskolai érettségi bizonyít
vány. 3. Erkölcsi bizonyítvány, nemzethű
ség, erkölcsi megbízhatóság szempontjából.
4, Közhatósági bizonyítvány, hogy hadiárva.
5, Ha a folyamodó atyja harctéri szolgá
latot teljesített. a Károly csapatkereszt el
nyerésének igazolása. 6. Közhatósági bizo
nyítvány a szülők foglalkozásáról, vagyoni 
helyzetéről és arról is. hogy mióta laknak 
jelenlegi lakóhelyükön, azelőtt hol laklak 
és mivel foglalkoztak. 7. Akik hazai közép
iskolából jönnek a 3. helyett a középiskola 
igazgatójától hoznak bizonyítványt. 8. Or
vosi bizonyítvány. 9. Rövid önéletrajz. — 
A felvételi engedélyt nyert folyamodók mind 
a négy tudománykaron 1928. évi szeptem
ber hó 16-tól 22-ig tartoznak beiktatásuk 
céljából a kari dékánnál jelentkezni és a 
beiratkozást az egyetemi quaesturában el
végezni. — Az előző bekezdésben jelzett 
beiratkozási határidőn túl utólagos felvétel
nek csak azokra nézve van helye, akik 
elkapcsolt területekről önhibájukon kívül 
elkésve érkeznek, vagy akik más főiskolán 
azért nem nyertek felvételt, merf ott a lét
szám betelt. Az utóbb említett esetben 
folyamodók ezt a körülményt az illető fő
iskolától átvett eredeti záradékolt kérvény
nyel, vagy az illető kar dékánjának bizo
nyítványával tartoznak igazolni. — A be
iratkozás rendes határideje azokra nézve, 
akik már az 1927—28. tanév II. felében is 
hallgatói voltak egyetemünknek s akiknek 
ennek folytán felvételért nem kell folya- 
modniok, mind a négy tudománykaron 
1928. évi szeptember hó 1-től 12-ig bezáró
lag terjed. — Az utólagos beiratkozásra 
kivételesen engedélyezhető végső határidő 
1928, évi október hó 15-én túl semmi esetre 
sem terjedhet. — Megfelelő szorgalmat és 
és előmenetelt tanúsított szegénysorsu hall
gatók részére az eddig is fennállott tandíj
mentességi kedvezmények továbbra is ha
tályban maradnak.

Két m agyarbarát holland lelkész ju
bileuma. A holland kálvinizmus most ün
nepelte két kiválóságát, akik a magyar 
gyermekek hollandiai üdültetésének is 
kezdeményezői és vezetői voltak. Egyikük: 
F. van Gheel Gildemeester, hágai lelkész 
és most töltötte be áldásos papi működé
sének ötvenedik évét, Prof. van Nes leideni

HARANQSZÓ.

tanár pedig negyven esztendeig dolgozott 
a lelkészi és tanári pályán. A két nemes- 
lelkű férfiút az éppen Hollandiában időző 
Antal Géza dr. dunántúli református püspök 
személyesen kereste fel jókivánataival és 
tolmácsolta a magyar szülők háláját, a 
magyar gyermekek érdekében kifejtett fá
radhatatlan munkásságukért.

A sajtónapi gyűjtések eredménye a 
dunántúli egyházkerületben. A husvét 
utáni második vasárnap tartott sajtónapi 
gyűjtésekből az 1928. évben összesen 1202 
pengő 81 fillér folyt be Dunántúlod és 
pedig : Győri egyházmegye 222.03 P, Ke
menesaljái 68.05 P, Somogyi 78.42 P, 
Soproni alsó 77.35 P, Soproni .felső 59.41 
P, Tolna-Baranya-Somogyi 283.41 P, Vasi 
közép 230,53 P. Veszprémi 155.58 P, Zalai 
28.03 P. A befolyt összeget az egyház- 
kerület püspöke hat egyházi lap közöt) 
igy osztotta fel : Harangszónak 402.81 P, 
Lelkipásztornak 200 P, Evang. Népiskolá
nak 180 P, Hausfreundnak 180 P, Evan
gélikusok Lapjának 140 P, Gottholdnak 
100 P.

Augusztus hetedikén kezdődik a 
hegyaljai evang. egyházmegye közgyű
lése. A hegyaljai evang. egyházmegye évi 
közgyűlését augusztus hó 7-én és 8-án a 
diósgyőr-vasgyári ev. egyház kebelében 
tartja.

A miskolci evangélikus egyház palo
tát épít az eperjesi tanítóképző intézet
nek. Az evangélikus egyház elhatározta, 
hogy az Eperjesről Miskolcra menekült 
tanítóképzőintézet céljára két kétemeletes 
palotát építtet. Az építési költség 150.000 
pengő. A város a tanítóképzőintézetnek 
ingyen telket ad és 24.000 pengővel járul 
hozzá az építési költségekhez.

„Evang. chorálok kincsesháza“ cím 
alatt sajtó alá van rendezve egy oly chorál- 
gyűjtemény, amely mintegy 750 dallammal 
lehetőleg az összes magyar, német és tót 
(Tranoscius, Zpevnik, Funebral) egyházi 
chorélokot, négyszólamulag szerkesztve, 
magában foglalja. Miután ezen gyűjtemény 
kiadása és ármeghatározása csak azon 
esetben lehetséges, ha kellő számú meg
rendelő jelentkezik, azért kérem, hogy aki 
igényt tart ezen chorálgyűjteményre, szíves
kedjék azt egy lapon az alábbi címre je
lezni : Moczkovcsák Ernő Pitvaros (Csanád 
megye).

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .
Gyászhír. Mikola Ferencné szül. Kühár 

Amália Mária 44 éves korában Gornji 
Petroviciban július 24-én hirtelen elhunyt. 
A megboldogultban dr. Kerecsényi Dezső- 
né, a pápai ref. kollégium tanár neje, édes
anyját gyászolja. Az Ur vigasztalja meg 
hátrahagyott szeretteit.

Ú J D O N S Á G O K .
Rádióval szerelik fel az összes buda

pesti kórházakat. Külföldi intézményekbe 
mér régen bevezették a modern tehnika 
legnagyobb vívmányát, a rádiót. Most Bu
dapest is lépést tart a korral és a kórhá
zakban ápolt betegek szórakoztatására az 
összes közkórházakat a legújabb tipusu 
rádiókészülékekkel szerelik fel.

A szegedi boszorkányégetés 200 éves 
évfordulója. A szegedi boszorkányége
tések annakidején egész Európát foglal
koztatták. Éppen 200 éve, 1728 julius ha
vában volt Szegeden az első boszorkány
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égetés: Hét nőt és hat férfit égetlek meg 
a Boszorkányszigeten, közöttük Rózsa Dá
niel volt főbirót, a város leggazdagabb 
polgárát.

Megölte a tüdejébe fúródott búza
kalász. A debreceni klinikán meghalt 
Papp Lajos 21 éves fiatalember, aki egész 
különös balesetnek lett áldozata. Papp az 
egyik nagybirtokon az aratómunkásokra 
ügyelt fel és unalmában egy búzakalászt 
vett a szájába. A buzakalász egyrésze a 
tüdőbe fúródott, ahol gennyes gyulladást 
okozott. Még operáció útján sem sikerült 
a szerencsétlen fiatalember tüdejéből eltá
volítani a kalászt, irtózatos szenvedés után 
meghalt.

Emelkedik a munkanélküliek szám a
a Szakszervezeti Tanács junius havi mun
kanélküli statisztikája szerint az egész 
országban 33 ezer ember van munka nél" 
kül.

Bécsben csökkent a születések száma.
A bécsi statisztikai közlemények szerint 
Bécsben a születések száma 1927-ben, az 
1913. évvel összehasonlítva, 40 százalékkal 
csökkent.

Amikor a  püspök fiú az apját kano
nokká nevezi ki. Ez a ritka eset, amikor 
a püspök fiú az apját kanonokká nevezte 
ki, a felsőmagyarországi görögkatolikus 
egyház kebelében most történt meg. Gojdics 
Péter felszentelt püspök, eperjesi görög
katolikus apostoli adminisztrátor, az édes
apját, Gojdics István plébánost kinevezte 
tiszteletbeli kanonokká.

A golyva Ausztriában a jódos forrás
vizek fogyasztása által az 1923-iki 43 szá
zalékról 1927-ben 30 százalékra csökkent. 
A jódterápia Wagner-Jaurregg bécsi ideg
orvos kezdeményezése volt, aki a golyva 
gyógyítására a Cigelka „Lajos“ jódos for
rásvized ajánlja. Magyarországi vezérkép
viselet : V., Sas-utca 29. Telefon 120—20.

Egy hónap alatt 88 évi börtönbün
tetést szabtuk ki Kassán a  kém kedés
sel vádolt magyarokra. A pozsonyi 
ügyészség elkoboztatta a Magyar Újságot, 
mert vezércikkében megírta, hogy Kassán 
az elmúlt hónapban összesen 88 évi bör
tönbüntetést szabtak ki magyar emberekre, 
kémkedés címén.

Franciaország lóállománya emelke
dett. A földmivelésügyi minisztérim érde
kes statisztikáját ismerteti Franciaország 
jelenlegi lóállományéról. Ebből kiderül, 
hogy az automobil szédületes térhódítása 
ellenére jelenleg 2,927.230 lóval rendel
kezik Franciaország. Ezzel szemben 1900- 
ban 2,903. 027 volt Franciaország lóállo
mánya.

1600 millió utas utazott tavaly Berlin 
közúti vasutain és autóbuszain. Buda
pest közlekedési eszközein tavaly nem 
egészen 310 millió ember utazott. Ezzel 
szemben Berlin közúti és helyiérdekű vas- 
utait, az autóbuszt és a gyorsvasutat ösz- 
szesen 1597 millió utas használta a mull 
esztendőben; 132 millióval több mint
1926-ban.

A canterburyi érsek lemondása. Az
angol király sajnálatának kifejezése mel
lett elfogadta a canterburyi érsek lemon
dásét főpapi méltóságáról és egy négytagú 
főpapi tanácsot hivott meg, amely a lelé- 
pés napját ez év november 12-ben állapí
totta meg ; ez a nap egybeesik az érsek 
aranvlakodalmával. Az érsek utódjaként 
a yorki érseket emlegetik.

A nagy hőségtől elhajolt az Eiffel- 
torony. A szokatlanul nagy hőség követ
keztében az Eiffel-torony, amely tiszta
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émanyagból vén, lényegesen kiterjeszke
dett s ennek következtében a torony 12—14 
centiméternyire elhajlik.

Az afgán király elitéli a többnejüséget.
Az afgán király határozottan elitélte a 
többnejüséget, amely szerinte az ország 
romlásának főoka. A jövőben elbocsátják 
azt a köztisztviselőt, aki második nőt is 
vesz feleségül.

A menyasszony megszökött az esküvő 
elől — a vőlegény lelőtte a  menyasszony 
apját. Spanyolország egyik falujában egy 
esküvő előtt a menyasszony apjával együtt 
megszökött. A vőlegény a lakodalmas ven
dégekkel együtt üldözőbe vette őket és az 
apát lelőtte.

Az elegáns tolvajnő lenyelte az ello
pott aranyláncokat. Az egyik előkelő po
zsonyi ékszerész-üzletben megjelent egy 
rendkívül elegánsan öltözött nő, aki külön
féle ékszereket kért. Az ékszerész kiszol
gálás közben többször eltávozott a pulttól, 
mire a segéd az egyik tükörből észrevette, 
hogy az elegáns hölgy két aranyláncot 
lenyelt. A segéd egy cédulán figyelmez
tette erre a főnökét, ő maga pedig rendő
rért szaladt. A rendőr előálította az éksze
reket nyelő nőt a kapitányságra. Itt meg
állapították, hogy Bohemszka Anna hír
hedt tolvajnő.

Száztizennyolcmillió az Egyesült Álla
mok lakosainak száma. A kincstári hi
vatal statisztikai osztályának közlése sze
rint az Egyesült Államok lakosainak száma 
1928 január 1-én 118,364.000 lélek volt.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Elő
fizetési ára negyedévre 2 pengő. Megren
delhetők I., Andrássy u. 16. Budapest.

A HARANGSZÓ PERSELYE.

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak be: 
Hollós Ida Budapest 2.60 P, Szabó Sán
dor, Horváth Miklós Győr. dr. Elschléger 
Elemér Nagykőrös, Máthé József Moson, 
Hanzély Etus Mezőberény, Németh Jenő 
Balatonföldvár, Hárs István Székesfehérvár, 
Balázs János Szombathely 60—60 f, Schleif- 
fer Imréné Szombathely, Mesterházy Elek 
Ostffyasszonyfa, özv. Skrabák Gézéné Vesz
prém, Gosztola József Győr, Németh Mátyás 
Bgyarmat, Buthy Sándor Rátót, özv. Ulreich 
Aladárné Szombathely, Sümeghy Gyula 
Celldömölk, Tóth Lajos Győr, Csengéi Ilona 
Moson 32—32 f, özv. Beniczky Józsefné 
Bpest, özv. Rothfuchs Evang. Jánosné Tokaj, 
Rődler Ágostonná Budapest, Bogárdi Lajos 
Celldömölk, Ágoston Sándor Felsőség, Gya
log István Kéty, Pónya Sándor Komárom, 
Mészáros László Öttevény 22—22 f, Mihályi 
Gyula Zalabesenyő 2.60 P, Móritz Gyula 
Boba 80 f, Dávid Károlyné Dég 3.20 P, 
Molnár István Győr 2.60 P, Grábenhofer 
Ferenc Lackenbach 1.80 P, Freyler Lajos 
Kőszeg 2.60 P, Kőszegi Józsefné Kőszeg 
20 f, Horváth Dezső Zalakoppány 2 P, Elst 
András Komárom 20 f, ifj. Szalay György 
Rábcakapi 50 f. Nagy Károlyné Kisterenye, 
Kubina József Dombóvár 1.20—1.20 P. 
Horváth János Visztamajor, özv. Kiss Imré
né Pápa, Szapper Ádám L.-komárom, 
Kardos János Pápa, Szép Imréné Tét, 
Eckhamp József, Z.-egerszeg, Mildschütz 
Mátyésné K.-kőrös, Kaczián Geiza Veres
egyház, Gósi János Sz.-hely, Nagy Sá- 
muelné R.-palota, Molnár Erzsébet Rákos
palota, Török Lajos Zalaszentiván 72—72 f. 
Kiss Károly Csönge, Mesterházy Sándor 
Mesterháza, özv. Zémolyi Istvánné Öreg
hegy, özv, Moder Alajosné Baja, Mátis 
Imréné Alsómesteri. Remete Kálmán Sár
vár, Mohács János Devecser, Jutassy Teréz 
Sz.-hely, Kőrös László Lukácsháza, özv. 
Sztollár Györgyné Lutzfalva, Szabó Gyulá- 
né Karakószörcsög, Harangozó János Tech- 
lak, Sülé Péter Magyargencs 60—60 f, Ra- 
usz József Aszód, Kovács Jánosné R.-hidvég, 
Remete Ida Sárvár, Tóth Lajos Ujmalomsok, 
Nagy Ilona Nemeskér, Ivó Lajos Nemeskér 
40—40 f. Somogyi Ferenc Alsóság, Péter

Lajos Z.-meggyes, id. Horváth Mihály B.- 
csaba, özv. Matus Istvánné R.-palota, 
Bazsó Elek P.-rádócz, Görbic Gyula Pór- 
ládony, Tóth Mihály Beled, Szabó István 
Ujmalomsok, Mesterházy József Alszopor, 
Berkényi Ede Ecsény, Illauszky Sámuel 
Bpest 32—32 f, Varga József Ostfiasszonyfa 
22 fillér.

Hálás köszönet Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

„ D un ánt ú l i  S z a k á c s k ö n y v
legújabb bővített kiadása 6.80 P előleges 
beküldése ellenében bérmentve kapható 
szerzőnél : özv. N a g y  F e r e n c n é  
S á r v á r ,  Vasmegye. Uténvételes külde

mény 50 fillérrel drágább.

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlemények

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINBR PÉTBR

paprikakiviteli Qzletében 
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 13—21. — Sürgönyeim: Expaprlka.

Piac.
G abonaárak : Búza 28.20, rozs 25.30, 

árpa 25.40, köles —.—, zab 30.—, tengeri 
29.80, korpa 20.40 pengő métermézsánként.

Felelős szerkesztő és kiadó : CZIPOTT GÉZA 
8zentgotthárd .  (Vasvármegye). 

Szerkesztőtárs : NÉMETH KÁROLY. 
Főmunkatársak :

NAGY MIKLÓ8, SZENDE ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

Gyüjtsiink előfizetőket és adakoz
zunk a .Harangszó' fentartására.

A pihenés óráiban
mindenkinek örömet fognak okozni az alább felsorolt új könyvek.

K a p h a tó k  K IS  T IV A D A R  k ö n y v k e re s k e d é s é b e n  P Á P A .

„Ne felejts el élni!66Irta Pass László evang. lelkész. 145 oldalas könyv ára 3 P.

Szabolcska Mihály vallásos és családias hangulatú 
költeményei. 92 szép vers 180 oldalon. 4 pengő. „Isten közelében.66

/Ui kön V V  R  i e z s u i t á k r ó l  Dr- Szeberényi Lajos Zsigmond érdekes új könyve,
J * mely protestáns szempontból foglalkozik a jezsu-

9 9  Puttier vagy JUoyolaV66 ita rend történeti szerepével. A mü ára 6 pengő.

Dr. Csengödy Lajos új könyve a halál, a halhatatlanság 
és a sírontúli élet tudományos alapon való megvilágító 
sára. A 152 oldalas könyv ára 3 pengő. „ f t  l é l e k  h a l h a t a t l a n s á g a / '
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Alapította
KAPI  BÉLA

1910-ben.

Laptulajdonos :
a Dunántúl Lntter-Szövetsíg.
Az Orazáffoa Lother-Szöfet- 

Bég hivatalon lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenni minden vasárnap.

D ic s é r d  öt, k in e k  s ze re lm e  r á d  h a rm a tkén t á ra d ,  

Á ld á s s a l  ő k o r o n á z z a  s z o rg a lm a s  m u n k á d a t.

SierkMatA-ktadóhlratal i
SZENTOOTTHÁRD. 

Vas várm egye.

Flókkladóhlratal I
„Luther-Társuág* kflnyr- 

kereskedése Budapest, 
Vili., Szentklrályl-U. 61/a.

á „HAKANBSZO“ 
előfizetési Ara negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10»/o-oa kedvezmény. 

Amerikába egéss évre 2 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fill.

Erős várunk . . .
I. Péler 5.9. „Az ördögnek 

pedig álljatok ellen, erősek 
lévén a hitben"...

Llogyan lehet diadalmaskodni az 
ördögnek minden csalárdsá

gán? Hogyan lehet győzödelmes- 
kedni a kísértések minden ostro
mán? . . . Kérdéseinkre felel az 
ig e : „Álljatok ellen, erősek lévén 
a hitben“. . . Vegyünk példát a 
nagy reformátorról. Amint Luther 
megállt, úgy álljunk meg mi is, a 
kísértő minden ravaszságával szem
ben. Amint Luther, úgy vegyük 
fel a harcot mi is az evangéliom 
minden ellenségével, „erősek lévén 
a hitben“. . . Ennek a hitnek mély
séges alázatosságával mondjuk, 
hogy „mi erőnk nem segít rajtunk“, 
de ennek a hitnek szent lelkese
désével kiáltsuk : „Ha a világ mind 
ördög volna is“ . . .  és ennek a 
hitnek csodálatos bátorságával hir
dessük, hogy „az ige kőszálként 
megáll“ . . .

Aki a hitben és az igében erő
sen, mozdíthatatlanul áll, annak 
erős vára, jó fegyvere lesz az Űr 
minden kísértés forró harcában 
egyaránt. Fel tehát! Hisz ismer
jük az ígéretet: „Mivel megtartot
tad az én béketűrésre intő beszé
demet, én is megtartalak tégedet 
a megpróbáltatás idején, amely az 
egész világra eljő, hogy megpró
bálja e föld lakosait.“

Alázatosság. . .  imádság. . .  hit 
. . .  ez a hármas fegyver csak győz
ni tud az élet, a világ s az ördög 
minden támadásában! Aki ezzel 
a hármas fegyverrel száll harcba, 
annak szeme előtt felragyog a 
nagy Ígéret beteljesedése: „A min
den kegyelemnek Istene pedig, aki 
az ő örök dicsőségére hívott el 
minket a Krisztus Jézusban, tite
ket, akik rövid ideig szenvedtetek,

ő maga tegyen tökéletesekké, erő
sekké, szilárdakká és állhatato
sokká“ . . .

Néki legyen hát dicséret, dicső
ség mindörökké I

„Isten te vagy erősségem.
Ha te őrzesz, ki árthat nékem ? 
Benned nyugszom, hív gyámolom.

Végtelen a te szerelmed.
Boldog ki nálad lel védelmet.
Örökké való oltalom 1 
Ha támad ezer vész,
Ha keresztem nehéz,
Téged hívlak.
Óh. jöjj Atyám,
Tekints reám
S eloszlatod bús éjszakám.“

Ámen •

Isten végtelensége.
Irta : Mayer Pál.

n  jó Istent e földi létben ember 
* *  tökéletesen meg nem ismer
heti. Ő végtelen, örök — mi vé
gesek, ideig-óráig valók vagyunk: 
a mi véges, korlátolt emberi értel
münk az ő végtelen nagyságát föl 
nem foghatja. Majd ott, a tökéle
tesség hazájában, hol minden 
gyarlóság megszűnik, hol szinről- 
szinre látni fogom őt, — ott meg
ismerem nagyságát, hatalmát, hű
ségét, jóságát — a mint én is meg
ismertettem. (I. Kor. 13.12.) E föl
dön rész szerint van bennünk az 
ismeret. Istennek végtelen hatal
mát bölcseségét hirdeti nekünk a 
mindenség ezernyi-ezer csodája, 
ég és föld, a csillagok milliói, min
den apró fűszál, lestem s minden 
élő lény csodálatos szervezete, 
életem, erőm, egészségem, minden 
érzelmem és gondolatom. Ha tes
tem épületét vizsgálom, mely por, 
mert porrá lesz s amíg élek : hús, 
csont, ideg és izom, szem és fül, 
érző szív s alkotó gondolat: meg
alázkodva borulok le a Minden
ható végtelen csodás hatalma, 
végtelen bölcsesége előtt.

Végtelen bölcs és jó. életemnek 
vezérlésében is. Az ő akarata tör
ténik életemben is, mely jó, és 
nem az, enyém, amely korlátolt és 
rossz I Én nem látom jövőm kiala
kulását, a rejtett veszélyeket: akkor 
haladok biztos léptekkel, ha ő fogja

kezemet. És itt bizonnyal áll az 
örök igazság: „Mely kikutathatla- 
nok az ő Ítéletei és kinyomozha- 
tatlanok az ő utai I“ —  Itt bizony
nyal örök, megdönthetien igazságot 
érint a próféta is, a midőn mond
ja : „Mert nem az én gondolataim 
a ti gondolataitok és nem a ti 
utaitok az én utaim“ — így szól 
az Ur! (Ezsájás 55.8.) Hányszor 
borult be életem ege s jövendőm 
volt vigasztalan sötét? Nem volt 
egy biztató fénysugár, mely sötét
ségemet megvilágította volna! Hány
szor gyötör bú-bánat, gond, szük
ség s állunk egyedül, mert az em
berek szíve elfásult s nem törőd
nek más bajával. Aggódva kér
dezzük: „Istenem, mit vétettem? 
Istenem, miért sújt jobbod?“

S mielőtt gondoltuk volna, meg
jött a segedelem, a szabadulás, 
sokszor váratlanul, sokszor csodás 
módon — mert annak bölcsesége, 
hatalma, jósága, hűsége is vég
telen ! Azért, emberek, bízzatok az 
Úrban I Nem hagy el a jóságos 
Isten 1 Ha könnyekre fakaszt, meg 
is vigasztal, ha terhet rak vállaidra, 
megsegít és meg is szabadít. Szük
sége van a teherre, a keresztvise- 
lésra a büszke, a dacos emberi 
nemnek, hogy fölöttéb föl ne hi
valkodjék s Teremtője ellen láza
dozzék. — Boldog ember, ki az 
Úrra bízza magát: bizton halad
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élete ösvényén jó és rossz napok
ban egyaránt atyai oltalma alatt. 
Mert gondolatai, tervei, céljai min
dig tiszták, fedhetetlenek és min
dig javunkat munkálják akkor is, 
ha azoknak végét nem látjuk. 
Nem is láthatjuk, hiszen „kikutat- 
hatlanok“ és „kinyomozhatatlanok“ 
Békés, bizó lélekkel: „Hagyjad az 
Úrra a te utadat!“

Utánam. Julius Caesarról beszé
lik, hogy ő sohasem mondotta ka
tonáinak : Előre, hanem így kom- 
mandirozott: Utánam ! Haladjunk 
mi is a Jézus utján, mert ő az 
igazság és az élet.

A modern ember és 
a Krisztus.

Irta : vitéz Magassy Sándor. 2

Ha jól szemébe nézünk a mo
dern embernek, nemcsak azt olvas
suk ki onnan, hogy irigylésre méltó, 
hanem azt is, hogy szánalomra 
méltó ember.

Mi ennek az oka? Erre a kér
désre csupán azzal felelhetek, 
hogy a mai ember életének hiá
nyosságai, sivársága és sokszor 
kiáltó üressége nem egyéb, mint 
eddigi életének következményei; 
okozatok, egymással szorosan 
összefüggő okozati láncszemek, 
melyeknek szülőoka, első mozga
tója : az emberi lélek. Innen indul 
ki minden emelkedés, szépség, erő, 
— de itt keresni minden világ-

Elment az én Rózsám...
Népszínmű egy felvonásban. 5 

Irta: Csite Károly.

Erzsi (áll, vár szótlanul): . . . 
Tekintetes úrhoz jöttem . . .

Boldog (ír): Tessék!
Erzsi: Ugy-e, zavarom tekintetes 

urat munkájában ?
Boldog: No, nem valami nagyon. 

Tessék mondani, mi a baja?
Erzsi: Jaj, tekintetes úr, nagy 

az én bajom.
Boldog: Nagy ?!
E rzsi: Olyan nagy, hogy . . . 

hogy egy könnyen el sem tudom 
mondani. (Sír.) Miért is kellett ne
kem erre a szomorú világra szü
letni.

Boldog: Azért, hogy szép csa
ládot, derék, hasznos polgárokat 
neveljen a hazának.

lecsúszásnak és élet-elsekélyese- 
désnek is az okát és magyaráza
tát. A felvetett kérdésre csak úgy 
tudunk valamire való feleletet adni, 
ha az embert nemcsak a gazdasági 
élet legfinomabb mechanizmusá
nak tekintjük, akinek szíve csupán 
azért ver, hogy verjen, esze azért 
gondolkodik, mert van, keze azért 
dolgozik, mert a lábával nem fog
hat meg semmit, — hanem olyan 
lénynek, aki egy láthatatlan világ
nak is a polgára. Ha ennek az 
állításnak ellenkezőjéről az észt 
meg is lehet győzni, de a minden
napi élet mindig követelni fogja 
a maga számára ennek igazságát. 
Csak gondolkodjék el ki-ki a maga 
életén. Mi a gondolkodás? Hol és 
hogyan jön létre a gojidolat? Med
dig van határa? Életünk külső 
fizikai megnyilvánulása csak hal
vány visszaverődés a belső, a 
láthatatlan világnak. Amilyen a fa, 
olyan a gyümölcse: Almafa csak 
almát teremhet. Látható életünk 
tehát nem egyéb, mint a lélek 
életének igenlése, bizonyítása, gyü
mölcse. A lélek az élet feszítő
ereje, mely mindig annak a világ
nak dolgait veti felszínre, amely
ben ő maga is él. „Senki sem 
adhat mást, mint mi lényege.“ 

Nem az abszolút hibátlanság 
fölényes ítélete ez, hanem csak 
megállapítása annak, hogy a mo
dern ember minden kiválósága 
mellett is egyre fokozottabb ener
giával kapcsolja lelkét a múlan
dósághoz, a szennyes, véres föld-

E rzsi: Azért születik a szegény 
ember, hogy, szenvedjen.

Boldog: És, hogy egy kicsit bol
dog is legyen.

Erzsi: Oh, tekintetes úr! nem 
az én számomra teremtette az Isten 
a boldogságot.

Boldog: Ki számára teremtette 
volna, ha nem a magáéra. (Feláll.) 
Olyan szép, üde, mint egy tizen
nyolcéves leány és már hét, szép 
gyermek anyja... Hét szent lépcső 
fok az ég felé! Csak három kell 
már hozzá: a mennyország kellős 
közepéig ér.

Erzsi (sír, zokog): Nem lesz már 
abból semmi. Vége annak örökre !

Boldog: Ne ijesszen meg, szép 
menyecske. Csak nincs halálán az 
ura?!

Erzsi: Nekem meghalt, örökre... 
meg . . . meghalt! . . .

Boldog: Nem értem. Beszéljen 
világosan!

höz. Arról nem is szólok, hogy 
emberi méltóságáról éppen ezáltal 
degradálja le magát a legjobban. 
Minél közelebb megyünk a mai 
világ modern emberéhez, annál 
jobban eltávolodunk az igazi em
ber eszményétől. Ha a tűzből ki
veszünk egy parazsat, csakhamar 
kihamvad, mert nincs, ami az iz
zást táplálja benne.

A lélek élete is csak az eszmék 
világában tud izzani és boldog 
lenni. Kapcsolódjék onnan ki, — 
előbb vagy utóbb kihűl, megmere
vedik s lassanként elérkezik ahhoz 
a szállóigévé lett lesújtó életfel
fogáshoz, hogy „minden hiába!“ 
Nem véletlen, hogy miért lett ma 
annyi rezignált embernek olyan 
divatos életfilozófiája a világfáj
dalom és a pesszimizmus.

Pedig ennek is van orvossága. 
Nem az elméleti rendszerek mohó 
habzsolása, sem a szép — élve
zetekben való nyakig elmerülés, 
— hiszen lépten-nyomon láthat
juk, hogy ezek nem oldják meg 
a mi nagy problémánkat; nem is 
a körömszakadtáig robotolt munka, 
mert akkor nem volna ma a dol
gozók millióinak annyi panasza, 
keserűsége és követelése. Nem is 
a szórakozás, vagy a divat kul
tusza, mert ha ezek, akkor már 
régen túl lennénk minden bajon, 
jajon és könnyes sóhajon. Ezek 
csak narkotikus hatású gyógysze
rek ; ha elmúlik a .hatásuk, utána 
mindig fájdalmasabb az eszmélés 
vagy ébredés.

Erzsi: Oh, galambom tekintetes 
úr, legjobban szeretnék meghalni 
és nem beszélni senkinek semmit 
az én nagy szomorúságomról. Csak 
ez a kis ártatlan csöppség tart 
vissza, meg a többi édes vérem. . .  
Jaj, jaj, édes jó Istenem! ki gon
dolta volna, hogy abban kell leg
jobban csalódnom, akinek az éle
temet adtam, akiben legjobban 
bíztam. Ki gondolta volna, álmában 
is, hogy el kell válnom tőle ?!

Boldog: Ugyan, édes szívem, 
ne mondjon pogányságot!

Erzsi: Nekem a legnagyobb 
szívszaggató fájdalom, hogy el kell 
válnom.

Boldog: A hites urától? Hét 
gyermekének apjától ?!

Erzsi: Attól, aki az undok pisz
kot is többre becsüli, mint a fele
ségét . . . Aki összetörte rajtam az 
ostornyelet. (Keservesen zokog.) 
Istenem, Istenem ! Velem tett olyan
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A soproni Theologusok Otthona.

Hanem ott van a lélek egyetlen 
igazi orvossága, minden emberi 
élet örök princípiuma, a Végtelen
ség izenete a földnek: az evan- 
géliom. Csak Krisztus evangélioma 
segíthet. Áthatja az életet, annak 
szociális, kulturális és etikai réte
geit. Kiveti onnan mindazt, ami 
nem a lélek számára, tehát nem 
is az életboldogság számára való 
s beleplántálja mindazt, ami isteni, 
ami örök, ami az ember igazi lé
nyének feltétele és boldog követ
kezménye : a legharmonikusabb
életet, iskolai emlékeimből hadd 
idézzem fel a különböző légritkított 
palackokkal végzett fizikai kísér
letet. A palackokon átbocsátott 
villamosáram csak ott váltott ki 
nagyobb fényhatást, amelyik pa
lackban legritkább volt a levegő. 
Krisztus evangélioma is csak ott 
ragyog fel a legtisztábban, ott vi
lágít a legfényesebben, ahol az

ember lelkét a legkevésbbé fogja 
körül a földiségnek, múlandóság
nak, közönségességnek szférája. 
Az első tehát az, hogy magunkat 
emancipálni tudjuk a lelki ízlés
telenségek, durvaságok, a hétköz
napi szürkeségek pora és szennyje 
alól. Világos látások, tiszta meg
érzések, biztos jövendő-megalapo
zások csak e fundamentális kez
dettel indulhatnak meg. (Folyt, köv.)

Egyházmegyei közgyűlések,
A soproni alsó egyházmegye közgyűlése. 
Dr. Ajkay Béla egyházmegyei felügyelő 

jubileuma.
A soproni alsó egyházmegye a nemes

kéri artikuláris gyülekezetben június 29-én 
tartotta ez évi közgyűlését az egyházmegye 
kiküldötteinek s a nemeskéri gyülekezet 
híveinek nagy érdeklődése mellett. Az egy
házmegyei közgyűlésen résztvett az egyház
kerületi elnökség is Kapi Béla püspök és 
dr. Mesterházy Ernő kér. felügyelő, hogy 
személyes megjelenésükkel kifejezést ad
janak annak a nagy tiszteletnek és köz- 
becsülésnek, amelynek az egyházmegye 
érdemekben gazdag felügyelője, nemcsak 
az egyházmegyében, dé egész egyházunk
ban örvend. A z.egyházmegye u. i. ekkor 
ünnepelte dr. Ajkay Béla egyházmegyéi 
felügyelőt abból az alkalomból, hogy érté
kes és áldásos munkáját immár 40 esztendő 
óta szenteli anyaszentegyházunknak. Dr. 
Ajkay Béla az egyházi szolgálatot 1888-ban 
kezdte, amikor a Farádon tartott egyház
megyei közgyűlés világi jegyzőnek válasz
totta meg, tisztségét 15 esztendeig viselte 
s 1903-ban a Vadosfán tartott egyházme
gyei gyűlésen az egyházmegyei felügyelői 
székbe iktattatván, 25 év óta vezeti az 
egyházmegyét nagy bölcseséggel, lankadat
lan buzgósággal s áldozatos szeretettel. 
Hogy az evangélikus embernek azt a tiszt

gyalázatosságot, mikor tizenhét éves 
koromban már negyvenhat kérőm 
volt, mégis őt választottam.

Boldog: Ugy-e? Elárulja, hogy 
szerette, mégis el akar tőle válni 1

Erzsi: El . . .  örökre e l ! Mert az 
utálatosságot választotta helyettem.

Boldog: De hát az Isten szerel
mére, miért haragszik annyira a 
dohányra ? Hisz én is pipázok, 
mégsem válik el tőlem a feleségem.

Erzsi: A tekintetes úr nem ba
gózik. Nem szoktatta magát arra 
az undokságra.

Boldog: Édes, jó szívem, hát 
eddig nem próbáltam, nem jött 
kedvem rá. Nohát, nó, meg aki, 
ahogy megszokta, úgy le is szok
hat róla.

Erzsi: Igen, az az . . . leszok- 
hatik róla, aki akar, akiben van 
egy kis jó érzés, aki csak egy kis 
ujjhegynyit is szereti a feleségét.

De ő sehogyse, a világért se. Hiába 
kértem szép szóval, könyörögtem 
előtte, hogy hagyjon fel vele, mert 
én ki nem állhatom. Utálom, beteg 
leszek tőle, ha a szagát érzem. 
Olyan undor fog el, hogy enni sem 
tudok. De hiába volt minden jó 
szó, könyörgés. Míg végre kifogytam 
a béketűrésből: kikaptam szájából 
a pipát s falhoz dobtam. „Nesze, 
lelketlen ember, nem pipázol töb
bet : nem termeszted az undoksá- 
got!“

Boldog: És nem pipázott töb
bet ? . . .

E rzsi: Nem az történt, hogy 
nem pipázott többet, hanem dühé
ben az ostornyéllel nekem rontott 
s ütött vele, amíg el nem tört s 
hozzá a gyerekek előtt! (Ismét zo 
kog.) Ilyent . . . ilyent tett velem, 
a gonosz. Nem szégyenlette magát 
a gyerekei előtt!

Boldog: Hát nem szép dolog

séget, amelyre hitsorsosainak bizalma el
hívja, alapos ok nélkül visszautasítani nem 
szabad, de el kell fogadni s betölteni leg
jobb tudása és lelkiismerete szerint, Ajkay 
Bélánál ez nem zengő érc és pengő cim
balom volt, hanem olyan igazság, amelyről 
40 esztendőnek soha nem lankadó önzetlen 
és áldozatos munkája tesz bizonyságot. A 
40 esztendő alatt soha sem akart az egy
házban fényleni és ragyogni, hanem szol
gálni és használni. Ez a szolgálat pedig 
nála nemcsak családi tradíció, hanem sze
mélyes meggyőződésből fakadó kötelesség
tudat. Ezért nem fáradt meg a 40 esztendő 
alatt egyháza szolgálatában s ezért helyez
tetett mint gyertya a gyertyatartóba, hogy 
fényljék mindazoknak, kik az egyházon 
belül vannak. A soproni alsó egyházmegye 
büszke örömmel mondja a magáénak dr. 
Ajkay Bélát, az önzetlen szolgálatnak, lan
kadatlan buzgóságnak s áldozatos egyház
szeretetnek e messze ragyogó példáját. Az 
egyházmegye háláját és ragaszkodását Far
kas Elemér esperes fejezte ki ékes szavak
ban. Az egyházkerület hódolatát Kapi Béla 
püspök hozta el. Az egyházra, tisztikara 
nevében Mikolás Kálmán e. jegyző, a 
lelkészegyesület nevében Hérints Lajos tb. 
esperes, a felügyelők nevében dr. Takáts 
József, a tanítóegyesület nevében Czirék 
György igazgató köszöntötték. S amikor 
visszagondolunk az egyházmegye csendes 
ünnepére, az a kívánság száll lelkűnkből 
az egek urához: adjon elszállt éveihez 
újabb éveket, adjon erőt, egészséget a 
további szolgálatra s adjon a mi egyhá
zunknak minél több Ajkay Bélát.

A bensőséges ünnep után az egyház
megye letárgyalta szokott tárgysorozatát, 
melynek kapcsán meleg szeretettel köszön
tötte a lelkészi szolgálatának 40-ik évét 
betöltött Hérints Lajos tb. esperest és Far
kas Elemér esperest; kegyelettel parentálta 
cl a szilsárkányi gyülekezet volt felügyelő
jét, Szabó Istvánt és Molnár Sándor igaz
gatót, volt répceszemerei tanítót. Nagyobb 
vitát keltett a szilsárkányi gyülekezetnek a 
reverzális ügyében beadott indítványa, 
melyre vonatkozólag az egyházmegye el
határozta, hogy az egyházkerület utján felír

volt Bálinttól, az igaz. Megérde
melne valamit érte. Hanem azt is 
tudjuk, hogy az indulat ördöge 
vakká teszi az embereket s elveszi 
az eszüket.

Erzsi: És elverik akkor a fele
ségüket.

Boldog: Akad olyan szeren
csétlen is.

E rzsi: Nem szerencsétlen, ha
nem gonosz, lelketlen ember. De 
én olyannal nem leszek, nem tu
dok egy percig sem egy födél alatt 
vele élni.

Boldog: Olyannal nem, hanem 
egy megtérő bűnössel igen. Meg
bocsát neki, meg kell neki bocsá
tani. Nem rossz ember Bálint, derék, 
jóravaló ember. Egyszer ő is az 
ördög hálójába került. Tudom Iste
nem, ezután jobban fog vigyázni, 
hogy többé bele ne jusson.

(Folytatjuk.)
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az egyetemes közgyűléshez mindenkit kö
telező szabályrendelet hozása tárgyában.

— s —n.
*

A kemenesaljai egyházmegye július 
18-án tartotta évi közgyűlését Celldömölkön, 
amelyet Szabó István egyházm. e. jegyző 
oltéri imája után dukai Takách Ferenc 
cs. és kir. kamarás, egyházm. felügyelő 
nyitott meg. A közgyűlés első sorban az 
esperesi jelentést tárgyalta le, amelynek 
kapcsán mély háláját nyilvánította a kul
tuszminisztérium iránt az egyházmegye 
gyülekezeteit támogató humanitárius kultur- 
munkájáért. Kiemelte az új iskolákat épített 
alsósági és magyargencsi hívek nagy áldo
zatkészségét, reámutatott ez utóbbiak ama 
követésre méltó egyházszeretetére, amellyel 
a múlt évi iskolaépítkezésüknél az összes 
cca 23.000 pengő értéket kitevő fuvar és 
kézimunka szolgáltatást önként magukra 
vállalták. Különös köszönetét mondott e 
gyülekezet hitbuzgó, lelkes, világi vezéré
nek, nagyalásonyi Bartza Zoltán cs. és kir. 
kamarás, kemeneshögyészi felügyelőnek az 
iskolaépítés körül szerzett elévülhetetlen 
érdemeiért s köszönetét kiterjesztette a 
szentmártoni Radó családra, özv. Németh 
Imréné úrnőre, akiknek a szeretet oltárán 
letett áldozati ajándékai nemzedékről-nem- 
zedékre hirdetik a hitbuzgó elődöktől örö
költ tradicionális egyhózszeretetet. Kegye
lettel örökítette meg a közgyűlés az egyhm. 
tanítóegyesület volt nagy elnökének, több 
egyhm. bizottság volt tagjának, a múlt év 
folyamán elhunyt Koczor Márton alsósági 
ny. igazgató-tanítónak emlékét. Szeretettel 
búcsúzott az egyhm. tanítói kar két nyu
galomba vonult kiváló nesztorétól, Koczor 
Kálmán borgátai és Ludván János nagy- 
simonyi tanítóktól, továbbá az egyházm. 
költőpapjától, Kutas Kálmántól, aki Sze
gedre távozott. Örömmel köszöntötte az 
igazgató-tanítóvá kinevezett Nits István 
érdemes kemeneshögyészi tanítót. A rész
leges tisztujítás során megvélasztattak tör
vényszéki jegyzőnek koltai Vidos Dániel, 
törvényszéki bírónak Szórády Dénes, szám
vevőszéki tagnak Nits István. Megújította 
a közgyűlés Mód Aladár egyhm. pénztáros 
mandátumát újabb 6 évre. Az egyöntetű 
tanítás bevezetése céljából felkérte a tanító- 
egyesületet egy törvényes népiskolai tan
könyvjegyzék összeállítására. Hozzájárult 
a pusztaszentlászlói presbytérium azon ké
relméhez, hogy az ottani katholikus vallásu 
gyermekek további intézkedésig legalább 
félnapos tanításra bejárhassanak az evang. 
iskolába. Jóváhagyta a közgyűlés a gyüle
kezetek számadásait, költségelőirányzatait, 
úgyszinte az egyházmegyéét is. Elismerését 
fejezte ki a lelkész- és tanítóegyesületek 
komoly munkássága felett. A gyámintézet 
céljaira befolyt 601 P 32 f., — segélyben 
részesítette a közgyűlés Egyházashetyét 
(50—50 P), Zegerszeget (30 P), a szarvasi 
árvaházat (6.17 P). Gyámintézeti bizottsági 
taggá Németh Sándor ostffyasszonyfai tanító 
választatott meg. Az egyhézkerületi köz
gyűlésre kiküldöttek megválasztása után, 
miután még a közgyűlés elnöki bejelentésre 
osztatlan örömét fejezte ki afelett, hogy 
dr. Tóth István kultuszminiszteri tanácsos, 
a protestáns ügyosztály vezetője, aki egv- 
házunkat annyi hálára kötelezte le, helyet
tes államtitkárrá neveztetett ki s elhatározta, 
hogy a magas kitüntetés alkalmából dr. 
Tóth Istvánt jegyzőkönyvi kivonat kapcsán 
értesíti öröméről, hálájáról, ragaszkodásá
ról, — elnök a közgyűlést bezárta. A köz
gyűlés tagjai egyházi jegyző imája után

Emlékek.
I. Hutka.

Nyárvégi éjen aludt a falu,
A vén eperfán bagoly huhogott.
Tárva volt az iskola kapu 
S a küszöbön apám sóhajtozott.

Sasszemével az utat fürkészte,
— Mely ott nyújtózott a kapu előtt, — 
Rójja-e már a várva-várt lépte ?
Csend volt. . .  S apám magába dörmögött.

Éles sikoly verte fel a csendet,
Úgy összerezzent dörmögő apám I 
A másik várt korábban érkezett. .

Fiú született a nyár éjszakán.
Alvó faluban, fent a Hernád mentén 
Örök álmodót szült Édesanyám 1

SZABÓ GÁBOR.

hagyták el a közgyűlés színhelyét: a
templomot.

Előző napon a lelkészegyesület ülése
zett ugyancsak Celldömölkön. Munkát ol
vastak : Kovács István : A Szentségek
szociális jelentősége, Molitorisz János : Dr. 
Luther Márton Kis kátéja és Mód Aladár: 
Az ifjúsági énekeskönyvbe felveendő éne
kek. — Miután a népiskolai növendékek 
száméra van alkalmas énekeskönyv (Dal
lamos könyvecske) s e célra egyébként 
felettébb használható a Dunántúli Énekes
könyv is, az egyesület nem látja szükségét 
egy új ifjúsági énekeskönyv kiadásénak. 
Elhatározta az értekezlet, hogy a jövőben 
a tanítóság és a világi vezető elem bevo
náséval közös konferenciákat fog tartani, 
Szükségesnek tartja az értekezlet azt is, 
hogy a lelkész- és tanítóegyesület gyűlései 
egy időben tartassanak s így a lelkészek 
és tanítók együtt járuljanak az Úr szent 
asztaléhoz. Értekezlet végén az egyesületi 
tagok gyóntak és Úrvacsorát vettek, amelyet 
Kovács István csöngei lelkész osztott ki.

Szabó István
e g y h m . e. jegyző.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Aug. 13. Zsid. I. r. Próféták és angyalok 

jártak Isten akaratéból az emberek között. 
Mindegyik Isten kegyelmének és dicsősé
gének egyes sugarait hozta magával. Az 
Úr Jézus azonban Isten kegyelmének és 
dicsőségének teljességét bírja és hozza. 
Küldetésének említésénél az első, amire az 
apostol gondol, hogy megtisztított bűneink
től. Sem próféta, sem angyal ilyen küldetést 
nem nyerhettek, hanem kizárólag csak ö, 
akit az Atya mindenekfelett szeretett.

Aug. 14. Zsid. II. r. 1—4, Az apostol 
nagyon komoly intéssel fordul mindnyá
junkhoz. Az üdvösség Krisztusban jelent 
meg. Ezen üdvösséget minden igéje hirdeti 
számunkra. Ne tekintgess tehát — kedves 
igeolvasó — sem jobbra, sem balra, ne 
fogadj el tanítást máshonnan, — hanem 
Jézus és az Ő szent igéje legyen mindened. 
Szíved osztatlan szere tétével csak Reá 
figyelmezz.

Aug. 15. Zsid. II. 5—18. Az ember bűn
beesése által elvesztette dicsőséges rendel
tetését, hogy Istent képviselje e világon. 
Jézus magáévá tette az ember nyomorú
ságos helyzetét és önmagát odaadta, hogy 
az embernek üdvöt adhasson. Míg szeme
inkkel magunk köré, az emberek világára 
és cselekedeteire tekintünk, addig minden

hol csak bajt és gyarlóságot látunk. Krisz
tusra tekints csak, őbenne nemcsak az 
áldozatos szeretetet találod meg, hanem az 
üdvöt is, a boldogságot is, amelyre vezetni 
kíván.

Aug. 16. Zsid. III. 1—6. Ezen ige mind
egyikünk rendeltetésének és hivatásának 
dicsőséges voltát állítja szemünk elé. „Szent 
atyafiak“, „mennyei elhívásnak részesei“ 
vagyunk — de nem magunkban, sem ma
gunk által, hanem Jézusban. Azért ne 
magunkra tekintsünk, ne magunktól vár
junk, hanem minden reményünk forrása, 
üdvözülésünk alapja őbenne van, Akinek 
hűsége nyilvánvaló lett és akiben minden
kor megbízhatunk. Neki mi háza vagyunk 
és mindegyikünkben — tehát Benned is 
kedves olvasóm — lakni akar és mint a 
háznak ura kormányozni akarja egész lé
nyedet. így hoz mindnyájunkat dicsőséges 
célunkhoz.

Äug. 17. Zsid. III. 7—19. „A Szent Lélek 
mondja“ — nem rendíti-e meg szívedet, 
kedves Testvérem, hogy most is, amit ol
vassz : a Szent Lélek mondja Néked. Oh, 
aki szintén láthatod az úr cselekedeteit — 
még sokkal dicsőségesebbeket, mint ama 
zsidó nép — Te ne keményítsd meg ma 
szívedet. Ki tudja, mily közel van számodra 
az utolsó „ma“?! Azért kérd most Uradat 
hő fohászban, hogy azzá lehess, amivé ő  
tenni akar, hogy részesévé légy a Krisz
tusnak.

Aug. 18. Zsid. IV. 1—10. A hit tulaj
donképen bemenetel az Úr nyugodalmába : 
„Légy csendes szívvel, légy békével. — 
bízzál ember az istenben.“ Amit a zsidók 
elvesztettek engedetlenségük miatt — az 
tulajdonképen földi — múló nyugodalom 
vo lt; — amit nekünk Isten a Krisztus Jé
zusban felajánl — az az örökkévaló nyu
galom. Ezen nyugalomba azonban már 
itt van bemenetelünk, mert a hívő ember 
megszűnik küzködni, tépelődni, vergődni: 
megnyugszik boldogan az Úrban.

Aug. 19. Zsid. IV. 11 —13. A nyugoda
lomnak csak egy akadálya van és ez a 
hitetlenség Ezt nyilvánvalóvá teszi minden
kiben az Úr igéje. Az igének az a ren
deltetése, hogy téged alkalmassá tegyen 
az Úr kegyelmének befogadására. Ezért 
átvilágít, megvizsgál és megítél. Ha öntelt
ségben vagy álszenteskedésben ki is vo
nod magad itt az Ítélet alázatos meghall
gatása alól — egykor annál retteneteseb
ben fog füledbe dörögni ezen ige Ítélete. 
Előtte nincsen mentség, sem takaró — 
pőrére vetkőztet és megmutatja gyaláza
tunkat. Oh alázkodj meg itt előtte, hogy 
megítéljen és kegyelmet is hirdessen — 
az Úr nyugodalmába vezessen 1

M ohr Henrik.

Készek legyetek. A Maina mel
letti Frankfurtban a gazdag bankár 
Rotschild magához hivatta egyik 
tisztviselőjét s megkérdezte, hogy 
elmenne-e Amerikába fióküzletet 
berendezni? Tiz napi határidőt kért 
az illető. A másik kész lett volna 
3 napi gondolkodás után határozni. 
Mikor a harmadikat megkérdezte, 
az nem habozott, hanem ezt mond
ta : azonnal kész vagyok s elme
gyek. Természetes, hogy ez kapta 
a megbízatást s gyors elhatározását, 
készségét nem lett oka megbánni.
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Felvétel az Evang. Theolognsok 
Otthonába.

Felhívjuk mindazokat, kik az 1928—29. 
tanévben tanulmányaikat az ev. hittudo
mányi fakultáson Sopronban szándékoz
nak folytatni s magokat a Theol. Otthonba 
óhajtják felvétetni, hogy a Theol. Otthon- 
Bizottsághoz címzett kérvényeiket a Theol. 
Otthon Igazgatóságához (Sopron, Temp
lom u. 3.) augusztus 25-ig küldjék be. 
Kérvényeikhez a következő mellékleteket 
legyenek szívesek csatolni: 1. Érettségi 
bizonyítvány, illetve annak másolata; 2. 
életrajz (curriculum vitae), melyben arról 
is meg kell emlékezni, hogy mi vonja az 
illetőt a lelkészi pályára; 3. orvosi bizo
nyítvány arról, hogy teljesen egészséges s 
e tekintetben a lelkészi pályára alkalm as; 
4. szülői kötelezvény arról, hogy vállalják 
a tartásdíj pontos fizetését; 5. a szülők va
gyoni állapotáról szóló bizonyítvány, 6. 
erkölcsi bizonyítvány az illetékes lelkész
től, illetve vallástanártól. Megjegyzendő, 
hogy az ellátás évi 240 P-be, a lakás 
pedig — a szerint, hogy hányán laknak 
együtt s milyen szobában — havi 16—20 
P-be kerül (fűtés, világítás és mosás nél
kül). Betöltésre kerül néhány ingyenes, 
illetve féldíjas hely is, ezeknek az elnye
réséhez azonban legalább „jó" érettségi 
bizonyítvány szükséges. Egyébként felvilá
gosítást bármikor szívesen nyújt az intézet 
igazgatósága.

Kutas Kálmán lelkész búcsúja 
Zalaegerszegtől.

Tizenkét évi lelkipásztori működése 
után, mint a szegedi ev. egyházközség 
újonnan megválasztott lelkésze, július 22- 
én tartotta Kutas Kálmán, a zalaeger
szegieknek széleskörben ismert, költői lé
lekkel megáldott aranyszéju és aranyszívű 
papja, búcsúprédikációját. A templomot 
ez alkalommal teljesen megtöltötte a két 
prot. egyház híveinek s más felekezetbeli 
tisztelőinek serege. A búcsúzó lelkész ha
talmas szónoklatával, mint olyan sokszor 
eddig is, mégegyszer belemarkolt hallgatói 
szívébe, kik míg könnyes szemekkel te
kintettek fel reá, a fájdalom súlya alatt is 
megjárták azokat a magasságokat, ahová 
szárnyaló lelke annyiszor felemelte őket.

Az istentisztelet után az újonnan épült 
gyülekezeti házba vonultak közgyűlés tartá
sára, Itt jelentette be Kutas Kálmán hivatalo
san is állásáról való lemondásét. A tények 
egyszerű felsorolásával visszapillant eddigi 
működésére. Megalakította a prot. nőegy
letet, az ifjúsági diákszövetséget. Megala
pította a gyülekezeti könyvtárt. Tartott 
gyermek isten tiszte leteket, bibliaolvasó órá
kat. vallásos- s egyéb estélyeket s ünne
pélyeket. Munkálkodott a gyülekezeti ház 
létrehozásán stb. S köszönetét mondott 
mindenkinek, akik megértették, munkájá
ban segítették s szeretetükkel. bizalmuk
kal, hűségükkel megajándékozták.

Lelkész szavainak elhangzása után dr. 
Kovács János kir. törvényszéki biró, egy
házközségi felügyelő méltatta Kutas Kál
mán érdemeit, melyekkel örök időre be
írta nevét a gyülekezet történetébe.

Vázolta azt a nagy veszteséget, amely 
a gyülekezetét távozásával érte, viszont 
nyereség, hogy munkás életéből 12 évet 
itt töltött; ennek nyoma sohasem enyészik

el. A felügyelő beszéde után, a közgyűlés 
egyhangú lelkesedéssel elhatározta hogy 
távozó lelkészének érdemeit jegyzőkönyvbe 
iktatja.

A szeretet, tisztelet, nagyrabecsülés, hála 
még szélesebb körben nyilatkozott meg 
Kutas Kálmán iránt július 29-én, amikor 
a város egész társadalma összegyűlt rend, 
rang, foglalkozás- és felekezeti különbség 
nélkül este 9 órakor hívünk, Ekhamp 
Kálmán nagy vasúti éttermében, mely az 
épen megeredt eső dacára is zsúfolásig 
megtelt, hogy méltó búcsút vegyen Kutas 
Kálmántól.

Az összegyűlt társaság a terembe lépő 
lelkészt és nejét lelkes, szeretetteljes ün
neplésben részesítette. Az estélyen számos 
felköszöntő hangzott el, tanúbizonyságául 
annak a nagy tiszteletnek, melyet a távozó 
lelkész legszélesebb körben kivívott ma
gának.

Dr. Kovács János egyházközségi felü
gyelő mélyen elérzékenyedve mondta el 
szívből fakadt szép búcsúbeszédét, mely
ben nemcsak a lelkésztől búcsúzott, ha
nem a legjobb, legnemesebb szívű barát
tól is.

Utána Augusztiny Alice a prot. nő
egylet nevében szólt, átadva az ev. hívek 
és a nőegylet ajándékát, egy remek arany
órát.

Dr. Deseö Árpád  törvényszéki biró ref. 
főgondnok a zalaegerszegi ref. egyház 
háláját tolmácsolta azért a szeretetteljes 
lelki gondozásért, amit Kutas Kálmán a 
ref. hívek között végzejt, mikor még saját 
lelkészük nem volt. Ügymond, tulajdon
képen ő volt az első lelkészük. Hogy olyan 
testvéries viszony van itt a két prot. fele
kezet között, ami talán egyedül áll az 
egész országban, az is az ő érdeme. Há
lájuk jeléül átnyújtja a reformátusok aján
dékét, egy rendkívül szép és értékes Író
készletet.

Fekete Károly ref. lelkész nagyszabású 
beszédében a lelkészi hivatás nehézségei
ről beszélt, de Kutas Kálmán, mint az 
igazi lelkipásztorok mintaképe, legyőzött 
minden nehézséget.

Molnár Gyula presbyter, az egyház
tanács nevében szólalt fel. Szalag Sámuel 
áll. el. iskolai igazgató, mint pedagógust 
méltatta Kutast Kálmánt, kinek a gyer
mekek iránti szeretete, tanitói s nevelői 
eljárása a legnagyobb nevelő- s oktató
mesterek példájára emlékeztet. Dr. Udvardy 
Jenő városi tiszti főügyész, a katholikus 
társadalom nevében mondott nagyhatású 
beszédet. Gyarmath B. János a zalai Írók 
nevében búcsúzott a költőtől és Írótól. 
Bruck Alajos ügyvéd azon hitének s meg
győződésének ad kifejezést, hogy Kutas 
Kálmánnak képességei új állomáshelyén 
még teljesebb mértékben fognak kibonta
kozni s meg fogja találni a kellő méltány
lást s érvényesülést.

Az ünnepelt a tőle megszokott ékes
szólással, költői szépségekben, találó ha
sonlatokban s filozófiai mélységekben gaz
dag beszéddel válaszolt az üdvözlésekre, 
ő  csak visszfénye volt annak a szeretet
nek — monda — melyben mások része
sítették. A felekezetek közötti viszonyra 
kitérve úgy mond, hogy a vallásosság 
ott végződik, ahol a gyűlölség kezdődik 
s ott kezdődik, ahol békesség és szeretet 
van.

Kutas Kálmán az ev, lelkészi gárdának 
nagyon értékes és kiváló tagja. Távozása 
vesztesége nemcsak a zalaegerszegi ev. 
egyházközségnek, hanem a dunántúli egy

házkerületnek is. De viszont felemelő és 
vigasztaló, hogy új állomáshelyén is, anya- 
szentegyhózunknak lesz a munkása, képes
ségeit, annak szolgálatába állítja s mun
kásságának gyümölcsei annak közkincsévé 
válnak. Szy —i.

A holnap. Egy kis leány mindig 
a holnapot várta. Reggelenként éb
redéskor, ez volt az első sza v a :

— Úgy-e, — kérdezte — most 
már holnap van? —

— Nem, — felelte az anyja — 
mert ma van, a holnap a következő 
nap I

A kis leány sírvafakadt, hogy 
sohse éri el a holnapot, elfut előle.

így kergetjük a földön a dicső
ségesebb holnapot. De egyszer 
megáll az idő előttünk, holnap és 
tegnap összeolvad. Átalakulunk 
az Úr Jézus országában az ő ha
sonlatosságára. — Ha csüggedek, 
ha zúgolódom, — nem azért van-e, 
mert ez a reménységem nem elég 
erős ?

A hősi halált haltak emlékének.
A tápiószentmártoni egyház f. é. július 

hó 29-én avatta fel 40 hősihalottjának em
léktábláját. A nagy, életáldozathoz méltó 
emlék a templom bejáraténak külső falát 
díszíti, mintegy intve az Istentkeresőket, 
hogy ő  utána legszentebb a Haza.

Az ünnepi-istentisztelet oltári szolgála
tát a helyi lelkész végezte; ünnepi szó
noka Dr. Kovács Sándor egyet, tanár 
volt, aki János apostol igéinek alapján 
„Élek én ; ti is éltek.“ szép beszédével 
könnyeket törlő vigaszt, Istenbe helyezett 
bizodalmát s a Haza feltámadásának hi
tét támasztotta a templomot zsúfolásig 
megtöltő hívekben.

Istentisztelet után az ünneplők az em
léktábla elé vonultak, ahol a Szózat elé- 
neklése után Törteli Lajos, egyházmegyei 
kiküldött, tart. tábori lelkész felavatta és 
leleplezte az Emléktáblát. Szavaira előtör
tek az évtizedes gyász elfojtott könnyei, 
„Isten többet áldozott miérettünk: egyet
len Fiát. Mi is sokat áldoztunk : 40 éle
tet.“ Majd lelkesedés lángja lobbant az 
imént fájó lelkekből, „Azért tart meg Isten, 
mert tudunk áldozni." „Lesz még egyszer 
ünnep a világon 1“

Keresztúry Zsófia tan.-nő. lelkesedéssel 
szavalta el Pál Béla helyi lelkésznek al
kalmi költeményét, melynek minden szava 
egy-egy szál virág a Hősök elszórt sírján, 
egy-egy balzsamcsepp a fájó lelkeken. egy- 
egy fénysugár a Haza feltámadását hinni- 
akarók sötét éjjelében.

A leleplezett Emléktáblát sorra meg
koszorúzzák : az egyház, a pándi ref. egy
ház, a politikai község, a vitézek, néhai 
Terényi János, volt tápiószentmártoni lel
kész özvegye, a Hősök hozzátartozói.

A Himnusz elzengése után az ünnep
lők ismét a templomba vonultak, ahol 
díszközgyűlés keretében foglalták jegyző
könyvbe örök emlékül, oktató tanúságul 
a Hősök emlékezetét; tanúbizonyságául 
János Írása igazságának : „Élek én ; ti is 
éltek 1“
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K O R K É P E K .

K arcolatok a hétről.
A  holland olimpiász rendezőket 

— írja K. E. — nagy csalódás érte 
a királynő tartózkodó magatartá
sával. Vilma királynő azonban 
hollandus. A hollandus pedig nem 
szokott engedni elveiből. A  királynő 
nagyon vallásos nevelésben része
sült s bizonyos szempontokat még 
leánykora óta hűen őriz. Egy ilyen 
elv a vasárnap olyan formában 
való megünneplése, hogy akkor 
azon a napon sport-versenyek 
megtartását nem tarthatja megen
gedhetőnek. Az olimpiász, mint 
internacionális sport-esemény azon
ban ezt az álláspontot nem tudta 
honorálni s így a királynő ebből 
azt a konzekvenciát vonta le, hogy 
nem keresi fel az olimpiász alatt 
az amsterdami stadiont. A  hollan
dok ugyan még nem adták fel a 
reményt s azt hiszik, hogy az olim
piász alatt az udvari páholyban 
köszönthetik majd a holland ural
kodót.

A z  igazi segítség. Berlinben 
történt, hogy egy autó elgázolt egy 
szerencsétlen embert, akit nagy 
tömeg vett körül. Akadt egy orvos 
is, aki azonban azt konstatálta, 
hogy a szerencsétlennek csak per
cekig tart az élete. Az emberek 
siránkoztak, sajnálkoztak. De hir
telen megjelenik a tömegből egy 
fiatal leány, oda lép a haldokló
hoz, s azt mondja neki: Én ma
gának segíteni akarok. S el is 
kezdte: Miatyánk, ki vagy a me
nyekben. Csodálkozva révedeztek 
a beteg szemei és mosolyra derült 
az arca, s utánna mondta: Szen
teltessék meg a te neved, Jöjjön 
el a te országod . . .  Az orvos le
vette kalapját, s a körülötte állók 
hasonlókép. Mindnyájan hallgattak. 
Csendesen, de érthetően hangzott 
a fiatal leány imádsága, a hal
dokló ájtatosan mondotta a végén : 
Mert tied az ország, a hajalom és 
a dicsőség, mindörökké Ámen.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó 1 .

A  m indennapi életből.
A Szent István-heti mezőgaz

dasági kiállítás. Scitovszky Béla 
belügyminiszter a törvényhatósá
gokat rendeletben utasította, hogy 
a községeknek a kiállításon való 
részvételét szervezzék meg. Mayer

János földmivelésügyi miniszter pe
dig rendeletileg utasította az összes 
kisérletügyi intézményeket, hogy 
kiállítási anyagaikkal minél ered
ményesebben vegyenek részt. Úgy
szintén résztvesz a kiállításon a 
székesfőváros kertészete, a Kerté
szeti Tanintézet és a Kértészképző 
Iskola is gazdag anyagaival. Ezen
kívül a magáncégek is tömegesen 
jelentkeznek a kiállításon való rész
vételre és az előjelek szerint az 
idei Szent István-hétnek egyik leg
kiemelkedőbb és legérdekesebb lát
ványossága lesz a Mezőgazdasági 
Kiállítás.

H E T I  K R Ó N I K A .

József főherceg és Pesthy igazságügy
miniszter nagy fénnyel és pompával rendez
ték a balatoni kulturnapot. — A kormány 
tagjai Vass József elnöklésével miniszter- 
tanácsot tartottak. Örömmel állapították 
meg, hogy naponta két-három gyümölcs
vonat megy Kecskemétről külföldre. — Az 
Angliából hazatért Rákosi Jenőt lelkes 
tömeg ünnepelte. — A tragikus körülmé
nyek között elhunyt gr. Vigyázó Ferenc 
egész vagyonát a Magyar Tudományos 
Akadémiára hagyta. — Nagy részvét mel
lett kisérték el utolsó útjára a magyar 
gyermekvédelem igazi apostolát, gr. Edels- 
heim-GyuIay Lipótot. Koporsója felett vi
téz Kendeh Kirchknopf Gusztáv ev. lelkész 
imádkozott. — Amszterdamban az olim
piai versenyeken a magyarok a nemzetek 
sorában eddig a 9. helyen állanak. — 
Bakó László a Nemzeti Színház tagja 
meghalt.

A horvátok Zágrábban az önálló Hor
vátországot éltetik. — A horvét ellenpar
lament kimondta a legkeményebb harcot 
a szerb hegemónia ellen. — Zágrábban 
megöltek egy belgrádi főszerkesztőt.

A román külügyminiszter Titulescu le
mondott. — Románia félévi deficitje hatod- 
félmilliárd lei.

Az olasz kormány visszautasította az 
olasz-kinai szerződés felmondását.

Portugáliában takarékoskodásból be
zárták a lisszaboni egyetemet.

A francia sajtó Magyarország iránti 
hálátlansággal vádolja a németeket. — 
Seydaux francia politikus feltűnő cikket 
írt Trianon revíziója mellett. — A kom
munisták Ionyben szembefordultak a ren
dőrséggel. 300 embert letartóztattak.

Brüsszelben a nemzetközi szocialisták 
kongresszust tartottak.

Moszkva évi 8 millió frankkal támo
gatja a francia kommunistákat.

A belga kamarai elnök lemondott.
Az angol parlamentet elnapolták. —
A rigai nemzetközi cserkészversenyen 

a magyar cserkészfiuk győztek.
A német költőfejedelem, Gerhardt Ha- 

uptman ellátogatott Budapestre. — Römer 
Ferenc német kapitány gummicsónakján 
átkelt az Óceánon. —

A svéd királyné állapotában rosszab
bodás állott be.

Egyiptomban a feloszlatott parlament 
ülésezik és határozatokat hoz.

Amerikában másfél milliárdot költöttek 
hirdetésre egy esztendő alatt.

H A R A N G S Z Ó .

S z th á ro m sá g  u. 10. vasárnap.
Ep. I. Korint. 12. l—ll.

A  Szentlélek az az erő, mely átalakítja, 
teljesen átformálja az ember bensejét. 
Mikor működik bennünk a Szentlélek: 
Ha világosságával megvilágosít és ado
mányaival felékesít.

Kapi Béla püspök külföldi útjáról ha
zaérkezett s újból átvette egyházkerülete 
kormányzását.

A Lutheránus Egység jubileumi köz
gyűlése. A Lutheránus Egység 60 éves 
jubileumi közgyűlését augusztus 20—25-ig 
tartja Hamburg-Altonában. Magyarhoni 
evangélikus egyházunkat dr. Raffay Sán
dor püspök és D. dr, Pröhle Károly egye
temi prodékán képviselik.

Kapi Béla püspök és dr. Mesterházy 
Ernő üdvözlése. Ä csanád-csongrádi egy
házmegyei tanítóegyesület évi rendes köz
gyűlésén Kapi Béla püspököt és dr. Mes
terházy Ernő felügyelőt a tanítók révfülöpi 
üdülőháznak megszerzése és birtokba vé
tele alkalmából kifejtett önzetlen fárado
zásukért szeretettel üdvözölte és jegyző- 
könyvi köszönetét szavazott.

Év. gyermekek nyaraltatása. Az ev, 
papnék országos szövetsége 50 pap és 
tanító gyermeket — legtöbbje árva — nya
raltat Révfülöpön. A gyermekek felügyele
tével két özvegy papnét és három tanító
nőt bíztak meg. ,

25 éves tanítói jubileumi A nógrádi 
ev. tanítóegyesület Balassagyarmaton meleg 
ünnepeltetésben részesítette Bérces Lajos 
balassagyarmati ig. tanítót, nemkülönben 
Kaján József legéndi tanítót, 25 éves ta
nítói működésük alkalmából,

Elismerés lapunk szerkesztőjének. A 
győri egyházmegye folyó évi június havá
ban Győrött, a vasi közép egyházmegye 
ugyancsak június havában Szombathelyen 
tartott közgyűlésén meleg szeretettel és 
elismeréssel adózott lapunk szerkesztőjé
nek a sajtó terén végzett önfeláldozó 
munkásságáért.

Tanítók találkozója. A soproni képez- 
dei Diákszövetség Péter-Pél napján tartotta 
szokászos évi találkozóját. A templomban 
ugyanekkor gyűltek össze a soproni Lyceum 
öreg diákjai is. Az istentiszteletet dr. Ko
vács Sándor egyetemi tanár végezte. A 
képezdei Diákszövetség tagjait az intézet 
imatermében Hamar Gyula igazgató üdvö
zölte. A nap jelentőségét Krug Lajos mél
tatta. Beszélt még Berecz Gábor nyug. 
tanító ki 59 évvel ezelőtt szerzett oklevelet 
az intézetben.

Beteg lelkész. Mint részvéttel értesü
lünk, ifj, Stráner Vilmos a Hausfreund c. 
evangélikus néplap érdemes szerkesztője, 
kaposszekcsői lelkész, gyöngélkedik. Mi
előbbi felgyógyulását tiszta szívünkből kí
vánjuk.

Sárvár. Az összes egyházi épületeit 
javíttatta mintegy 2400 pengő költséggel. 
A kijavított templomot Varga József helyi 
lelkész f. évi július 29-én áldotta meg, 
amikor az istentisztelet alkalmával Fried
rich Lajos soproni suplikáns is prédikált 
és 30.47 P offertóriumot gyűjtött a soproni 
theol. Otthonnak.

A meszleni evang. egyházközség ad
minisztrátorává kinevezett Rácz Sándor-t 
július hó 29-én iktatta be hivatalába espe- 
resi megbízásból: Rónai B. Gyula uraiúj- 
falui lelkész, ehm.-i jegyző.
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Beiratkozási póthirdetmény. A m. kir. 
Erzsébet Tudomány-Egyetem Sopronban 
működő hittudományi karán az 1928—29. 
tanév I. felére szóló utólagos beiratkozás 
végső határideje újabb miniszteri rendelet 
értelmében a korábbi hirdetménytől elté
rően szeptember 30-án túl semmi esetre 
sem terjedhet. Mindazok tehát, akik a sza
bályszerű határidőt (szeptember 1—12.) 
elmulasztják, leckekönyvükkel és mulasz
tásukat igazoló okmányukkal felszerelt 
kérvényük alapján utólagos beiratkozásért 
a kari dékánhoz folyamodhatnak. Az elő
adások kezdete szeptember 17.

Négy év alatt százötvenkétezer pél
dány fogyott el a bibliából Magyaror
szágon. Hazánkban nagy eredményeket 
mutat fel a bibliaterjesztés. Magyarorszá
gon az 1924. évben 12.000, 1925-ben 26,000, 
1926-ban 49.000, 1927-ben 65.000, tehát 
négy év alatt összesen 152,000 drb. Biblia 
fogyott el Magyarországon.

A Protestáns Nőszövetség f. évi okt. 
hónapban rendezi V. Országos Nőimunka 
Kiállításét. A rendezőbizottság elnökei: 
dr. Petri Pálné és dr. Fáy Aladárné. — 
A kiállítás kettős célja i: lehetőséget nyúj
tani az otthon dolgozó keresetre utalt nők
nek kézimunkáik közvetlen értékesítésére, 
és a magyar kézimunka művészetet nem
zeti Ízlésben megtartani, sőt ilyen irányban 
tovább fejleszteni. — A rendezőség min
dennemű nőimunkát, mely a jelzett célok
nak megfelel, díjtalanul fogad el bemuta
tásra, csupán az eladott darabok érának 
10%-át kéri az eladóktól a rendezés költ
ségeinek megtérítésére. A kiállítandó tár
gyak ide és vissza szállítási költségei a 
kiállítókat terhelik. — Bővebb felvilágosí
tást a Protestáns Nőszövetség irodája ad, 
(IV. Király Pál utca 9. sz. félem.) levélben 
bármikor, szóbelileg minden szerdán d. e. 
10 órától 2-ig.

CSALÁDI  ÉRTESÍ TŐ.
Gyászhir. Augusztus hó 2-án meghalt 

Késmárkon 82 éves korában özv. Palcsó 
Istvánná, volt negyvennyolcas honvédtiszt, 
késmárki gimn. tanár özvegye. Mayer 
Endre nyug. eperjesi theol. dékán anyó
sét, dr. Deák János egyetemi tanár neje 
pedig nagyanyját gyászolja az elhúnytban. 
Legyen emléke áldott.

Ú J D O N S Á G O K .
Gróf Klebelsberg Kunó, Kecskemét 

díszpolgára. Kecskemét város törvényha
tósági bizottsága gróf Klebelsberg Kunó 
vallás- és közoktatásügyi minisztert Kecs
kemét kulturális ügyének nagyszámú pusz
tai iskola felépítésével történt felkarolásá
ért a város díszpolgárává választotta.

Négy amerikai város zászlót küld 
Budapestnek. A Kossuth-szobor leleple
zésén Amerikában járt zarándokcsapat, 
mint ismeretes, Newyorkon kívül Clevland. 
Buffalo és Pittsburg városokat is meglá
togatta és a négy városnak elvitték Buda
pest székesfőváros ajándékát. Most azu
tán, hogy nagyobb csapat amerikai jön 
Magyarországba, az amerikai városok egy- 
egy zászlóval viszonozzák Budapest fi
gyelmességét.

Terjed a trachoma Békésmegyében.
A békésmegyei alispán legutóbbi jelentése 
szerint ez év első felében Szarvas és kör
nyékén a trachoma nagyobb mértékben 
elharapódzott, mint a múlt évben. Egye

dül Endrőd községben 543 beteg szenved 
trachomában.

Halálos lépfenemérgezés egy szegedi 
tanyán. Bokor Zoltán gazdálkodó átokházi 
tanyáján elhullott egy ökör. A gazda ren
deletére Nagy István csordás feleségével 
és Somogyi János gépésszel együtt meg- 
nyuzta az ökröt. Munkaközben Nagy Ist
vánná és Somogyi János kisebb karcoláso
kat szenvedtek és Nagyné szörnyű kínok 
között meghalt. Közben a gépész is meg
betegedett és már csak ekkor hívtak orvost 
a tanyára. Kiderült, hogy az elhullott ökör 
lépfenés volt és a csordás felesége, meg a 
gépész lépfenemérgezést kaptak.

Tudnivalók a vitézzé-avatásról. Az 
Országos Vitézi Szék ezúton közli az ér
dekeltekkel, hogy az általános vitézi avatás 
a jövő 1929. évvel befejezést nyer. Ezért 
a vitézi „Kis Káté“ szerinti mértéket meg
ütök kérvényeiket mielőbb, de legkésőbb 
ez év december 31-éig feltétlenül adják be, 
mert később beérkezett kérvények mér nem 
dolgozhatók fel. A kérvények szerkesztése 
s felszereléséről szóló Kis Káté Budapest 
székesfőváros Vitézi Székénél (IV., Váci
utca 62. Új Városháza) beszerezhető.

Álmában megőrült. A Monza-Segrate- 
vonalon egy asszony az autóbuszban el
aludt ; amikor felébredt, az őrültség jelei 
mutatkoztak rajta. Kórházba kellett szállí
tani. Az orvosok véleménye szerint vala
milyen borzalmas álom hatása alatt bo
rult el az elméje.

Koporsó az évszázados ház pado
zata alatt. St. Paul des Prix városkában csa
tornamunkások egy több évszázados ház 
padlózata alatt koporsót tatéltak, amely
ben teljesen kiszáradt csontváz feküdt. A 
koporsót évszázadokkal ezelőtt áshatták 
el a padlózat alatt. A ház jelenlegi tulaj
donosának éppen itt volt a háló szobája 
és az illető tudtán kívül már évek hosz- 
szu sora óta közvetlen a koporsó fölött 
aludt.

Meglátta a repülőgépet és szörnyet 
halt izgalmában. A Beauville közelében 
folyó motornélküli repülőversenyen szeren
csétlenség történt. Mikor Kegel német 
pilóta gépével kénytelen volt leszálni, Du- 
dardin 24 éves földműves családjával 
együtt kíváncsian odaszaladt. A gép ala
csonyan száll el a gazda feje fölött, aki, 
úgylátszik a nagy izgalom következtében, 
elvágódott és szörnyet halt.

Egyesültek a liverpooli wesleyánus 
és methodista egyházak. A két egyház 
egyesülésének megszavazásához három
negyed többségre volt szükség s a leadott 
szavazatok aránya pontosan háromnegyed 
többséget eredményezett a csatlakozás ki
mondása mellett.

Kizárnak ötszázezer angol gyapot
fonó munkást. A gyapotfonó vállalatok 
szövetsége elhatározta, hogy augusztus 11- 
étől kezdődően kizárja a munkásokat. Ez 
a kizárás körülbelül félmillió munkást 
sújt.

Sirrablásért félévi börtönre ítéltek 
egy belga tudóst. A büntetőtörvényszék 
sirrablás miatt hathónapi börtönre Ítélt 
egy fiatal tudóst, André Lequeux-t. Lequ- 
eux egy brüsszeli belga orvos fia, akinek 
több érdekes geológiai felfedezése van és 
akit a belga kormány már többizben meg
bízott Afrikában végzendő tanulmányutak
kal. A fiatal tudóst nemrégiben a temető
őrök tettenérték, amint egy sirhantról egy 
kis szobrocskát lopott el.

Kétévi száműzetésre Ítélték a névte
len levelek királynőjét. A piemonti Mon-

dovi városkában letartóztattak egy elemi 
iskolai tanítónőt, „a névtelen levelek ki
rálynőjét“. A letartóztatott tanítónő éveken 
át azzal szórakozott, hogy a legkülönbö
zőbb névtelen leveleket küldözgette a vá
roska lakosainak, össze vissza gyanúsítva 
mindenkit. A rendőrbiróság kétévi számű
zetésre Ítélte.

A német nyelv terjedése Japánban.
A japán közoktatásügyi minisztérium át
iratban értesítette a német birodalmi kor
mányt a német nyelv terjedéséről Japán
ban. Az átirat szerint 123 főiskolában és 
középiskolában tanítják a német nyelvet. 
Az idegen nyelvek között most mér a 
második helyet foglalja el.

Hány száz éves ember él Olaszor
szágban, Mint Rómából jelentik, a köz
ponti statisztikai intézet szerint Olaszor
szágban 51 százéves ember él. Valameny- 
nyien feketeszemüek, középtermetüek.
» Influenza-járvány pusztítja az észak

amerikai indiánokat. Az albertai folyók- 
tól a Sarkvidéken levő Mackensie folyó 
deltájáig levő területen az indiánokat szá
zával pusztítja az influenza-járvány.

Amerikában két év alatt közel ötven
ezer halálos áldozata volt az autó-bale
seteknek. 1926-ban és 1927-ben az Egye
sült Államokban autó-baleset következté
ben 48.039 ember halt meg, vagyis az autó 
annyi emberéletbe került, mint a világhá
ború, melyben körülbelül 50.000 amerikai 
vesztette el életét. A sebesültek száma 
1,200.000, vagyis csaknem hétszerese az 
amerikai háborús sebesültek számának. 
Ez utóbbi 182.000-re rúgott. Az áldozatok
nak 30 százaléka 15 éven aluli fiú- és 
leánygyermek.

öngyilkos lett egy felvidéki földbir" 
tokos, mert a csehek felosztották a bir
tokait. Födémes községben Trencsi Boldi
zsár földbirtokos vadászfegyverével fejbe
lőtte magát és azonnal meghalt. Búcsúle
velében bejelenti, hogy azért követett el 
öngyilkosságot, mert a cseh földreform 
során birtokait fölosztották és a még meg
maradó 200 hold földjét aratás után át 
kellett volna adnia két középbirtokosnak.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési óra egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Elő
fizetési óra negyedévre 2 pengő. Megren
delhetők 1.. Andrássy u. 16. Budapest.

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
T ö b b e k n e k . J ú l iu s  2 2 -én  n e m  j e l e n t ü n k  m e g .  E z t  

a z  e lő z ő , j ú l i u s  15-d ik i s z á m b a n  h á r o m  h e ly e n  is  
j e le z tü k  a  H a r a n g s z ó b a n .  —  S z . 0 .  S z e g e d . K ö s z ö n e t .  
S o r r a  k e r ü ln e k .  —  M aliid  G y ő r. E g y  á lo m . E g y  le á n y .  
Nem k ö z ö lh e tő k . —  V . Z . M a g y a rb ó ly . A  f ü z e t e k e t  
e lk ü ld tü k .  A r u k  a  L e lk ip á s z to r b a n  v a n  f e l tü n te tv e .  
5  p é ld á n y  u t á n  4 é v rő l  v a n  h á t r a lé k  a  H a r a n g s z ó r a .  
—  I) .  S . S z a rv a s .  R e m é ljü k  a  la p o k a t  r e n d e s e n  k é z 
h e z  v e n n i  m ó l tó z ta t ik . —  T . B . K a p o s v á r .  A h o g y  a  
k l i s é k  e l k é s z ü ln e k  s o r r a  k e r ü l  a  c ik k  i s .  — T . 8 .  
R é p c e la k . L e g k ö z e le b b . —  D . S c h . Gy L a jo s k o m á r o n i .  
L e v é l  m e g y . —- P .  T . B  -b o g lá r .  A  la p o t  m e g in d í t o t 
tu k .  —  H . E . K is p e s t .  L e g k ö z e le b b  jö n n i  fo g .  —  A 
H a ra n g s z ó  h ü  e lő f iz e tő je  é s  o lv a s ó ja .  K e g y e s k e d n é k  
v e lü n k  c ím é t  k ö z ö ln i .  L e v é lb e n  ó h a j t a n á n k  v á l a 
s z o ln i .  —HE* Gy* S a jó g ó m ö r . L e g n a g y o b b  készséggel.
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A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Mészáros Pál Karakószörcsök, Dudás Já- 
nosné R.-palota, Kocsi Pál Karakószörcsök 
22—22 f. Özv. Ódor Pálné Mencshely, 
Fischl János Sand, Keres László Ujdombó- 
vár, Linde János, Schenek Árpád Dombóvár, 
Kristóf Kálmán Borsód, Gaál Ferenc Nó- 
dasd, Bakk Ferenc Nemeskér, Biczó János 
Szőcze 20—20 fillér. Nagy Lajosné Sopron 
16 f. özv. Torda Lajosné Paks, Nensinger 
Piroska, Joós Elemér, Kemény Gyula, Lu- 
káts Sándor Nemeskér, Hetyésy Lajos 
Mesterháza, 10—10 f. Puskás Erzsébet és 
Sári Devecser 4 P, Fliszár Ivén Pécs 5 P. 
Schwarz Emilné Németujvár 10 P. Holz
hammer Anna Bősárkány, Vitálisz Károly 
Szombathely 3.72—3.72 P. Páncél János 
Pécs, Lázáry Géza Tarczal 3.20—3.20 P. 
Zwiefel János Körmend 1.60 P. Szabó 
Sándor Vönöck 1.22 P. Id. Szalay Sándor 
Répcelak 1 P. Károvics Lajos Meszlen 92 f. 
Vág Pál Boba 80 f. Kovács Jenő Ikervár 
72 f. Joó Linka Nemeskér 50 f.

Hálás köszönet Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

Pályázatok.
A mórichidai és árpási egyesült ág. 

hitv. ev. egyházközség nyugdíjazás foly
tán megüresedett kántortenítói állására 
pályázatot hirdet. Javadalom: 2 szobás 
lakás, mellékhelyiségekkel, gazdasági épü
letekkel és kerttel. 15 kát. hold 1181 O-öl 
szántóföld és rét. 300 kg. búza, 1104 kg. 
rozs, 3 öl kemény tűzifa, 2 szekér széna. 
69 P 60 f. készpénz. Nádváltság címén 
18 P 56 f. Földmunkaváltság 300 kg. rozs. 
Malomfuvar váltság 9 P 28 f. Perselypénz- 
váltság 8 P. Temetési stóla öreg halott 
utón 1 P, gyermek után 50 f. Az esetleg 
megállapítandó államsegély. Kötelessége: 
111.—VI. elemi iskolások és az ismétlősök 
oktatása, kántori és az egyházközség jegy
zői teendőinek végzése, egyházi énekkar 
szervezése és vezetése. B-Iistások, nyug
díjasok, alkalmazásban nem levő tanítók 
előnyben részesülnek. Szabályszerűen fel
szerelt kérvények a hirdetésnek a Nép
tanítók Lapjában megjelenésétől számított

10 napon belül az ág. hitv. ev. lelkészi 
hivatalhoz Mórichida, Győr m. küldendők. 
Az állás okt. 1-én foglalandó el.

*
A vácbottyéni ev. leányegyház levita

kántort keres. Fizetés: kétszobás csinos 
lakás, mellékhelyiségekkel, ' két kerttel a 
lakás mellett, 6 kát. hold szántóföld közel
ben ; párbérrozs 50 véka (12 mm.) körül, 
egy szekér széna, némi készpénz és stóla. 
— Kötelessége ezért a levita-kántori teen
dőkön felül a néhány tanköteles vallás
tanítása, énektanítással is. A közelfekvő 
Veresegyhózán vallóstanítósért külön sze
rény díjazás. Váchartyónból 50 kg. rozs 
és 2 aranykorona pengő értéke. — Vasúti 
állomás gyalogosan 10 percnyire. Szolgálati 
nyelv magyar és tót, tótul legalább is ol
vasni jól tudjon. Pályázhatnak különösen 
nyugdíjas ev. kántortanítók. Kérvények a 
csomádi ev. lelkészi hivatalhoz (Pest m., 
up. Veresegyház) f. évi augusztus 25-ig 
terjesztendők be. Holéczy János.

e v .  le lk é s z

Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fö utca. —  

Állandóan dós választék érc- és 
lakoporsókban, szemfedókben és 
slrkoszorukban, valamint az Összes 

temetkezési cikkekben. 75

„Budán, úri házban evangélikus család
nál egy, esetleg két tanuló lakást (ellátással 
is) kaphat. Cím a kiadóhivatalban." 1—ü

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.

Csinos családi ház. szép gyümölcsössel, 
közel a vasúti állomáshoz, haláleset miatt, 
kedvező feltételek mellett sürgősen eladó. 
Érdeklődők forduljanak : Cziniel Józsefné 
Gyömrő, Erzsébet-telep 21. 1—2

Legszebben és 
leggyorsabban

női-, férfi és gyermekruhát, 
függönyt, bútorszöveteket, 

csipkét és selymeket

V itális Károly
műfestő és vegytisztító

vállalata. ^
(A la p ítá s i é v : 1 8 9 8 .)  |

Szom bathely,
Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 1
kézelő tisztítás.

Piac.
G abonaárak : Búza 28.20, rozs 25.30. 

árpa 25.40, köles —.—, zab 30.—, tengeri 
29.80, korpa 20.40 pengő métermázsónként.

Felelős szerkesztő és kiadó : OZtPOTT GÉZA 
Szentgotthárd. (Vasvármegye). 

Szerkesztőtárs : NÉMETH KÁROLY. 

Főmunkatársak :
NAGY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 

TÚRÓCZY ZOLTÁN.
Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Welllsch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

Rpihenés óráiban
mindenkinek örömet fognak okozni az alább felsorolt új könyvek.

Kaphatók KIS TIVADAR könyvkereskedésében PÁPA.

f e l e j t ®  e l  e l l l i ! 66 | rta pas8 László evang. lelkész. 145 oldalas könyv ára  3 P.

„Isten közelében.66Szabolcska Mihály vallásos és családias hangulatú 
költeményei. 92 szép yers 180 oldalon. 4  pengő.

r

LTÍ k ö n  V V  a  I G Z S U i t á f c r Ó j .  Dr- Szeberényi Lajos Zsigmond érdekes új könyve* 
J í  _ J  *  mely protestáns szempontból foglalkozik a jezsu-

9 9  I ^ n t i i e r *  v a g y  L o y o l a ? «  ita rend történeti szerepével. A mü ára  6 pengő.

Dr. Csengödy Lajos új könyve a halál, a halhatatlanság

ÍLasiro"M életn ° Ä Ä „ W Ä  ->f t  l é l e k  h a l h a t a t l a n s á g a .
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Alapította
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Laptulajdonos:
a DQDántúlI LntüBr-SzIlvetséo
Az Országos Lat her-Szővet* 

ség hivatalon lapja.

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotth&rdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkósi 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

g ie r k e u tó -U a d ó h lT a ta l :

S Z E N T O O T T H Ä R D . 
Vas várm egye.

V lókk ladóh lT atal I 
.Luther-Társsság* könyv- 

kereskedése Budapest, 
vm., Szentkirályl-u. Sl/a.

A „HAUANB8ZO“ 
előfizetési ára negyedérre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10°/o-oa kedresmény. 

Amerikába egéas érre 2 
dollár; ax utódállamokba 
negyedévre 1 P 00 fill.

A kegyelem kiáltása.
Apóst, cselek. 9.4. „Saul, 

Saul, mit kergetsz engem 7“

Bizony ma is akadnak olyan 
„keresztyének“, akik lebecsülik a 
mi drága hitünket, s akik előtt az 
egész keresztyénség valami haszon
talan, gyűlöletes képzelődés. De 
olyan elszánt, elkeseredett ellensé
get, amilyen Saul volt, ma talán 
mégis keresni kellene 1 . . . Izrael 
őrizője azonban nem alszik és nem 
pihen! A békesség gondolatait táp
lálja még azokkal szemben is, akik 
őt gyűlölik és ostromolják!... Saul, 
Saul, mit kergetsz engem ? . . . A 
kegyelem kiáltása ez ! Elgondolhat
juk : hogyan összerezzent Pál erre 
az égi szózatra. Érezzük-e, hogy 
az ijedelem sikolt fel kérdő szavá
ban: „Kicsoda vagy oh, Uram?“... 
És felel az Úr: „Én vagyok Jézus, 
akit te kergetsz!“. . .

Oh, mi lesz majd akkor, ha azok 
a sok milliók, akik ma abban a 
balga hiedelemben élnek, hogy 
Jézus halott, nem létezik, s az 
itélet-tartás gyatra képzelődés csak 
— mi lesz majd akkor, ha ezek a 
hitetlen milliók porba hullanak az 
ember-fia előtt, amikor majd a 
végtelenségből hangzik a s z ó : Én 
vagyok Jézus, akit ti kergettek 1... 
Talán a kétségbeesés szól majd 
ajkukon: „Ti hegyek szakadjatok 
reánk, s halmok takarjatok el ben
nünket 1“. . .

Ma még nem Ítéletre jő, ma még 
kegyelemmel közeleg hozzánk az 
Ür, ma még keresi az övéit, mint 
egykor Sault, ma még a kegyelem 
kiáltása hangzik mindazok felé, 
akik kergetik ő t ! Ma még csendes 
szomorúsággal kérdi: Miért cselek- 
szitek ezt velem, hisz én vagyok 
Megváltótok, életemet áldoztam ér
tetek, az én igém az életnek igéje,

az én világosságom, az evangéliom 
világítja be életutadat, kinyújtom 
kezemet utánad és te mégis elle
nem tám adsz! Miért cselekszed 
ezt ? . . . Vigyázz, így elpusztulsz I 
A kárhozat felé sietsz — pedig én 
megakarnálak menteni! Saul, Saul, 
mit kergetsz engem! . . . Feleljük 
rá alázattal: Itt vagyok Uram, hív
tál engem, hűséggel követlek téged 
. . . Téríts meg minket Uram és 
megtérünk I . . .

„Szemem, oh Isten, könybe lábadt, 
Hol leljek nyugtot én szegény ? 
Szívemben kél igaz bűnbánat. 
Hogy szent törvényed megszegém. 
Oh, magas ég, rám ne szakadj, 
Irgalmas Isten, el ne hagyj!

* *

Szegény fejem hova hajtnalak,
Ha a vallás ölére nem ?
Ha tégedet nem óhajtnálak,
Kit óhajtnék mást. Istenem ?
Te szánod a sebhedt szívet. 
Boldog, aki hozzád sie t!“

Ámen.

i  nyolcadik trianoni
p g y  ujzélandi pap pár hónappal 

ezelőtt Magyarországon járt és 
látogatásáról beszámolt az ottani 
újságokban. Azt írja többek között: 
„Szomorú jelenség, hogy a vezető 
államok miniszterei teljesen tájéko
zatlanok egy szomszédos ország 
viszonyairól, különösen, ha ez az 
ország 1000 éven át védőbástyája 
volt a nyugati művelődésnek és 
annyi vért áldozott ezért, mint Ma
gyarország. Lehetetlen, hogy nem 
így volt, mert akkora lelkiismeret
lenséget, melyik egy trianoni szer
ződést eredményezett, nem tudok 
feltételezni egyik nagyhatalomról 
sem. Magammal hoztam egy fekete 
T betűt; egy jelvényt, az Óceán 
másik felére; melyiket minden ma
gyar ember szíve felett hord, hogy 
itt is hirdesse a magyar tiltakozást. 
A magyar társadalmi egység oly

Ha már boldog nem lehetek.
Egy búskomorságra hajló ember 
elhatározta, hogy a vízbe öli magát. 
Útközben találkozott egy kis leány
nyal, aki nyomorúságban élő anyja 
és testvérei számára segítséget kért. 
Úgy is értéktelennek tartott már 
mindent, hát odaadta a gyereknek 
minden ezüstpénzét. Az örömmel 
köszönte meg a segítséget és hol-

Szent István napra.
tiszteletet parancsoló szimbóluma 
ez, amelyik figyelmezteti az egész 
világot a magyarokkal történt nagy 
igazságtalanságra. “

Szent István napján ismét sok 
idegen jön hozzánk. Ezek között 
is lesznek olyanok, kiknek fel fog 
tűnni ez a jelvény, különösen, ha 
mindenki viseli és így megmutatjuk, 
hogy ebben a kérdésben tényleg 
minden magyar együtt érez. És úgy, 
mint Mr. Harmsworth és az olaszok 
feltűzték és magukkal vitték, elvi
szik majd ezek is és a hazájukban 
is eszükbe jut a jelentősége és 
akadnak majd köztük ismét ujzé
landi papok, akikre nekünk igen 
nagy szükségünk van.

Tehát tegyük félre az üres kifogá
sokat és Szent István napján min
denki tűzze fel a trianoni jelvényt.

dogan ment haza. A férfi egy percre 
megfeledkezett öngyilkos szándé
kairól s ment a kis leány után. A 
nyomorúságból élő, de hálás csa
lád látása úgy hatott reá, hogy azt 
mondotta: Ha egy kicsi jótett ennyi 
örömöt okozhat, akkor a jövőben 
másokat fogok boldogítani, ha már 
boldog nem lehetek, Isten bocsásd 
meg az én bűnös szándékomat I



Levél.
Mélyen tisztelt hagy tiszteletű Úr!

Engedje meg, hogy én is kifejezzem azt a köszönetét, mely mind
nyájunk szívében él kedves lapja iránt. Harangszó valóban őnekünk, 
akik városban élünk is, de különösen pedig harangszó az olyan kis 
falucskákban, hol templom nincs. Ha látná Nagy tiszteletű uram azt az 
örömöt, mellyel várják! Talán csak a restség napja lenne számukra a 
vasárnap, templomtól távol élve, de így szent örömünneppé, Isten meg
szentelt vasárnapjává válik számukra. Adja a jó Isten, hogy még sokáig 
harangozza be a magyar egyházak pusztaságait éltető, ébresztő szóként.

Maradok kiváló tisztelettel: SIMON ILONA.
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A modern ember és 
a Krisztus.

Irta : vitéz Magassy Sándor. .3

Az evangéliom szerinti élet 
konzerválja az embert minden 
életbomlasztó irányzat és áramlat 
ellen. Felemeli a lelket olyan régi
ókba, ahol nem irritálhatja sem 
az évezredek óta dúló emberi 
gyűlölködések harci lármája, sem 
a szorongatottak vészkiáltása, vagy 
a nyomor penészszaga, sem az 
öncélú jólét mámoros tobzódása, 
vagy az Ízléstelenség, a frivolitás 
kábító tömjénfüstje. Ennél a gon
dolatnál álljunk meg egy pillanatra 
Erdély bércei közt annál a néhány 
csodálatos tónál, melyek mindegyi
ke egy jól ismert evangéliomi 
igazság mementója. Ezeknek a 
tavaknak oly gazdag a sótartal
muk, hogy aki beleáll, nem merül 
alá. A sűrű sós viz fent tartja a 
beleállított tárgyakat. Az evangé- 
liommal telített élet is ilyen. Nem
csak ízes és a bűn ellen konzer
vál, hanem megsűrűsíti az élet 
laza és folyékony árját és nem 
engedi az embert abba alámerülni. 
Minél többen lesznek, akik az 
evangéliomot élik, annál kevésbbé 
merül alá a világ a kárhozat mély
ségeibe. Ilyeneknek mondja Krisz
tus : „Ti vagytok e föld savai.“

Ezt kell megtanulnia és életpro- 
grammjává tennie a mai ember
nek is, ha belső bajaiból ki akar

r*258______ _______

Elment az én Rézsűm...
Népszínmű egy felvonásban. 6 

Irta : Csite Károly.

Erzsi: Nem . . .  nem, sohasem  
tudok neki megbocsátani! Gyűlö
löm, utálom, soha rá sem tudnék 
többé nézni. Azt a szörnyű, lelket
len pogányságot soha-soha feledni 
nem tudom. Lehetetlen azt elfeled
ni, megbocsátani.

Boldog: Hej, szép menyecske, 
még nagyobb dolgokat is felednünk 
kell, elfelejteti velünk a sors.

Erzsi: Mindent elfelejthetek, de 
ezt soha, soha, soha 1 Ha megsza
kad is a szívem, válnom kell tőle!

Boldog: Elválik ?
Erzsi (fuldokló zokogással): El 

. . . el . . . el! Pedig tudom, hogy 
megszakad a szívem, szegény, ár
tatlan, kis gyermekeim miatt!

Boldog (visszaül íróasztalához): 
Hát . . . igaz . . . váljon el I

gyógyulni. Egyszer mindnyájunk
nak be kell látni, hogy ez az 
egyetlen, ami rajtunk segíthet. 
Jézushoz kell szegődnie a modern 
embernek is, ha azt akarja, hogy 
az élete több legyen egy szép, 
színes buboréknál, mely vakon 
úszik a sors hullámain és hogy 
össze ne roppanjon, hanem egy 
teljesen kitöltő tartalmat kapjon. 
Lehet, hogy ezáltal lassúbb lesz 
az élet fejlődése, de ez az elő
nyösebb és a biztosabb. Elvégre 
a nád is gyorsan növekszik, de 
belül üres marad és mily könnyen 
összeroppan, mikor átvonúl rajt a 
szellő.

Ennek a Krisztushoz szegődés- 
nek a módja azonban nem lehet 
bármiféle. Legkevésbbé lehet olyan, 
ami nekünk kényelmesebb. Azért 
hangsúlyozom ezt, mert az élet
ben talán sehol sem érvényesül 
annyi kényelmi szempont, mint a 
vallásos életben.

Erzsi: Ugy-e ? !
Boldog (az asztalra üt öklével): 

Váljon e l ! Nem érdemel mást az 
olyan hitvány, rongy ember.

Erzsi (riadtan néz, hallgat, bá
mul.)

Boldog: Nos?
Erzsi (habozva): E l. . .  Elválok 

tőle.
Boldog: El is kell válni tőle. 

Olyan haszontalan ember nem ér
demel mást, aki azokat a szép, 
okos gyermekeit sem tekinti, nem 
szereti.

Erzsi: Azokat még csak szereti, 
bolondul értük. Elakartam magam
mal mind vinni, de egyet sem en
gedett. Csak ezt az ártatlan csöpp
ségemet tudtam magammal hozni. 
' • Boldog: Jó, az lehet hát, nó .. .  
De mit érdemel az olyam ember, 
aki a feleségét nem becsüli, aki 
az ilyen szép, kis asszonykát nem 
szereti, aki tán másra vetette a 
szemét, aki —

Sokan megelégesznek a maguk 
vallásosságában a puszta cerimo- 
nialítással. Vigyázzunk, mert az, 
aki lelket lehelt belénk; és így 
tett bennünket élő lényekké, —  
nem elégszik meg olyan forma
ságokkal, amiket emberek hoztak 
létre s amikből legtöbbször hiány
zik a lélek odaadása; nem elé
gedhetik meg még akkor sem, ha 
a tradíciók tisztelete és a múlt 
megbecsülése oltárt is emel nekik. 
Isten életet és lelket adott nekünk 
s a vele való legbensőbb viszony
ban : a vallásos életben ezt a 
lelket és ezt az életet követeli ma
gának úgy, ahogyan őtőle kaptuk. 
A cerimoniális vallásosság csak 
ruhája az Istenben való életnek, 
de még nem az élet. A ruha pedig 
ruha marad, bármiféle legyen is az* 

Még az sem minden, ha valaki 
járatos a bibliában, ismeri és tudja 
a kátét, tisztában van az ünnepek
kel s alkalom adtán bele tudja

Erzsi: Azt nem, azt semmi esetre 
sem tette. Ne higyjen olyant, ga
lambom tekintetes úr!

Boldog: No, én nem teszem  
érte tűzbe a kezemet.

E rzsi: De én tűzbe merném 
tenni. Higyje el, tekintetes úr, tűzbe 
lehet érte tenni.

Boldog’: Én nem. Olyan ember
ért én semmit sem mernék tenni, 
egy jó szót se tudnék róla szólni. 
Olyantól csak el kell válni. Mit 
gondol, szép leikecském, megsza
badul tőle : lesz újra Vámos Erzsi, 
csupán csak Vámos Erzsi, mintha 
leány lenne.

Erzsi (az utolsó löveg szíve 
közepén találta, mélységes meg
döbbenéssel) : A . . . a . . . aki el
válik, elveszíti az ura nevét?

Boldog: Természetes. Semmi 
köze többé hozzá. Lesz újra leány.

E rzsi: De akinek gyermeke van 
. . . annak mégsem jó, hogy elve
szíti . . . Azt gondolhatja az, aki
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N ánife P á l
a pápai ev. egyház pénzügyi bi
zottságának elnöke. Lapunk meleg
szívű jóbarátja. Indítványára a 
pápai egyház a Harangszó fenn
tartására állandó évi 50 P segélyt 

szavazott meg.

magát élni egy-egy ünnepi han
gulatba vagy egy szép jézusi pél
dázatnak eszmei intencióiba. Lehet 
valaki kiváló theológus, rendszerező 
elme, komoly és tiszteletreméltó 
vallás-pedagógus vagy pszihológus; 
ismerheti elejétől végéig az egyház 
jogi szervezetét, elévült vagy fenn
álló kánoni rendjét; világíthat maga 
előtt a theológiai tudományosság 
egész zsenijével, — de ha nem 
válik életté önmagán és önmaga

nem tudja, hogy . . . hogy olyan 
nem jó személy volt . . .

Boldog: Biz az is megtörténhe
tik, meg is történik, hogy mondják.

Erzsi (székre roskad, zokogva) ■' 
Jaj, Istenem ! . . . Jaj, Istenem ! . ..

Ilonka (kívülről dalol) '•
Elment az én rózsám 
Idegen országba ;
Azt izente vissza.
Hogy menjek utána.

Hogyha én azt tudnám :
Melyik utón ment el,
Azt én felszántanám,
Aranyos ekével.

Azt én be is vetném 
Apró szemű gyönggyel.
El is boronálnám 
Sűrű könnyeimmel.

TIZEDIK JELENET.
Bálint, előbbiek.

Bálint (felkötött jobbkarral, fejét 
lehorgasztva jön, borongón, öntu
datlanul dudorászva): ......  Azt én

által másokon az, amit hirdet és 
tanít, ott az elet mindig sántikálni 
fog. Mert az élet nemcsak teória, 
hanem gyakorlat is. A világmin
denség is úgy állott elő, hogy Isten 
a maga örökszép teóriáját praxisba 
vitte át, realizálta: életté tette.

A jelszavak és a kegyes mon
dások hangoztatása sem jelentenek 
még igazi Krisztushoz-szegődést 
és életújulást. Sokszor tapasztal
tuk már, hogy jelszavakkal nem 
lehet messzire menni. A jelszavak 
legtöbbször csak e világ fejedel
mének kiakasztott cégérei, melyek 
mögött egészen más kapható.

(Folyt, köv.)

O LV A SSU K  A BIBLIÁT!

Pál apostol levele a zsidókhoz.
Aug. 20. Zsid. IV. 14—V. 3. Krisztusban 

van főpapunk ! Van olyan főpapunk, aki 
megindul gyarlóságainkon, aki az emberi 
természet nyomorát megtapasztalta — bár 
bűnbe esett, és könyörül rajtunk. Ö állan
dóan képviseli ügyünket Atyja előtt, meg
hozta büntörlő áldozatát értünk a kereszt
fán és a saját élete főpapi áldozatát a 
mindhalálig való engedelmességben. Ra
gaszkodjunk tehát vallásunkhoz, amelynek 
ö  a középpontja, akiben van bűnünk bo
csánata. Csak Önála nyerhetünk irgalmat 
és kegyelmet. Minél inkább érzed tehát 
Testvérem gyengeségedet, annál inkább 
siess az egy Főpaphoz: Jézushoz.

Aug. 21. Zsid. V. 4—10. Isten az ő  fiát 
adta nekünk főpapul, csak ő  egyedül ve
zethet el az Atyához, ő  igazán az Isten 
főpapja. Ö a mi drága képviselőnk, aki 
sírva és kiáltva kérte az Istent érettünk. 
Aki. — hogy Te és én megmeneküljünk a 
halálból, — engedelmesen ürítette ki áldo-

felszántanám, aranyos ekével. . .“ 
Jónapot, tekintetes úr.

Boldog (elébe siet, úgy áll, hogy 
ne láthassa Erzsit) : Isten hozta. . .  
Soha jobbkor. De nini 1 mi történt 
a kezével?

Bálint: Semmi, tekintetes úr . . .  
semmi, éppen semmi. Csak egy 
kicsit megütöttem.

Boldog: Fát vágott ? Vagy más
kép, úgy véletlenségből ?

Bálint: Semmi az egész, csak 
egy kicsit megbüntettem. Tudja, 
tekintetes úr úgyis, hogy miért?

Erzsi (zokogása megakad, meg
döbbenve les Boldog mellettj

Boldog: Ejnye, atyámfia, ostoba
ságot ne csináljon 1 Csakis szere
tettel lehet a legsötétebb foltot is 
letörölni.

Bálint: Hej, tekintetes úr, ha 
én azt a gyilkos, sötét foltot letud
nám valaha törülni, ami a szívemet, 
lelkemet fojtogatja . . .

Erzsi (emelkedik fel ültéből.)

zásának ürömpoharál. Ha szereted ő t ezen 
megváltó áldozatéért. — úgy kövesd Őt. 
Miként Ő letette akaratját, tedd le Te is és 
kövesd Őt az ő  engedelmességében.

Aug. 22. Zsid. V. 11—VI. 8. Rendkívül 
komoly tanítás ez részedre is kedves Test
vérem. Bizony tej kell a gyermeknek. — és 
jó jel az, ha tejet kér. Ám nem képzelhető 
cl, hogy megnövekedvén. — tovább is 
folytonosan csak tejen éljen. Szép az. ha 
örülünk az ige intésének és tanításának és 
ha utána vágyódunk. Ennél azonban nem 
állhatunk meg. Aki elfogadja az ige taní
tását és megalázkodik annak világosságá
ban. azt az Úr kegyelme mind mélyebbre 
és mélyebbre vezeti a megismerésben. Aki 
ellenben csak olvas és tanulmányoz, de 
szívét nem nyitja meg és így élete is üres 
marad, az konoksága által újra feszíti meg 
a Krisztust, élete nem áldott, hanem ha
nyatló, majd pedig megvetett és előbb-ulóbb 
a kárhozat bélyegét magán viseli. Így jár 
mindenki, aki, noha ismeri az igazságot, 
— ahhoz meg nem tér teljes szívével.

Aug. 23. Zsid. VI. 9—20. Az Úr ismer 
bennünket. Intésre mindegyikünknek szük
sége van, óm az Úr áldása kész azok 
részére, akik az ő  nevét szeretik és nevét 
cselekedeteik által (engedelmesség I) dicső
ítik az emberek között. Aki Krisztus köve
tésében ezen istenes utón jár, az bizton 
reménykedhetik, és az Úr kettős áldást ad 
reá : hogy áldott lesz élete önmagában és 
hogy sokasodik, vagyis áldás lesz mások 
részére is. Ezen kettős áldást az Úr Ígérete 
és esküje biztosítja. így tehát ezen kettős 
Ígéret alapján a legnagyobb áldást is el
nyerjük : hogv főpapunk és utegyengetőnk 
utón lesz nekünk is bemenetelünk a szen
tek szentjébe. Mely boldogság 1

Aug. 24. Zsid. VII. 1—10. Krisztus a 
legnagyobb főpap, akinek minden aló van 
vetve. Melchisédek, a Krisztusra utaló ma
gasztos főpap elfogadta Ábrahám hódola
tában Izrael népének hódolatát, tehát a 
főpapok hódolatát is. Békesség és igazság 
díszítik Krisztus főpapi méltóságát, aki 
előtt minden térd meghajoljon. Miként

Boldog: Le, fiam, letudja. Bizo
nyosan letudja, csak akarni kell.

Bálint: Átkozott legyen az az 
órám, amikor először számba tet
tem azt a szennyet. Nem teszem 
soha, soha többé. Hiszem, hogy 
erős tudok lenni. És igyekezek oly 
tiszta lenni, mint az én jó, kis fele
ségem. (Nagyot sóhajt.) Haj, tekin
tetes úr, már minden késő. . .  vége 
az én boldogságomnak 1

Erzsi (felzokog ismét s előjön): 
Bálint 1 Édes uram 1

Bálint: Erzsi! Te itt! (Átöle i.) 
Boldog (kinyitja az oldalajtót): 

Kicsiségek, merre vagytok ? 1

UTOLSÓ JELENET.
A gyermekek, Ilonka, Gabi és előbbiek.

Gyuri (utána a többi, ámulva, 
bámulva jönnek): Édesanyám,
édesapám 1 (A kisebbek édesany
jukba fogózkodnak.)

Márika: Ugy-e ? Mégis igaza 
volt a jegyző bácsinak?!
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Melchisédek az előtte meghajló Ábrahámot 
megáldotta, így áldja meg az Ur Jézus is 
örökkévaló fenségében és szentségében 
mindazt az életet, amely előtte őszintén és 
alázatosan meghajol. Ebben legyen mind
nyájunknak boldogító Útmutatásunk 1

Aug. 25. Zsid. VII. 11—19. Ezen igék 
elénk állítják az újszövetség felsőbbségét 
az ószövetséggel szemben. Krisztus az 
enyészhetetlen élet ereje, Isten kegyelmi 
határozata szerint lett főpappá. A régi. 
törvény szerinti főpapság ezáltal megszűnt 
és megszűnt a törvény uralma is. A törvény 
hasznos volt a bűn megismerése, a kegye
lem után való vágy felkeltése szempontjá
ból, ámde haszontalan és erőtelen volt 
azon szempontból, hogy helyreállítsa a 
tökéletességet, hogy üdvöt hozzon, hogy 
közel hozza az embert Istenhez. A Krisz
tusban megjelent újszövetség új reményt, 
közeledést az Istenhez, — üdvösséget nyújt. 
Jézusban van erő és 0  ad erőt és életet 
mindenkinek, aki hozzá közeledik. Aki 
őbenne hisz, azzal folytonosan közli az 
örök életet.

Aug. 26, Zsid. VII. 20—28. Krisztus az 
Isten esküjével lett főpapunkká avatva. 
Ebből láthatjuk, hogy milyen irtóztató bűn 
terheli mindazt, aki nem hisz Krisztusban, 
mert mintegy magát az Istent teszi eskü
szegővé 1 Mily áldás ellenben mindenkin, 
aki hisz őbenne. Az ő  személyének szent
sége, tökéletes és áldozata folytén a mi 

yetlen, igaz Főpapunk mindenkinek, akit 
képvisel az Isten előtt, — üdvösséget 

hoz. Ez a Főpap, — a magasságból jött 
Fiú az egyetlen, aki minden bűnödet elve
heti. Oh higyjünk ezen Fiú-Főpapban, hogy 
esdeklésébe zárjon 1 Mohr Henrik.

„Dunántúl i  S z a k á c s k ö n y v “
legújabb bővített kiadósa 6.80 P előleges 
beküldése ellenében bérmentve kapható 
szerzőnél: özv. N a g y  F e r e n c n é  
S á r v á r ,  Vasmegye. Utánvételes külde

mény 50 fillérrel drágább.

Bálint ( m a g á h o z  ö le li M a rik á t 
b a l kezéve l)-' Miben volt, gyöngyöm, 
igaza a jegyző bácsinak?

Márika: Hogy nem igaziba verte 
meg édesapám édesanyámat, ha
nem csak játékból s azért ment el 
édesanyám, hogy próbára tegyen 
bennünket: hazavárjuk-e szeretet
tel? Úgy ám, igaza volt a jegyző 
bácsinak.

Bálint: A jóságos tekintetes ur
nák mindenben igaza volt, igaza 
van. (M e g a k a r ja  B o ld o g  k e zé t csó
kolni.)

Boldog: Hohó ! Magyar ember 
nem csókolja meg a magyar test
vér kezét, hanem megölelik egy
mást. (M eg ö le li.)

Gabi ( I lo n k á h o z ) •' Haj, Ilonka 
kisasszony. Leszek-e én ilyen bol
dog valaha ?!

Ilonka ( s z e m é r m e s e n  lesü ti s z e 
m é t) •' Oh, be messze jár a maga 
gondolatja 1 . . . Messze jár, igen 
messze. Hisz még csak kezdő jegy
zőgyakornok . . . (VÉGE.)

Merengés a hazáról.
hazám, csak egy szó s minden benne van, 
Ami bölcsőnktől koporsónkig ér. 
Szegényes házunk vén diófája,
A dajkadal, a rábamenti tér.

A gyermekévek színes emléke 
Az iskola, a történetórák 
Dicső elődök honvédő harca 
A megkönnyezett, lágy magyar nóták.

A múlt dicsősége letűnt időknek 
Amiket látott magyar föld tája 
Amikről dalol magyar viz habja,
Amitől édes pórmagyar álma,

A fény és sírás, ifjúság álma,
Az első ábránd tavaszi esten.
Férfikor harca —  temetö gyásza,
Apám neve egy korhadt kereszten,

Élet örömét, élet keservét 
Rejted nevedben én édes hazám, 
Sorsom —  sorsoddal össze van forrva, 
Fa vagy te, én rajtad levél csupán.

Amíg él fád a magyar talajban, 
Viharban is zöld rajtad a levél.
Amha földedet más gyökér éli:
Holt leveledre öröm lesz a tél.

BUTI SÁNDOR.

Ä dunáninneni evangélikus 
egyházkerület gyűlése Budapesten.

A dunáninneni ev. egyházkerület 
ezidei rendes közgyűlését Buda
pesten tartotta a Simor-utcai temp
lomban aug. 9-én. A bizottságok 
tanácskozása után elsőnek az egy
házkerület Tanítóegyesülete tartott 
gyűlést Bérezés Lajos elnök, ba
lassagyarmati igazgató-tanító veze
tésével. Hangoztatta az elnök, hogy 
újabban — nyilván kényszerhatás 
alatt — olyan térképeket küldenek 
az iskoláknak, amelyeken csupán 
a trianoni országhatárok vannak 
feltüntetve. Mi azonban — folytatta 
az elnök — ezeken a térképeken, 
mielőtt még a tanterem falára akasz
tanánk, a régi határokat is felraj
zoljuk. Kiemelte Bérezés Lajos a 
hazafias tanítóság kötelességeit az 
egyházszeretet, az áldozatkészség 
növelése terén. Krman Erzsébet és 
Szilárdné Krman Anna tartottak 
még előadást, majd az egyesület 
belső ügyeit tárgyalták. Az egyház- 
kerület gyámintézete Podhradszky 
János alesperes, egyházi elnök és 
Laszkáry Gyula nagybirtokos, Jo- 
hannita-rendi lovag, világi elnök 
vezetésével ülésezett. Az elnöki

jelentés szerint sokkal több a se
gélyre szoruló ínséges egyház, mint 
a gyámintézet jövedelme és ezen 
a sajnálatos helyzeten mielőbb vál
toztatni kell. Örömmel vette tudo
másul a gyűlés, hogy Laszkáry 
Gyula a gyámintézet javára tett 
alapítványát újabb 400 pengővel 
gyarapította. Délután az egyház- 
kerület Lelkészegyesülete Kiss Ist
ván püspök elnöklete mellett tartott 
értekezletet. Schrödl Mátyás levéli 
lelkész bibliamagyarázata után Irá
nyi Kamill székesfehérvári lelkész 
beszélt: Az ellenreformáció mai 
eszközeiről. Csengődy Lajos dr. 
salgótarjáni lelkész pedig az egy
házmegyei lelkészegyesületek mun
kásságáról tett jelentést.

A közgyűlést gyámintézeti isten- 
tisztelet vezette be és itt Csengődy 
Lajos dr. salgótarjáni lelkész pré
dikált, majd Kiss István püspök a 
gyűlés elején imát mondott súlyos 
betegségéből felépült elnöktársáért, 
Kéler Zoltán dr. egyhézkerületi 
felügyelőért. A kerületi felügyelő 
azután elnöki megnyitóját terjesz
tette e lő :

— Jogunk van az ezeréves ma
gyar haza csonkitatlan birtokára, 
— mondotta dr. Kéler Zoltán. — 
Reménységeink csak nehezen vál
nak valóra, ma is csupán sirámokat 
hallgató szívvel jöhetünk össze. 
Egyfelől a gazdasági nyomorúság, 
másfelől az ősi magyar becsület, 
a nemes magyar erkölcs romlása 
sorvaszt bennünket. Sokan meg
feledkeztek arról, hogy egyedül a 
magunkbaszállás vezet vissza a 
megújulás útjára. Nem riadhatunk 
vissza attól sem, — folytatta a 
kerületi felügyelő —, hogy tiltako
zásunkat valósággá is átváltoztas
suk, — adja Isten, hogy ez a terv 
ne várasson soká magára.

Mihalovics esperes, Bérezés igaz
gató-tanító és Okolicsányi egyház
felügyelő mély hatást tett szavaikkal 
hívták fel a figyelmet arra, hogy 
most tiz esztendeje roncsolták ösz- 
sze Magyarországgal együtt az 
egyházkerületet is. Nagy érdeklő
dést keltett ezután Kiss István 
püspök évi jelentése.

— Ha szenved a nemzet, — 
úgymond a püspöki jelentés — 
szenved az egyház is, de az éle
désnek fenséges képét láthattuk 
azokban a napokban, amikor a 
nemzet kitörő lelkesedéssel fogadta 
nagy angol barátunk, lord Rother- 
mere fiát, Esmond Harmsworthot. 
Mély meghatottsággal gondolunk
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az apára és fiúra, Isten küldötteit 
látjuk bennük és buzgó imádságunk 
szárnyal az égbe, hogy törekvései
ket koronázza siker.

A püspöki jelentés minden pont
ját tetszéssel fogadták, majd kiegé
szítették az egyházkerületi törvény
széket, megválasztották a kerület 
egyetemes képviselőit. Az 1848. 
évi XX. t.-c. végrehajtása tárgyá
ban Okolicsányi Gyula határozati 
javaslaját fogadták el. Eszerint az 
egyházkerületi közgyűlés sürgősen 
szükségesnek tartja a felekezetközi 
regnikoláris bizottság megszerve
zését, amely az államsegélyeket a 
tényleges helyzetnek megfelően 
fogja az egyes felekezetek között 
megállapítani.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A z  a n g o l p r o te s tá n s  e g y h á z  

e g y ik  á g a  a  W e s le y a n -fe le k e ze t  
m o s t  ta r to tta  é v i  é r te k e z le té t L iv e r 
p o o lb a n . A  W e s le a in u s o k n a k  m e g 
le h e tő s  n a g y  b e fo ly á s u k  v a n  A n g 
liá b a n  s  e z é r t  n a g y  fe ltű n é s t k e lte tt  
a z  é r te k e z le t e ln ö k é n e k , dr. J o h n  
L ig h itle y  p ü s p ö k n e k  a  m e g n y itó  
b e s z é d e .

M é ly  s z o m o r ú s á g g a l  ke ll m e g 
á l la p íta n o m  — s z ó l t  tö b b e k  k ö z ö tt ,  
— h o g y  a  m a i k o r  e lfo rd u lt a  lé 
le k tő l é s  a  s z e lle m tő l.  N e  v e z e s s e n  
s e n k it  s e m  fé lre  a z  a  k ö rü lm é n y ,  
h o g y  a  k o r m á n y o k  tá m o g a tjá k  a z  
e g y h á z a k a t  s  h iv a ta lo s a n  v a l lá s o s 
n a k  m o n d já k  m a g u k a t. E z  c s a k  
a z é r t  va n , m e r t a  k o r m á n y o k  a z  
e g y h á z  s e g í ts é g é v e l  s o k  c s e n d ő r t  
é s  re n d ő r t ta k a r íta n a k  m eg . A  k o r 
m á n y o k  a z  e g y h á z a k a t  ilyen  r e n d 
ő r i  s z o lg á la to k r a  h a s z n á l já k  fel.

L ig h itle y  h e v e s e n  k ike lt a z  e llen , 
h o g y  a  v a s á r n a p o t  a lig  ü n n e p ü k  
m á r . A rr ó l  p e d ig , h o g y  m e g  is 
s z e n te l jé k  e z t  a  n a p o t, a lig  le h e t  
s z ó .  A  vasárnap ma már csak 
szórakozás, mulatság és a flör- 
tölés napja.

M ég  n a g y o b b  v e s z e d e le m é t  lá 
tu n k  a b b a n , — fo ly ta tta  — h o g y  
az isolákból teljesen kiveszett a 
lélek. T a n íta n a k  u g y a n  v a llá s ta n t,  
d e  c s a k  ú g y  m e llé k e se n . A z  is k o 
lá k  főcé lja , h o g y  a  te r m é s z e t tu d o 
m á n y o k  á g a ib a n  v a ló  e l ig a z o d á s r a  
m e g ta n íts á k  a  g y e r m e k e k e t. N e  
á l ta s s u k  m a g u n k a t  é s  v e g y ü k  tu 
d o m á s u l , h o g y  a  te r m é s z e t tu d o m á 
n y o k  ta n ítá sa  e g y e t  je le n t a z  I s 
te n tő l  v a ló  e l tá v o lo d á s s a l .  A k it  e b 

b e n  a z  a tm o s z fé r á b a n  fe ln eve ln ek , 
a z  so h a  tö b b é  ig a z i  is te n h iv ő  n em  
lehet. E ljá ro g a t u g y a n  a  te m p 
lo m b a , a lá v e ti  m a g á t  itt-ott e g y h á z i  
s z e r ta r tá so k n a k , d e  e z e k  a p ró b b  
in c id e n se k  a z  ő  é le té b e n . A z  ő  é le 
té t a z  a  m a te r ia l iz m u s  h a tá r o z z a  
m eg , a m e ly e t  m a  a z  isk o lá k b a n  
ta n íta n a k .

A z  e ln ö k  c s a k  e g y  k iv e z e tő  u ta t 
lá t e b b ő l a  s z o m o r ú s á g b ó l  — s  e z  
a z , ha a vallás szolgái összefog
nak s apostoli buzgalommal út
ját állják a materializmus terje
désének.

Emlékek.
II . R o z s n y ó .

Az égről és a bánya oldaláról 
Ezer csillag vigyáz rá nyári este,
A Sajó partján, mint örök fény, világot 
Mindig visszavágy, aki megszerette!
Megszerettem és én is visszavágyom 
Csendes utcái, fenyvesei közé,
Ott múlt el felettem boldog ifjúságom, 
Muzsikál a m últ! Feledni lehet-e ?

Rozsnyó I Május esti kedves térzenék! 
Egy kis diák andalgott ott a téren,
Hol a templom áll komoran, sötéten!
Vén gimnázium, a Drázus patak partján. 
Szárnyakat adó édes, öreg dajkám!
Visz e még feléd valaha a sajkám  ?

SZABÓ GÁBOR.

A balatoni kulturünnep.
A dörgicsei völgyet északról körülzáró 

magaslatok közül legjobban kiemelkedik 
a bazaltkupos Halomtető (399 m,), ahonnét 
mintegy madártávlatból tekintve fekszik 
elöltünk a Balatonnak csodálatos szép 
víztükre. Bűbájos kép ragadja meg a szem
lélőt, aki sorban megolvashatja a túlsó 
parti falvakat Aligától Balatonszentgyörgyig. 
Az innenső partnak öblökkel csipkézett 
partvonalán Kenésétől Keszthelyig elő-elő- 
tűnnek a magasabban fekvő községek 
napfényben fehérlő tornyai, köztük az ős
régi tihanyi apátság kettős tornya.

A Balaton környékének váromladékai 
mind ide látszanak, egészen a Somlyóig, 
végül a tündéri tájképet a Bakony koszo
rúja foglalja be szépséges keret gyanánt.

Innen, mint egy tágas arénának kényel
mes páholyéból néztük végig a balatoni 
kulturnap látványosságait. Ez az ünnep 
méreteivel és hatásával minden magyar 
lelket megragadó nagy nemzeti ünneppé 
magasztosul: apotheozisa, majdnem szentté 
avatása a magyar tengernek, ahova, mint 
a kegyes hindu a Ganges szent vizéhez, 
úgy zarándokol fellángoló honfiérzelemmel 
minden jó magyar. Pannónia gyöngyét 
Trianon nem rabolta el.

Napok óta lázas izgalom a parti köz
ségekben, lobogódíszben várják az ünnep 
reggelén a változó képekben lejátszódó 
eseményeket. Megélénkülnek az utcák, 
ünneplő sokaság a házak előtt, a staféták 
futó csapatait hangos éljenzéssel fogadják, 
a százával felvonuló leventék és cserkészek

változó, színes képet visznek a máskor 
egyhangú útvonalakra. Zeneszótól hangos 
az utca, leányok és ifjak tarka foltokban 
lepik el azt, virágdísz a ragyogó napsugár
ban, zengő dal az ágakon mindenfelé.

Füred és Tihany között felvonul a vitor
lások raja — egy egész flotta — 101 büszke 
fehér hattyú a fodros habokon. Felettük a 
repülőraj búgó muzsikája, mint orgonaszó 
árad szét a légben, ágyuk dörrenése, mo
zsarak puffogása hangzik Tihany felől. 
Almádiban sok ezrek részvételével irre
denta szoboravatás, örökmécses meggyúj
tása. válogatott énekkarok érczengéssel 
viszik a magasba a Himnusz és Hiszekegy 
dallamait. Zenekarok templomi és hazafias 
zsolozsmákkal emelik a magasba a lelke
sedés szárnyain az emberneveket.

Délután szünet. Öt órakor új élénkség: 
a délelőttihez hasonló, de mozgalmasabb, 
színesebb és hangosabb. A központ most 
is Füred, Tihany, Balatonföldvár. Sietnek 
az órák, az alkony párája borul a tájra, 
de az ezüstös víztükrön még meg-meg- 
csillan a búcsúzó napnak aranysugára.

A tiszta égbolton kigyullad a csillag- 
tábor, a szép esthomályban fel-fellobbban 
egy-egy villamlémpa, a hegyek ormain egy- 
egy lángkéve. A vitorlások s egyéb jármű
vek mér inkább mint tűzkigyók siklanak 
tova a csillogó víztükrön. Az esthomély 
mind sötétebbé válik. Kilenc óra.

Mintha ezer villám tüze lobbanna fel 
egyszerre, úgy cikázik a magasba egy óri
ási félkörben a tűzijáték sziporkázó csóvája 
szemet kápráztató fénypompában. Eláll a 
lélekzet, a szem képtelen kísérni az ezer- 
egy éjszaka varázsában ragyogó mécskép 
káprázatát. Uj meg új változatok a szín
pompás szíkraesőnek záporzuhatagéban. 
Közben zengnek, búgnak a falvak harang
jai, a szem pedig még mindig a szivárvé- 
nyos tűzijáték lekötött rabja, a képzelet 
fantasztikus látományokat, képeket, alak
zatokat rajzol a sötét bársonyos égboltra. 
Színes virágfűzérek, koszorúk, csokrok, 
koronák, lantok, kelyhek . . . csodálatos 
vízió: a négy folyam sávja a kettős ke
reszttel . . .  s lent a tihanyi fensikon tízezer 
cserkész lobogó fáklyája rajzolja meg Nagy- 
magvarország térképét . . .

Némán lecsukott ajkak, révedező arcok 
tekintenek a messzeségbe s nagyok és 
kicsinyek szeméből aláperegnek a meg
hatottság könnycseppjei, mígnem sóhaj
szerű akkordokban feltör a keblekből: 
Isten áldd meg a magyart! . . .

Lassanként kialusznak a hazafiság fű
zében gyújtott fáklyatüzek s valahonnan 
messziről elhaló hangon hozza a szellő 
felénk a d a lt:

Oh Tihanynak riadó leánya !
Szállj ki, szállj hegyed közül . . .

Ami megmarad mindebből : egy édes 
bús emlék, egy fényes est a magyar éj
szakában . Fenyves Ede.

A keresztyén sajtó első nem
zetközi kiállítása Kölnben lesz az 
ottani nagy sajtókiállítással kapcso
latban aug. 19—24-ig. 19-én isten- 
tisztelettel kezdődik a konferencia.
20-án 9 órakor a konferencia tár
gyalásai kezdődnek e kérdésről: 
Isten felhívása a sajtóhoz. A kér
dést Hinderer berlini tanár a német 
evangélikus sajtószövetség elnöke 
fogja bevezetni. Délután 3 órakor



262 HARANQSZÓ. 1928. augusztus 19.

megtekintik a protestáns sajtó nem
zetközi kiállítását, amely fontos 
részét alkotja a nagy, egyetemes 
sajtókiállításnak. Este 8-kor nyil
vános nagygyűlés a sajtókiállítás 
nagytermében. Tárgy: A sajtó apos- 
tolsága. Bevezeti Deissmann berlini 
tanár, a főelőadást Söderblom up- 
salai érsek, Svédország evangélikus 
prímása mondja, míg záróbeszédet 
Slotemaker de Bruine holland mi
niszter mond.

Répcelak—Csánig.
A répcelák—csánigi egyesült egyház

községben az elmúlt 1927—28. egyház
közigazgatási évben a következők örökí
tették meg adományaikkal nevüket a 
gyülekezet Aranykönyvében :

1. Varga János, répcelaki egyháztag 
Istenben boldogult szülei: Varga István 
és neje szül. Varga Eszter, valamint korán 
elhunyt kis leánya Varga Juliska emléke
zetére 100 pengőt ajándékozott az egyház- 
községnek oly célból, hogy az összeg 
kamatai összegyűjtve a közös gyülekezet 
orgonájának tatarozási alapjául szolgálja
nak. Adományát azzal az óhajtással tette 
le az Ur oltárára, vajha a gyermeki és 
szülői kegyelet minél több szívben nyilvá
nulna meg olyképen, hogy kedveseik el
hunyta felett érzett fájdalmukban Isten 
igéjének hallgatása és megtartása mellett 
az áldozatos egyhézépítésben keresnének 
és találnának vigasztalást.

2. A szülői szeretet Istenben megvigasz
talt bánatából fakadt özv. Fülöp Séndorné 
szül. Takács Eszter adománya, 64 pengő 
a répcelaki magángyülekezet egyházfenn
tartására. Az adomány a kegyes adakozó 
elhunyt leányának, Fülöp Eszternek áldott 
emlékét őrzi.

3. Özv. dukai Takách Mártonné, szül. 
Szedenits Jolán az idén is kegyeletes szív
vel áldozott felejthetetlen férje emlékének, 
a róla elnevezett „dukai Takách Márton“ 
egyházi, illetve iskolai alapot 5—5 pengő
vel gyarapítván.

4. Szabó László ny. tanító, nagysimonyi 
lakos, a répcelaki temetőben nyugvó szü
leinek állított szép emlékoszlopot azzal, 
hogy a gyülekezet egyházi, illetve iskolai 
céljaira 200 pengő öröktőkét létesített.

5. Özv. Glatz Béláné, sz. dukai Takách 
Gizella, 10 pengő adományából Bokor Ida 
és Kálmán János, a répcelaki iskola kiváló 
szorgalmú és előmenetelű tanulói kaptak 
5—5 pengő vizsgái jutalomdíjat. A nemes- 
szívű adakozó kezét az a lélek vezette, 
amely boldogult édesanyját a répcelaki 
gyülekezet áldott emlékű jóltevőjévé tette, 
az a gyermekszerető lélek, amely a Jézus 
kisdedeinek nevelő hajlékot és otthont 
adott.

6. Széles Franciska és Lidia, hitbuzgó 
csánigi hajadonok, sajátkezüleg készített, 
művésziesen szép oltár-, szószék-, szent
edény- és keresztelőkő-takarót ajándékoz
tak a templomnak. A takarók mindegyike 
mér anyagánál fogva is szép értéket kép
visel. hímzésükön pedig a buzgó leányok 
közel egy évig dolgoztak és valósággal 
remekeltek. A mai divatot hajszoló világ
ban bizony követésre méltó ez a példa : 
miképen kellene leányainknak saját hiú
ságuk helyett Isten dicsőségét szolgálniok !

7. Széles Imréné, szül. Farkas Anna, 
répcelaki lakos, Imre fia konfirmációja 
alkalmából 24 drb csillárgyertyával ajándé
kozta meg gyülekezetét.

8. Az ádventi és böjti bibliaesték cél
jaira szükséges csillárgyertyákkal Stauffer 
Frédi, Németh Laci, Vörös Hona, Hasza 
Lidiké, Holbok Sándor, Fülöp Jolán, Varga 
Ida, Wartmann Elfi, Széles Margit, Széles 
Jenő, Szarka Jóska tanulók és Varga Sán- 
dorné látták el a templomot.

9. A karácsonyi gyermekünnep rende
zését legutóbb is sok szeretettel és áldott 
hatással végezte nőegyletünk melegszívű 
alelnöknője, Stauffer Ernőné.

Beszámolónkat azzal az imádságos 
óhajtással tesszük közzé, vajha annak 
adataiból Isten kegyelme szertesugározná 
azt a lelket, amely minden hívőt betöltve 
a gyülekezeteket élő gyülekezetekké teheti. 
Tegyük magunkévá e sorok egyik legfőbb 
tanulságát, hogy szülő a gyermekét, gyer
mek a szülőjét akkor szereti a legigazab- 
ban, ha a kedveseivel kapcsolatos minden 
örömben és minden fájdalomban őszinte 
szívvel bizonyságot tud tenni a jó Istennek 
és az Ő szent céljainak szeretéséről 1

Bengáliában egy özvegyet halott 
férjével együtt el akartak égetni.

Patna bengál városban a fötörvényszék 
elé került egy nemrég megtörtént ember
áldozat, egy özvegyégetés, amely Bart 
községben fordult elő. Egy fiatal bengál 
özvegyei, aki kezdetben nem akarta férjét 
a halálba követni, rokonai és a papok 
arra vették rá, hogy kövesse férjét a mág
lyára, amelyet nem emberi kéz, hanem a 
mennyből leszálló tűz fog felgyújtani. Az 
asszony elhatározta magát arra, hogy a 
máglyára lép, Az előkészületek az egész 
lakosság tudtával történtek meg, anélkül, 
hogy a rendőrség beavatkozott volna.

Az asszony, akit énekszóval kisértek 
a máglyához, ölébe vette halott férjének 
fejét, de amikor a lángok fölcsaptak és 
belekaptak ruhájába, teljesen megfeled
kezett vallásos érzelmeiről, kétségbeesett 
segélykiáltásókkal lerohant a máglyáról és 
a Ganges folyóba vetette magát, hogy égő 
ruháját eloltsa.

A papok felháborodva azt kiáltották 
feléje, hogy ha már megszegte a vallás 
parancsait, igyekezzék legalább a folyóba 
fulladni. Időközben rendőrök érkeztek, 
akik a folyóba ugrottak és az asszonyt, 
aki igen súlyos égési sebeket szenvedett, 
kimentették és egy fa alatt lefektették. A 
papok megakadályozták azt, hogy az asz- 
szony orvosi segítségben részesüljön és 
csak két nap múlva sikerült katonai se
gédlettel kórházba szállítani, ahol belehalt 
sérüléseibe, A bíróság a papokat és a 
rokonokat súlyos börtönbüntetése ítélte.

(W. H. E.)

E G Y R Ő L - M Á S R Ó 1 .

A mindennapi életből.
A Szent István-heti ünnepeken 

résztvevők figyelmébe. A Szent 
István ünnepi hét társadalmi nagy
bizottsága ötletes módon oldotta 
meg azt a kérdést, hogy az ünnepi 
hét alatt a fővárosban az ellátást

az ünnepségeken, szórakozásokon 
való részvételt minél olcsóbbá te
gye. Kedvezményes szelvényfüzetet 
bocsátott ki, mely füzet utalványt 
tartalmaz, ingyen reggelire, ebédre, 
uzsonnára, fürdőre, borotválkozás
ra, ingyen belépőjegy az Angol
parkba, Állatkertbe, Margitszigetre, 
margitszigeti kiállításra, sportmér
kőzésekre, Gellérthegyi ünnepélyre, 
mulatókba, dunai hajózásra. Utal
vány ingyenes fényképfelvételre és 
díjtalan fénykép-kiszolgáltatásra, 
utalvány értékes ajándéktárgyakra, 
féláru jegy színházakba, cirkuszok
ba, éttermekben, üzletekben jelen
tékeny árkedvezmény. A füzet ára 
10 pengő. Megrendelhető a nagy
bizottság központi adminisztrációs 
irodájában, Budapest, VIII., Üllői-ut
4., I. emelet 2.

H E T I  K R Ó N I K A .
Szent István napján díszbeöltözött vá

ros, pazar kivilágítás várja a magyar fő
városba zarándokoló külföldiek és idegenek 
hatalmas tömegét. A látványosságok hatá
sos eseménye lesz a tűzijáték, a népün
nepségek, sportszórakozások s az ország
zászló felavatási ünnepélye.

A szerb parlament bizalmat szavazott 
a kormánynak. Hazaárulással vádolja a 
zágrábi országgyűlést és a 88 képviselő 
letartóztatásét követeli.

Zágrábban a horvát nép óriási rész
vételével kísérték utolsó útjára Radics 
Istvánt,

Románia zálogba adta a dohánymo- 
nopoliumot egy olasz banknak,

A németek alkotmányi ünnepén Berlin
ben dr. Radbruch heidelbergi tanár kijelen
tette : valamennyi német követeli az Ausz
triával való egyesülést és a megszállott 
területek felszabadítását.

Az amszterdami Olimpiászon becsü
lettel állottúk meg helyünket. Kardvívóink 
elnyerték a világbajnokságot, vizipoló csa
patunk második lett. Egyéni versenyben 
világbajnokok lettek: Keresztes birkózó, 
Terstyánszky a kardvívásban. Kocsis Antal 
az ökölvívásban. A nemzetek sorában a 
10-dik helyet foglaljuk el.

A brüsszeli szocialista kongresszus a 
teljes leszerelést követeli.

A Népszövetség augusztus 30-án kezdi 
meg 51-iki ülésszakát.

Párisban a britt légió tiszteletére nagy 
ünnepséget rendeztek.

Spanyolország a Népszövetségbe való 
újra felvételét kéri.

Olaszországban nemzeti gyász mellett 
temették el az elsülyedt tengeralattjáró 
áldozatait.

Az angol sajtó komolynak ítéli a jugo
szláv helyzetet.

Kínában a katonai csapatok hallatlan 
módon meggyalázták az egyik császári 
sírboltot.

Fajtiszta márciusi Rohdz-Island jér- 
cék és kakasok, valamint kacsák  kap
hatók. — Szenteh Dezsőné, Nagykőrös. 
Gazd. iskola.
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Sziháromság u. 11. vasárnap.
Ep. I. Korint. 15. 1—10.

Evangéliumunk a vámszedőről szól. 
Epistolánk is egy vámszedőt állít szemünk 
elé. Míg az evangélium vámszedője Isten 
kegyelmét még csak kéri, addig az epis- 
iolabeli vámszedő, Pál már bizonyságot 
tesz erről a nagy kegyelemről és prédi
kálja azt. A kegyelem Istennek legnagyobb 
ajándéka, amelynek birtokában szegény
ségünk mellett is gazdagok vagyunk az 
írásnak eme szavai szerint: Elég néktek 
az  én kegyelmem!

A Dunántúli Lutherszövetség 
pénztára felszólítja azokat, akik 
1927—1928. évi tagsági díjaikkal 
hátralékban vannak, hogy azt 
haladéktalan küldjék be a szö
vetség pénztárába. Csekkszám: 
58011. Tárnokréti.

Kapi Béla püspök győri lelkész be
iktatása. Mint Győrből jelentik, Kapi Béla 
püspököt október 14-én iktatják be ünne
pélyes keretek között győri lelkészi állásába.

Dr. Antal Géza református püspököt 
rendkívül meleg fogadtatásban részesítették 
Pápán külföldi útjáról hazatértében hívei. 
A pápai református Leányegylet fehérbe 
öltözött tagjai virágokkal halmozták el.

Kovács Andor békési esperes, a Ma
gyar Luther Társaság alelnöke, orosházi 
lelkész, július 22-től augusztus 19-ig sza
badságon volt.

Dr. Zergényi Jenő kormányfőtanácsos, 
a soproni felső ev. egyházmegye felügye
lője. mint részvéttel értesülünk, gyengél
kedik. Mielőbbi teljes felgyógyulását tiszta 
szívünkből kívánjuk.

Egyházmegyei közgyűlések. A soproni 
felső ev, egyházmegye f. évi rendes köz
gyűlését július 15-én tartotta.. A közgyűlés 
kiemelkedő pontját Scholtz Ödön esperes 
évi jelentése képezte, ki a protestantizmus 
jelenlegi világhelyzetéről számolt be. — 
A békési egyházmegye f. évi rendes köz
gyűlését augusztus 22-én Orosházán tartja.

Nyugdíjban. Heszler Sámuel, a sopron- 
kőhidi fegyintézet 42 éven át volt evang. 
lelkipásztora, nyugalomba vonult. Heszler 
Sámuel rendkívül buzgó szolgája volt az 
Úrnak, igazi apostoli munkát végzett a 
sopronkőhidi fegyintézetben a rabok kö
zött. A Harangszónak buzgó terjesztője. 
Nem egy rabbal a börtön penészes falai 
között kedveltette meg örök időkre lapun
kat. Istennek kegyelme áldja meg pihenő 
éveit 1

Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter az orosházi állami polgári fiú és 
felső mezőgazdasági iskola igazgatójává 
Balázs Béla ev. tanítót nevezte ki.

Egyházkerületi közgyűlés. A dunán
túli egyházkerület f. évi rendes közgyűlését 
Kapi Béla püspök és dr. Mesterházy Ernő 
egyházkerüieti felügyelő elnöklésével okt. 
hó második hetében Győrött tartja.

Gyula. A legelső magyar ovoda alapí
tásának 100 éves évfordulója alkalmából 
Gyula város közönsége emlékünnepet ren
dezett. Brunszwik Terézia grófnő 1828. jún. 
1-én nyitotta meg Budán a várbeli Miko 
uccában a legelső magyar ovodát. Ezen 
emlékünnepségen a Közművelődési Egylet 
nevében Tátrai Károly ev. lelkész tartott

megnyitó beszédet Brunszwik Teréziáról. 
A gyulai ovodisták Turay Ferencné köz
ségi óvónő vezetésével verseket és jelene
teket adtak elő.

Kérelem. Az erlangeni Zahn T., az 
újszöv. theológia nesztora, f. évi október 
10-én ünnepli Isten kegyelméből 90. szü
letésnapját. Németországi barátai és tiszte
lői ezen alkalomból ünnepi ajándékban 
szeretnék őt részesíteni, mely Célból gyűj
tést indítottak. Ezen gyűjtés oly széleskörű, 
hogy értesülésem szerint pl. Amerikára és 
Ázsiára is kiterjed, sőt ezek mór meg is 
tették a magukét. D. Dr. Ulmer erlangeni 
professzor megkeresett, hogy Magyarorszá
gon én vegyem kezembe ezen gyűjtést, 
mert „szép volna, ha Magyarország is kép
viseltetné magát hozzájárulásával." A hoz
zám intézett kérésnek a legnagyobb kész
séggel eleget téve ezúton tisztelettel és 
szeretettel kérem mindazokat, akik Zahn 
tanítványai vagy tisztelői és értékes élet- 
munkájának megbecsülői, hogy a nevezett 
célra szánt bármily összegű adományukat 
(kézbesítési díjjal együtt I) minél előbb, de 
legkésőbb szept. hó 15-ig hozzám (Kalaznó, 
u. p. Hőgyész, Tolna m.) juttatni szíves
kedjenek. Mi magyarhoni ev. theologusok 
ne mulasszuk el ezen alkalmat annak a 
bebizonyítására, hogy hálósak vagyunk a 
90. életévében is az Úr Jézus Krisztust 
szolgáló tudományos munkában álló Zahn- 
nak azért a lelki élvezetért és áldásért, 
melyet művei nekünk nyújtottak és még 
mindig nyújtanak. És hadd álljon a sok 
hálás adományozó és ünneplő sorában 
Magyarország isi Zulauf Henrik

ev. lelkész.
Balatonfüreden a fürdőtelepi vendégek 

rezére minden vasárnap tartottak protes
táns istentiszteletei. Evangélikus egyház 
részéről a szent szolgálatot többek között 
Fenyves Ede tb. esperes, mencshelyi lel
kész végezte.

Tanítóválasztás. A mezőlak-békási 
gyülekezet üresedésben lévő tanítói állásra 
egyhangúlag Varga Lajos h. tanítót válasz
totta meg.

Rábafüzesen a kultuszkormány jóakaró 
támogatósával új iskola és tanítói lak épül. 
Az építési munkálatokat Bagula István 
szentgotthárdi építesz végzi.

Református lelkésznék papi-özvegy 
otthona. Csonkamagyarország területén 
ezidőszerint 501 ref. lelkész-özvegy él, akik 
közül több mint 50-nek a gyermekei is 
elhaltak vagy elestek a háborúban és 
minden támogatás nélkül élnek. A Ref. 
Lelkésznék Országos Szövetsége elhatá
rozta, hogy az elhagyott özvegyek részére 
otthont létesít, amelynek a felállítására az 
első lépést Kovóts J. István dr. ny, állam
titkár, theol. tanár és felesége tették meg, 
akik Budapest közelében, örszentmiklóson, 
kúriával együtt 25 holdas birtokot vásárol
tak meg. Kováts J. István és felesége 
14.000 pengőt a birtok vételárának első 
részleteként kifizettek és felajánlották a 
szövetségnek a birtok átvételét. Szeptem
ber 1-én és decemberben esedékes egy- 
egy 27.000 pengős részlet, melyeknek a 
lefizetése után az őrszentmiklósi kúria a 
szövetség tulajdona lesz.

Gyermektelepítő szolgálat, Budapest, 
Vili., Gyulai Pál-utca 9. folytatja munká
ját. Kedden és szombaton délelőtt 11 — 1 
óra közt van^a gyermekkeresők és ke
resettek találkozó órája. A 230 eddig be
jelentett és sürgős segítségre váró gyer
mekek közül-52-öt sikerült nevelőszülők
höz állandóan kihelyezni. Néhányat utalt

tartósdijért gondozókhoz. Befejezett 10 örök- 
befogadást. Sajnos csak 93 család jelen
tett idáig gyermekkeresési igényt. Ezek kö
zül is sokan 14—16 éves leányt kérnek, 
holott gyermektelepítésünk 10 éven aluliakat 
kínál. Viszont nagy a kereslete a 2—5 
éves leányoknak. Ilyen korú pórtfogoltjait 
mind elhelyezte. Segítségre soká hiába 
váró bejelentettjei közöli nagy sorokat vág 
a gyermekhalól s az elhagyatottak réme : 
a tbc. — Gyermektelen háznépek I Sok 
szép fiú s lcónygyerek könyörög nevelő
szülőkért. S minden gyermekfogadással a 
boldogság költözik be elhagyott, gyermek
telen hajlékba. — Minden gyermekkinálás, 
keresés, vagy önkéntes szeretetadományt 
köszönettel fogad a gyermoktelepitő szol
gálat Budapest Vili., Gyulai Pál-utca 9. 
Eddigi pénztárforgalom 264.20 pengő.

CSALÁDI É R TE SÍT Ő .
Eljegyzés. Horváth Ferenc tapolcafői 

evang. tanító eljegyezte Óvódy Mariskát 
Ajkán.

Esküvő. Dr. Desseő Árpád kir. törvény- 
széki vizsgálóbíró, a zalaegerszegi ref. 
egyház főgondnoka augusztus 15-én eskü
dött örök hűséget a locsmándi ev. temp
lomban Pacher Lenkének.

Halálozás. Alulírottak úgy a saját, mint 
az összes rokonság nevében fájdalmas 
lélekkel, mélyen lesújiva, de a bölcs Isten 
szent akaratán való megnyugvással jelent
jük, hogy a legönfeláldozóbb forrón szere
tett édes testvér özv. Kuzma Istvánná szül. 
Czipott Vilma, boldogult Kuzma István ág. 
h. ev. lelkész neje, folyó hó 10-én délután 
1 óra 12 perckor életének 74-ik, özvegy
ségének 2-ik évében hosszas szenvedés 
után visszaadta drága lelkét Urának, Te
remtőjének. — Áldás és béke legyen drága 
porai felett. — Özv. Vérlessi Sándorné szül. 
Czipott Amália, özv. Varga Pólné szül. 
Czipott Eszter, Czipott Áron ág. h. ev. lel
kész, Czipott Ferenc tisztviselő, Czipott 
József kereskedő, Trsztyeszky Kólmónné 
szül. Czipott Etelka testvérei. Czipott Áronná 
szül. Korossy Flóra, Czipott Ferencné szül. 
Janáky Teréz, Czipott Józsefné szül. Farkas 
Irén sógornői. Czipott György nyug. tábla- 
biró, Czipott Géza nyug. banktisztviselő 
unokatestvérei.

Az abaujszántói ág. hitv. ev. egyház
község nevében szomorú szívvel, de Iste
nünk bölcs határozatában megnyugvó alá
zatos lélekkel tudatjuk, hogy Antal József 
úr, egyházközségünknek 16 éven ót volt 
buzgó felügyelője folyó évi augusztus 5-én, 
90 éves korában, hosszabb gyengélkedés 
utón az Úrban elszenderült.

Ú J D O N S Á G O K .
Nyugatmagyarorszóg ünnepe lesz a 

szombathelyi kiállítás. Szeptember 1-én 
nyitják meg Szombathelyen az országos 
mezőgazdasági és ipari kiállítást. A kiál
lításon az ország csaknem valamennyi na
gyobb gyárvállalata és a dunántúli föld- 
birtokosok nagyrésze is résztvesz. Ekkor 
tartják az állatorvosok országos kongresz- 
szusukat s ekkor üli meg a vasmegyei 
gazdasági egyesület 50 éves fennállásának 
jubileumát. Az érdeklődők részére a ki
állítás rendezősége 50°/o-os kedvezményes 
vasúti menetjegyeket biztosít.

Mamutcsontvázat találtak a Tisza 
alatt. Az új tiszaugi hid előkészítő mun
kálatainál 11 méterrel a Tisza medre alatt
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állati csontvózrészeket találtak a munká
sok. Amikor ezeket emelődaru segítségével 
felszínre hozták, kiderült, hogy az ókorból 
való mamutcsontvázra akadtak, amely már 
többezer éve pihen a Tisza alatt.

Négyszázéves jubileumára készül a 
kifli. Az egyik német újság szerint a jövő 
évben fogják megünnepelni a bécsi és 
velük bizonyára az egész földkerekség pé
kéi a kifli négyszázéves jubileumát. Az 
első kifli ugyanis Bécsben látott napvilá
got 1529-ben, amikor a törökök Bécs vá
rosát ostromolták.

Tűzvész Szögy községben. Párkány - 
nána melletti Szögy községben tűz ütött 
ki, amely rendkívül gyorsan terjedt tovább 
és hetvenhárom házat elpusztított. Hatszáz 
család, összesen 2000 ember vált hajlék
talanná. Két gyermek még nem került elő. 
A kárt mintegy 10 millió cseh koronára 
becsülik.

önmagán végzett kísérletekbe bele
halt egy cseh orvostanár. Dr. Horak Otto
kár, a prágai cseh egyetem belgyógyászati 
karának magántanára, a tuberkulózis terén 
ismert kutató, meghalt. Horak önmagán 
végzett kísérleteket, amennyiben tuberku- 
lózis-bacillusok tiszta kultúrájának filtrátu- 
mát befecskendezte testébe és mikrosz
kóppal megfigyelte a hatást. Horak még 
aznap megbetegedett és nemsokára meg
halt.

Bécsi magyar gyermekek nyaralása 
Debrecenben. A Bécsi Magyar Iskola- 
Egyesület által Bécsben fenntartott magyar 
iskola húsz tanulóját a nyári szünidő alatt 
Debrecen áldozatkész polgársága látta el 
és vette gondozásba, hogy a gyermekek 
megismerjék Magyarországot, a magyar 
érzést és magyarul jól megtanuljanak.

Sörárpakiállítás és vásár Sopronban. 
A Sopronmegyei Gazdasági Egyesület szep
tember 4-én sörárpakiállítást és vásárt 
rendez Sopronban. A kiállításra mintát 
augusztus 29-ig lehet beküldeni. A minta 
mennyisége fajtánként 10—10 kilogramm. 
A kiállításon valamennyi kis- és nagyter
melő résztvehet.

Athénben tizenötezer ember betege
dett meg trópusi lázban. Athénban és 
környékén 15.000 ember betegedett meg 
olyan lázban, amely különben csak Afri

kában és a trópusi Amerikában gyakori 
és amelyet légycsipés okoz.

Tizennyolc vasúti szerencsétlenség 
történt egy hónap alatt Franciaország
ban. Julius 4-től augusztus 4-ig Francia- 
országban tizennyolc vasúti szerencsétlen
ség történt huszonkét halottal és nyolcvan- 
három súlyos sebesülttel.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Elő
fizetési éra negyedévre 2 pengő. Megren
delhetők 1., Andrássy u. 16. Budapest.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Fodor József Vinár 44 f. Illés Istvánné Zala- 
petend 16 f. Kovács Józsefné Szivánfa 8 f, 
Szabó János, Zugor Lajos, Varga Vincéné 
Tés 50—50 f, Ormosi Alfréd Tés 1 P, Po
hánka Ödön Tés 2 P, Bencsik Lidia Sop
ron 1 P, Zimmermann Hermann Nkanizsa 
80 f, Litvay Endre Nkanizsa 64 f, Unger 
Károly Kőszeg 12 f. Lengyel Antalné Keszt
hely 10 f, Küttel Dezsőné Kőszeg 2.40 P, 
Wallach Gyula Körmend 2.60 P, dr. Ajkay 
Béla Répcelak 5.20 P, Bakó Béla Felsőrajk 
10.32 P, dr. Visnya Aladár Kőszeg 5.20 P, 
Bozai Ferenc Soroksárpéteri 50 f, Simon 
Ferenc Mihályi 1 P, Erőss Jolán Kaposvár 
2.40 P, Károlyi Endre Ostffyasszonyfa 2.60 
P, Halász István Beled 4 P, Vasváry Gyula 
Veszprém, Németi Mihály Győr, Tóth Sán
dor Székesfehérvár, Puhr Mátyás Csánig, 
Ambrus József Celldömölk, Hajba Sándor 
Farád, Bordács András Tapolca 72—72 f.

Hálás köszönet Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlem ények

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprikakiviteli üzletében 
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 13—21. — Sürgönyeim: Kxpaprlka.

Csinos családi ház, szép gyümölcsössel, 
közel a vasúti állomáshoz, haláleset miatt, 
kedvező feltételek mellett sürgősen eladó. 
Érdeklődők forduljanak : Cziniel Józsefné 
Gyömrő, Erzsébet-telep 21. 2—2

PAYR GUSZTÁV
épületbádogos, vizvezeték- 
és kútszerelési vállalata

=  C S O R N A . =
17—50

Elvállal mindennemű épületbádo
gos, vízvezeték és csatornázási 
munkákat. Fürdőszoba-, kloszet-, 
mosdó-, zuhany berendezéseket, 
hideg- és melegvizvezetékkel. Üj 
toronyfedéseket, toronyiavításo- 
kat és villámháritó felszerelése
ket a legmeszebbmenő jó tá lássa l.

G abonaárak: Búza 28.20, rozs 25.30, 
árpa 25.40, köles —.—, zab 30.—, tengeri 
29.80, korpa 20.40 pengő métermázsónként.

Felelős szerkesztő és kiadó : OZIPOTT GÉZA 
S z e n t g o t th á r d .  (Vasvármegye). 

Szerkesztőtárs : NÉMETH KÁROLY. 

Főmunkatársak :
NAGY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 

TÚRÓCZY ZOLTÁN.
Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

R pihenés óráiban
mindenkinek örömet fognak okozni az alább felsorolt új könyvek.

Kaphatók KIS TIVADAR könyvkereskedésében PÁPA.

9 9 fe lejts el ellli ! 66 | r ta  pa88 László evang. lelkész. 145 oldalas könyv ára 3 P.
Szabolcska Mihály vallásos és családias hangulatú 
költeményei. 92 szép vers 180 oldalon. 4  pengő. „Isten köze 1 ét>en.66

r

Uj k Ö D V V  R  ÍGZSUitákrÓl.  Dr- Szeberényi Lajos Zsigmond érdekes új könyve, 
J  "  1  _ mely protestáns szempontból foglalkozik a jezsu-

„Ijuther vagy V u  oyo ia  *>66 ita rend történeti szerepével. A mü ára 6 pengő.

Dr. Csengödy Lajos új könyve a halál, a halhatatlanság 
és a sírontúli élet tudományos alapon való megvilágítá
sára. A 152 oldalas könyv ára 3 pengő. „ A  l é l e k  h a l h a t a t l a n s á g a . “
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos :
a Dunántúli Lntöer-Szövelsfio.
Az Orazáfon liU tho r-S zö re t- 

ség h iva talon  la p ja .

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéss 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

S zen t v a llá s , te  v a g y  legfőbb k in c s ,  

T e n á la d  becsesebb j ó  n in c s .

SaarkesaM-ktadiMratal t
8 Z E N T 0 0 T T H Ä R D . 

Vas vármegye.

VlikkladóhlTatal i 
.Luther-Társaság* kflnyr- 

kereskedése Budapest, 
Vili., Szentkirályl-u. Sl/a.

A „HAKANG8Z0“ 
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 t .  Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
lP/e-oa kedvezmény. 

Amerikába eg én  évre í  
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 80 fUl.

Nem akarjátok?.. .
Lukács 12 . M. „Képmuta

tók, az égnek és a földnek 
ábrázatáról tudtok ítéletet ten
ni ; erről az időről pedig mi 
dolog, hogy nem tudtok Ítéle
tet tenni ?“

Sokszor amilyen leleményes és 
előrelátó az ember a földi dol

gokban, éppen olyan vak, balga 
és nem számító a lelki dolgokban. 
Pedig mit használ az embernek, 
ha mindent tud, ha mindent meg
tanul és minden titkot felderít is, 
de az egy és szükséges dolgot el
hanyagolja s nem törődik azokkal, 
amelyek az ő békességére valók I.. .

Oh, bárcsak jobban kihasznélnók 
a kegyelemnek idejét, amelyet Isten 
megérnünk enged. Vajha megbe
csülnék, drága kitüntetés gyanánt 
azokat a napokat s röpke órákat, 
amelyeken az Úr különösképpen 
meglátogat bennünket! Tudjuk-e 
értékelni, megköszönni, meghálálni 
a nagy Istennek, hogy az ő szent 
igéjét ma is, nekünk is hirdetik az 
ő szolgái, hogy a szívünk meggaz
dagodjék általa! . . .  Az Úr kegyel
mének erős bizonysága ez s azt 
mutatja, hogy Isten törődik velünk, 
gondja van reánk a Teremtőnek, 
bennünket is meg akar menteni s 
üdvösségre akar vezetni!

De ezenkívül minden életnek 
vannak olyan nevezetes napjai, 
amikor különösen érezhetjük Isten 
kegyelmes meglátogatását, amikor 
szószerint elmondhatjuk: benézett 
az Úr a mi hajlékunkba, kopogta
tott ajtónkon egyszer az örömmel, 
máskor a fájdalommal, vígságnak 
vagy szomorúságnak botjával kezé
ben, s azt kereste: hogyan találkoz
hatnánk mi igazán ővele ?. . .

Akár a népeknek évezredes éle
tében, akár az egyesek arasznyi 
létében hány olyan alkalom van,

amikor tisztán csendül az Úr kereső 
szava: Nem akartok velem talál
kozni, hozzám jönni, engem sze
retni ! ? . . . Íme az ajtó előtt állok 
és zörgetek! . . ,

Aki akarja meghallhatja szavát 
és szólhat az örvendezés szavával: 
Uram 1 hívtál engem, boldogan kö
vetlek, megyek utánad ! . . .  Aki így 
kiált, az megismerte az idők jelét, 
a kegyelem igéjének égi jeleit. . . 
aki pedig mindezt nem veszi észre, 
az . . .  oh jaj, ne tévelyegjetek, Isten

nem csúfoltatik m eg! , . .
Uram, nyomd mélyen szívünkbe 

azt az igazságot, hogy életünk min
den napja a kegyelem ideje!

„Sebes az idő folyása,
Drága minden pillantása.
Múlta, múlta visszahozhatatlan,
Veszte, veszte kipótolhatatlan.

*  *•
Segélj én kegyes Megváltóm,
A gyors időt jól használnom.
A nagy, a nagy számadástól féljek. 
Bölcsen, bölcsen és józanul éljek."

Ámen. *

Brunszwik Terézia.
(1828-1928.)

bból az alkalomból, hogy a 
folyó év nyarán volt 100 éves 

évfordulója a legelső magyar óvoda 
megnyitásának, amely évfordulót 
országszerte megünnepelték, a Ha
rangszó olvasóinak figyelmét felhív
juk a nevezetes eseményre.

A múlt század elején élt Svájc
ban az a világhírű nevelő, Pesta
lozzi, aki egy egész életet, vagyont, 
időt, erőt áldozott fel azért, hogy 
a műveletlen, elhagyott gyermeke
ket összeszedje és a társadalom 
hasznos polgáraivá nevelje. Ezt a 
Pestalozzit látogatta meg 1 80S- ban 
az iferteni iskolájában gróf Brunsz
wik Terézia. A grófnő itt tanulta 
meg a gyermekek felkarolásának 
szükségességét, itt jött rá arra, 
hogy különösen a leányokat kell 
nevelni, mert belőlük lesznek az 
anyák, akik majd a jövendő tör
vényhozókat, a jövendő állampol
gárokat adják a nemzetnek.

Brunszwik Terézia hazatérve 
Magyarországba, nem nyugodott. 
Addig fáradozott, mígnem 1928. 
június 1-én, Budán, a várhegyen, 
a Mikó utcában, mely ház ma is 
áll emléktáblával megjelöltén, meg

nyitotta „Angyalkertjét“ 40 gyermek 
számára. Ez volt az első óvoda 
hazánkban, amikor még sem Ausz
triában, sem Németországban, sem 
Franciaországban nem ismerték az 
ovodát.

A grófnőnek nagyon sokat kel
lett fáradoznia, míg végre engedélyt 
kapott az intézetnek saját költségén 
való fenntartására. Abban az idő
ben hazánkban még a jobbágyság 
dívott. Az államhatalom a köznépet 
nem sokba vette. Szándékosan arra 
törekedtek a vezetők, hogy a nép 
tanulatlan és műveletlen maradjon, 
mert így könnyebben lehet rajta 
uralkodni. B. Teréz szembeszállt 
ezzel a maradi, ferde felfogással. 
Valóságos hősnő volt. Előkelő szár
mazása (a család a XVIII. század
ban még protestáns volt), vagyona, 
fiatalsága, szépsége arra képesítet
ték őt, hogy nagyvilági, szórakozó 
életet éljen, de ő inkább a szegény 
gyermekekkel törődött. Törékeny 
testében hatalmas akaraton lako
zott, mely szembeszállt a közöny
nyel és minden gáncs ellenére 
megvalósította akaratát. Akkor é- 
rezte jól magát, ha a gyermekek,



L ß V Ö l.  Hamburg, 1928. aug. 18.
Nagy tiszteletű Lelkész Úr!

A  kivándorlók részére hetenként 15 példányban küldött Harang
szót rendesen megkaptam. Hálásan köszönöm Nagytiszteletűséged szí
vességét, mellyel munkámban támogatott. A  kivándorlók mindig nagy 
örömmel és hálával fogadták a lapot. W ic z iá n  D e z s ő

Hittestvéri üdvözlettel: ev lelkész.
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a mosolygó arcú angyalkák körül
vették őt a budai óvodában, vagy 
a kismartoni kastélyban, ahol nő
vére gyermekei mellett nevelhette 
a cselédség gyermekeit is.

Voltak az ellenzők mellett meg
értő támogatói is. így gróf Széchenyi 
István, József nádor és felesége, az 
evangélikus Mária Dorottya főher
cegasszony gyakorta meglátogatták 
budai óvodáját.

B. Terézia nem ment férjhez; 
talán azért, mert akit szeretett, 
Beethowen, a nagy zeneszerző, 
szegénysége és egyszerű szárma
zása miatt nem vehette őt nőül, 
de talán inkább azért, mert így 
könnyebben szolgálhatta a közjót, 
a hazát, az emberiséget:

A grófnőnek határozott elvei 
voltak a nevelésről. Belátta azt, 
hogy a nevelést legalól kell kez
deni, az Óvodákon. Kívánta, hogy 
a gyermekeket válogatott tanítók 
és tanítónónők neveljék. Vallás
erkölcsös nevelést akár. Emlékira
tában mondja: „Én megismerni
tanultam a bibliát, az Evangélium 
szellemét, az Úrnak kegyelmét és 
a keresztyén bibliai népnevelés 
maradt irányelvem.“ Erős. haza
fias szellemű nevelést követel. Az 
ő óvodájában a magyar nyelv az 
uralkodó, a német csak kisegítő 
nyelv.

Állandó levelezésben állott, hogy 
eszméit széles körökben elterjessze. 
Egyik levelében a sok gáncsra gon
dolva keserűen fakad k i: „Feszít
setek keresztre, még a kereszten

Akik az evangélium után 
vágyódnak.

Irta : dr. Schlitt Gyula.
I.

A nyárutónak egy csendes délutánja 
fekszik bágyadt szépségével a hallgatag 
tájra. Meghalni készül a természet. Nevelt
jei : a kicsiny virágok egykedvűen álldo
gálnak szerte a száradó fű között, búnak 
engedik bánatos fejecskéjüket, mintha sír
nának s zajongva húznak fent dél felé a 
vándormadarak, mintha az elmúlásról 
susognának. Mindenütt csend, minden a 
halálról álmodik. A nap is könnybeborul- 
tan nézi, mint egy fátyolon át, ezt az áhi- 
tatkeltő készülődést az általános gyászra.

A vidéknek dísze egy kis nádas. Mond
hatnánk, ez a tájnak a szíve. Ez még 
küzd az elmúlással. A zöldelő nád között 
itt-ott egy sárga liliom, egy-egy felreppenő 
vizimadár is jelzi, hogy itt még lüktet az 
élet.

A nádas partján egy ifjú heverész, ke
zében könyv, olvas. Egyetlen gyermeke 
az özvegy Falussynénak. István a neve.

is azt hajtogatom: kisdedóvókat 
kell létesítenünk. Minden lépés, 
mely jobbulásunkhoz, szellemi fej
lődésünkhöz vezet, Isten nyomait 
követi.“ Leveleiben többször kikel 
a főúri anyák ellen, akik csak öltöz
ködnek és szórakoznak és gyerme
keiket idegen nevelőnőkre bízzák. 
Az ilyen anyákat nem tartja egész, 
csak fél vagy negyed embereknek. 
Házasság előtt kívánja a férfi és 
nő kioktatását a gyermeknevelés 
felől. A leányok nevelését döntő 
fontosságúnak tartja, mert rajtuk 
keresztül jön el a jobb kor, hisz 
ők oltják a gyermekek leikébe a 
vallásosságot és hazaszeretetet. A 
szegény nemesi származású leá
nyoknak ajánlja, hogy képezzék ki 
magukat nevelőnőkké és így tegyék 
fölöslegessé az idegen származású 
nevelőnőket.

B. Terézia nem dolgozott hiába. 
1836-ig 12 kisdedóvó nyílt meg ha
zánkban az ő tanácsára. 1837-ben 
Tolnán gróf Festetics Leó adomá
nyából az első óvóképző keletke
zett, mely később Pestre került. 
1847-ben mór 68 kisdedóvónk volt. 
Érdekes az, hogy az óvóképző 
eleinte csak férfiakat vett föl, 1862 
óta nőket is, 1873 óta kizárólag

Édesanyja egy kis birtokon gazdálkodik, 
de Istvánnak mások a vágyai. Jobban ér
deklik őt a könyvek, mint az aranysárga 
búzatáblák. Pappá lenni egyetlen vágya. 
Édesanyja bár ellenzi tervét, egyrészt ez 
időben — 1525-öt írunk — még lebecsü
lik a tudományos pályát, másrészt mi lesz 
a birtokkal, ha pappá lesz fia, nem lesz 
utód, de az egyetlen gyermek elhatározá
sába nem akar beleszólni s így ha ne
hezen is, de beletörődik.

Az Isten is papnak szánta e fiút. Élet- 
felfogásában komoly, gondolkodásában 
nemes. A szépért, a jóért lelkesedni tudó 
szíve, nagy tehetsége már eleve is nem 
közönséges feladat elvégzésére hívják. 
Ehhez járul, mint arany foglalat kedves 
szerénysége, mely szinte tökélyre emeli 
minden jelességét s irányt szab jövendő 
sorsénak.

A régi egyházi atyák Írásait olvassa 
most is. Ezek az ő kedves Írásai. Ezekbe 
mélyed s megfeledkezni látszik az őt kö
rülvevő világról. Közbe-közbe felnéz, sze
me a messzeségbe mered, mintha más 
világokba vágyódnék.

Egy éles sikoly riasztja fel. Felugrik — 
meglepően szép szál ember — körül néz, 
sehol senki. Ismét az előbbeni sikoltás,

csak nőket. A magyar állam 1891- 
ben törvényt hoz az ovodók fel
állításáról s 1895-ben már 1965 
óvodánk van, 12 képzővel, köztük 
az evangélikus képző Brassóban. 
1914-ben 2229 óvodánk volt s az 
összeomlás után maradt 848 ovoda 
4 képzővel, 1194 óvónővel. Jelenleg 
szükség volna még 499 óvodára.

B. Terézia földre szállt angyal 
volt, aki magáért semmit se tett, 
csak mindent a gyermekekért. Vég
telenül szerette a gyermekeket, mert 
rajtuk keresztül akarta az ország 
haladását. Életében kevés elisme
rést kapott, halála után annál töb
bet. Neki is, miként az óvónőknek, 
fizetsége volt: a gyermekek mo
solya. Áldott lelkű volt ő, ,,mind
nyájunk édesanyja“. Tiszta szívű 
hölgy, akit Beethowen rajongással 
vett körül s róla írta híres szoná
táját ,,a halhatatlan kedveséhez. 
Nekünk is halhatatlan kedves ő, 
mert nevét örökre beírta a magyar 
nevelés történetébe.

Mi felnőttek támogassuk és sze
ressük az óvodákat. Az ovoda az 
anyák segítője, a magyar gyerme
kek vára, a jövő kitermelője, a faj 
védelme. Minél több ovoda, annál 
műveltebb az ország. Tátrai Károly.

de még élesebb. A nádas túlsó oldaláról 
jön. A hang irányába rohan.

Egy leánykának kedvesen ijedező ar
cocskája néz kérőleg reá a nádból. Oly 
ijedtség szállja meg Istvánt, mintha leg
alább valami szörnyeteg meredne rá. Csak 
áll s néz.

„Szabadítson már ki innét 1 az Isten is 
m egáldja!“

Erre a hangra megjött Istvánnak is a 
bátorsága. Oda lép a leányhőz ; ez egyre 
a lába felé mutogat ujjával. Egy sikló 
csavarodott köréje a boka felett s kicsiny 
szemeit mereszti az ijedt leányra. Vala
hányszor emeli lábát, a sikló rátátja szá
ját s őrjítő sziszegést visz végbe. E szi- 
szegésre esett a sikoltás. Egyik fél a má
siktól.

István valahogy lefejti a sziszegő ször
nyeteget a karcsú bokáról s a partra ve
zeti a leányt.

A leány arca lángol, olyan mint a rózsa. 
István a földre néz, mintha lopáson érték 
volna. Hallgatnak mind ketten, szinte hal
lani szívük dobbanását. E két dobogó 
szív beszédje egymásba kapcsolódik s 
csodálatos dolgokról beszél. Az emberi fül 
nem hallja e beszédet, de a szívek meg
érzik s mint egy fájdalomteljes sejtelem
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R a j te r  J á n o s
kukméri lelkész, esperes. Evangé
likus anyaszentegyházunknak fá
radhatatlan munkása, érdekének 
rendkívül bátor szószólója az elcsa
tolt Burgenlandban. Ezidén ünne
pelte kukméri lelkészi működésének 

30 éves évfordulóját.

A modern ember és 
a Krisztus.

Irta : vitéz Magassy Sándor. 4
A mai embernek egy nagy és 

radikális metamorfózison kell át
mennie, hogy élete megkapja azt 
az egyensúlyt, amit jobb, szebb és 
boldogabb életnek szoktak nevez
ni. Amig ez nincs meg, addig az 
életben mindig a negatívum lesz 
több s a pozitívum a kevesebb;

HARANQSZO.

addig a pesszimizmus vagy a szkep
szis ül a lelkeken s a lélek soha 
sem bír megnyugodni; addig az 
ember mindig az marad, aki volt: 
az élet horizontális irányában irigy
lésre m éltó; addig mindig csak 
azt látja, ami éppen elébe kerül 
vagy amit megfoghat; addig min
dig csak a régi bűnöket, a régi 
gyarlóságot hordozza szíve mélyén; 
közeli célok után fut, Istent pedig 
a végtelen messzeségben képzeli, 
akihez lehetetlen eljutnia. így az
után voltaképpen egy lépéssel sem 
közeledett ahhoz a ponthoz, ahon
nan tovább mint valójában új, 
modern ember mehetne élete utján, 
így jutunk lassan arra a megálla
pításra, hogy az ilyen modern 
ember a szó eszmei értelmezésé
ben tulajdonképpen nem is modern.

Csak egy gyökeres életváltozás, 
igazi életének alapjaiban való át
alakulása teheti azzá, aminek 
annyira szereti nevezni és nevez
tetni magát; valóságos modern 
emberré. A modernizálást nemcsak 
külső, de belső életében is meg 
kell valósítania. Mert igazán mo
dernnek lenni nemcsak azt jelenti, 
hogy az ember újszerűségeket visz 
bele a modorába, Ízlésébe, társal
gási módjába, öltözködésébe, egész 
külső habitusába, hanem azt is, 
hogy gondolkodásában, érzésvilá
gában, akarat megnyilvánulásaiban 
állandóan új, friss, tiszta és örök 
eszmei igyekezik maradni. Modern
nek lenni azt jelenti: szakadatla
nul megújulni a mennyország szá-

fekszik a két ártatlan gyermek leikébe.
„Azt a szép virágot szeretném ott“, 

szólal meg a leány és sóvárgó szemekkel 
mutat egy szép vízililiomra.

Az óhaj parancsként hatott Istvánra ; 
már le is törte s oda nyújtja a még jobban 
piruló hajadonnak. Egy angyali mosoly 
érte. a jutalom. Olyan ez a mosoly, mint 
a rózsák között játszadozó napsugár, de 
a mig ez csak gyönyörködtet, az a szívet 
érinti s boldoggá tesz.

István nem tudott szóhoz jutni, valami 
fojtogatta. A nagy tehetségű, okos fiatal
ember, ki a legkényesebb ügyekben meg
találja a helyes megoldást s könnyedén 
eltársalog a legnehezebb kérdésekről is, 
egy leány előtt megnémul s nem talál szót, 
mellyel legalább zavarát takarhatná.

A, leány már vissza nyerte nyugalmát.
„Ugye megbocsát, hogy tanulmányai

ban zavartam ? Bocsássa ezt meg Rónay 
Ilonkának. Nem tudtam, kinek a szíves
ségét kell igénybe vennem s ha egy Ró- 
naynak nem tud megbocsátani, úgy bo
csásson meg egy névtelen leánynak, ki 
őszinte hálát érez ön iránt, hogy ily kel
lemetlen helyzetből kimentette.“ S ezzel 
István felé nyújtotta kicsiny, fehér kezét.

István nem tudta gúny akar-e ez lenni

a nagy urileány részéről, avagy valóban 
őszintén megnyilatkozó hála ? Egy pilla
natra megtelt a szíve azzal a sok kese
rűséggel, mely emlékezete óta érte csa
ládját a Rónayék részéről. Csak lenézés
sel, mondhatnánk megvetéssel nyilatkoztak 
mindenkor a szegényebb Falussyékról. 
Nem tudta elhinni, hogy ily hangon szól
hasson hozzá egy Rónay is.

„Ne bántson Ilonka" szólal meg István" 
ha szívességet tettem önnek, úgy örömmel 
tettem s higyje boldog vagyok, hogy olyan
nak tettem jót, ki csak rosszat tételezett 
fel rólam.“

„Ne higyje ! komoly embernek tartottam 
mindig, ki csak megbecsültetést érdemel."

„Az első szót váltjuk, honnan ismer
hetne ?“

„Mindenki csak elragadtátéssal beszél 
önről s erről tudnak a Rónay kastélyban 
is. Szívesen hallgattam a sok dicséretet s 
nem egyszer kértem a jó Istent, hogy ki
sérje áldással útjait."

István szemeibe könnyek tódulnak. Meg
fogja a már feléje nyújtott kis kezet, mé
lyen meghajol s remegő hangon mondja :

„Köszönöm."
Könnyei pedig Ilonka kezére hullanak. 

Ilonka is könnyezik.
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mára. Modernnek lenni annyit je
lent: minden nap megtérni.

Ehhez azonban küzdelem kell; 
küzdelem önmagunkkal önmagunk
ért. S ez a küzdelem mindaddig 
tart, amíg a régit ki nem vetettük 
magunkból, mert új élet csak új 
életkeretek közt maradhat meg. 
Jézus csak új életbe önti a maga 
új életét. „Senki sem tölt új bort 
régi tömlőbe, mert az új bor a 
tömlőket szétszakítja s a bor is 
kiömlik, a tömlők is elpusztulnak; 
hanem az új bort új tömlőkbe kell 
önteni.“

És ha valaki már eljutott idáig?. . . 
Akkor?. . . Akkor sincs megállás. 
Mikor Jézus feltámasztotta Jairus 
leányát és visszaadta őt szülőinek, 
nyomban megparancsolta, hogy 
adjanak a leánynak enni. A leány 
további életben-maradásófipak az 
volt a feltétele, hogy táplálkozzék. 
Ha Isten kegyelme kiragad minket 
e bűnös világ halál-völgyéből és 
vissza ad az igazi életnek, új éle
tünknek, a legtisztább és legszebb 
modernizmusnak új életünk csak 
akkor lesz biztosítva, ha lelkünk 
azután is folyton táplálkozik az 
Élet kenyeréből és az Élet vizéből.

Az igazi modern ember az 
örökkévalóság földi zászlóvivője 
és harcosa. ------------

Az igazi modern ember a vég
telen Istenségnek egy individuális 
helyettesítése e véges világban. —

Az igazi modern ember az Isten 
örökkévaló teremtő Igéjének a vi
lágmindenségben zengő echója!

Vége.

„Ha megbocsátott, nem zavarom to
vább“ — szól kedvesen Ilonka — „sietek 
haza s vizbe teszem ezt a virágot. Maga 
meg csak tanuljon s készüljön az életre. 
Isten vele.“

Ezzel elfutott.
„Isten önnel“ kiáltja utána István.
Ilonka szinte futva ment át a réten, 

olyan volt, mint egy könnyen szálló fehér 
feíhődarab az azúrkék égen, mint egy to
vatűnő ólom.

István mint az árván maradt áll moz
dulatlanul s nézi az egyre távolodó tüne
ményt. Mit érez, ne kérdezzük. Ne nézzünk 
leikébe, hogy lássuk a vadul háborgó ér
zelmeket, melyeknek hullámverésé oly 
fájdalmasan zug. A legellentétesebb érzé
sek dúlják bensejét. A múltnak oly gyak
ran érzett megalózottsága összecsap a sar- 
jadzó szerelemnek mindent feledtetni akaró 
vágyaival. Kétség, remény a bizonytalan
ság poklát zúdítják amúgy is érzékeny 
szívébe. Minden gondolata e háborgó ten
gerből látszik kiemelkedni s magán viseli 
a fájdalom jellegét. Érzései, gondolatai 
azonban minden fájdalmon keresztül is 
egy erős útjelző akarattá olvadnak : tanulni, 
dolgozni, készülni az életre, önkéntelenül 
is kinyitja könyvét, belenéz, de a sorok



268 HARANQSZÓ. 1928. augusztus 62.

OLVASSUK A BIBLIÁT!

A zsidókhoz írt levél.
Aug. 27. Zsid. Vili. 1—13. Az a mi 

hitünk erőforrása és gyönyörűsége, hogy a 
mi főpapunk az Isten jobbján ül. Minden
kor velünk van és könyörülő szeretettel 
vesz részt életünkben. Az ószövetség csak 
felfedte az emberi erőtlenséget és ezért 
tökéletlen volt. Az újszövetségben a mi 
főpapunk által közöl Isten bűnbocsátó ke
gyelmet és atyai könyörülő szeretetet. Mi
nél tökéletesebben hiszel a mennyei Fő
pásztorban. — annál teljesebben közli 
veled az Atya szeretetét.

Aug. 28. Zsid. IX. 1—10. Az ószövet
ségi sátor berendezése, valamint a benne 
való szolgálat csak ábrázolása a dicső 
•alóségnak, amelyet az újszövetség hozott. 
Az áldozatok a Krisztus áldozatára utaltak 
és nem voltak alkalmasak arra, hogy a 
lelkiismeretet tisztává tegyék. Ezt jelképezte 
a szentek szentjét elzáró függöny: hogy 
ezen szövetség még nem hozhatja létre a 
közösséget Isten és ember között. Mindez 
számunkra azt is jelenti, hogy az ember 
saját törekvése, saját áldozata és érdemei 
által nem juthat Istennel életközösségbe. 
Ezt fo!..„. ̂  meg Testvérem 1

Aug. 29. Zsid. IX. 11—24. Földi életével 
az Úr még a szentek szentjén innen ma
radt, de áldozatával kettétépte a kárpitot 
és bement az Atya dicsőségébe, a szentek 
szentjébe és nekünk is utat nyitott oda. 
Krisztus áldozatét teljes értékűvé az tette, 
hogy az örökkévaló lélek által áldozza fel 
magát. Életét teljesen Istenben élte — ez 
volt az ő  tökéletes engedelmessége; és 
így áldozatában kizárólag az Isten lelke 
vezérelte. Ezen áldozatnak a vére, — Krisz
tus vére — az újszövetség egyetlen bűn
tisztító eszköze. Ebben mindenki részesül
het és mindenkit minden bűnétől ez tisz
tít meg.

Aug. 30. Zsid. IX. 25—28. Az Úr Jézus 
Krisztus áldozata, amellyel az újszövetség 
megpecsételtetett és mindnyájunk számára 
életbe lépett, szemben az ószövetség sok, 
ismétlődő áldozataival, — egyetlen áldozat. 
Ez nem ismétlődik és nem is utánozható.

összefutnak, szerte kalandoznak gondolatai. 
Haza felé indul Ilonka utón.

II.
Rónayék kastélya egy kis emelkedésen 

áll, kívül a falun. Százados, lombos fák
nak sürü tömege veszi körül, hogy csak a 
teteje látszik. Az erdőnek beillő parkot 
széles, magas téglafal veszi körül, jelez
vén, hogy a Rónayak lakhelye külön vi
lágot képez. Az édenkertről mintázta a 
képzelet ezt a szép parkot. A dús lombu 
fák árnyában templomi csend. Gondozott 
utak szaladnak keresztül-kasul, mint annyi 
tekergő kígyó a még mindig zöld pázsit 
között. A vadak szabadon élnek itt. Hivó 
szavadra az őzike hozzád jön s kezedből 
vár ételt. Itt-ott virágágyások, mintha egy 
tündér szórta volna el jó kedvében szin- 
gazdag, mosolygó csokrait. Rejtettebb he
lyeken kicsiny lugasok húzódnak meg ; az 
elbeszélt emberi titkokat őrzik meg s az 
Istennek elmondják a szív panaszát,

A nagy arányokban összehordott bő
ség kicsinylőleg néz le Falussyéknak egy 
kőhajítósra levő kúriájára. A kert itt is 
rendezett, de minden egyszerű, kicsiny, 
közvetlen s kedvesebb. Klára néninek, a 
ház úrnőjének kezem unkája látszik itt

Földi élet, örökkévalóság.
Százféle alakban áll elém az é le t. . . 
Egyszer, mint a pajkos, rakoncátlan gyér-

[mek
Szivárvány színekkel teleszőtt ruhában 
Száz játékot űzve hét határba kerget, 
Máskor meg fáradtan kullog csak utánam, 
Mint a golgotákon agyonhajszolt vándor. 
Aki nem is tud már szólni se bujában!!

Mért nem mindig ifjú játszik ott az utón, 
Akit nótás kedve percre sem hágy nyugton? 
Napsugár ruhája miért foszlik szerte ? 
Verőfényes délre miért száll az este ? 
Miért csendesül el az a csengő ének ? 
Kacagó ifjakból mért is lesznek vének, 
Pihenésre vágyó, fáradt testű vének ?

Nem lenne szebb az, ha mindig rózsa nyil- 
Ha koporsó sohse kerülne a sírba? [na, 
Nem lenne az boldog, ki mindig ott állna 
Erős diadallal romolhatlan vára 
Szélesre tárt ajtós örök pitvarába ?!!
Ha] kan szól a lelkem: ne kérdezz most sem- 
Ezer kérdésen is általvezet egy h it: [mit! 
Szent hivatást hordoz minden földi élet... 
Sírhalmok közt újra új Ígéret éled!
Teli kalászokból kihullik a búza,
Ifjú-e, vagy öreg egyszer elmegy mind-mind 
Am a legutolsó, legrövidebb útra I 
De lelkünket visszük fel egy szebb hazába, 
Ahol nem lesz többé szegény, gazdag, árva. 
Ifjú lesz a lélek, aki oda ér fel,
Teleszívja magát örök dicsőséggel 
S mint maga az Isten el nem múlik soha ...

Imádkozzunk buzgón, hogy eljussunk oda!
SCHÖCK GYULA.

Ezen egyszerire, soha vissza nem térőre 
mutat az ember élete is : egyszer éli, egy
szer fejezi he az ember az ő életét — azu
tán már csak az ítélet következik. Halál 
és azután Ítélet I Most van csak időd, hogy 
a Krisztus áldozatában nyújtott kegyelmet 
megragadd a megtérés által, mert az újra 
visszajövő Krisztus már nem bűnt törölni, 
hanem bűnt büntetni és övéinek üdvös
séget hozni fog.

mindenen. Nagy szeretetének nyomait rakta 
mindenüvé s így minden szeretetet lehel. 
A bejáró szegények könnyei öntözik itt a 
virágokat s a kijövök áldó szavai tanítják 
énekre a madárkákat.

Klára néni ott áll a kis ajtóban, fiát 
várja, az Istvánt. Lelkének gyönnyörüségét. 
Férjét tizenöt évvel ezelőtt temette s így 
igazán csak fiának él. Egy a fájdalma, 
nem jön leány a házhoz. Istvánból pap 
lesz, ez majd a szívét tépi. Miért is van 
ez a lelketlen törvény, vagy szokás ? Hány 
szívet tett ez már beteggé s boldogtalanná 
annyi lelket! Ily gondolatok bántják vala
hányszor egy leány kerül eléje, mint most 
Rónay Ilonkája. De lám máskor az út 
túlsó oldalán szokott menni a nagy fa 
alatt s most az ő oldalukon jön, de hogy 
siet. Klára néni mór be akart menni, de 
valami tartóztatta.

„Jó napot Klóra néni“ szól hirtelen 
Ilonka.

„A jó Isten áldjon meg téged s tegyen 
boldoggá."

„Köszönöm Klóra néni“ s ezzel Ilonka 
tova siet.

Klára néninek úgy vert a szíve örömé
ben, mintha az angyalok játszanának vele. 
Mi történt itt? Még soha nem szólt neki

Aug. 31. Zsid. X. 1—18. Krisztus azál
tal, hogy tökéletesen odaadta magát az 
Atyának és teljesítette az 0  akaratját — 
az újszövetség tökéletes és mindörökre 
érvényes áldozatát hozta. Ebből nyerünk 
mindenkor bűnbocsánatot. Mindebben 
azonban számunkra példát is adott, hogy 
mi is testünket és akaratunkat ami Iste
nünknek örömmel felajánljuk. így bevezet 
bennünket a mi Urunk az Isten akaratába, 
hogy annak megismerésében és teljesítésé
ben megszenteltessük.

Szepf. 1. Zsid. X. 19—25. Az Úr meg
hozta érettünk az ö  áldozatát. Általa van 
immár bemenetelünk az Isten dicsőségébe 
és van teljes megtisztulásunk bűneinktől, 
Most immár éljünk is ezen csodálatos jó
téteménnyel. Engedjük, hogy lelkiismere
tünket megtisztítsa. Hozd minden bűnödet, 
minden bűnös gondolatodat és hajlamodat 
az 0  szent vére aló. így azután megtisz
tított életünk a világ folyton változó han
gulataival szemben — a reménységben 
állandóan örvendező élet leend. És a Krisz
tus által nyert ezen bizonyos reménység
ben élve legyünk buzdító példa embertár
saink részére Szeressünk és cselekedjünk 
jót, hogy egyebeket is erre buzdítsunk. 
Különösen fontos pedig az, hogy ezen 
megújult életet a gyülekezeten belül éljük. 
Nekünk a gyülekezetre, a gyülekezetnek 
ránk van szüksége.

Szept. 2. Zsid. X. 26—39. Aki egyszer 
megismerte az igazságot, vagyis a meg
váltás tényét, az nagy felelőséget visel. Ha 
elveti magától a megismert, a felkínált jót, 
ha tehát szíve keménységével megtapodja 
Isten fiát és megcsúfolja az őt hívó Szent 
Lelket, annak számára többé bűnbocsónat 
nincsen, hanem az Isten ítélete és haragja 
éri öt. Te is Testvérem immár azok közé 
tartozói, akiket az Úr lelke ez igékben a 
megváltás boldogító tényéről, Krisztus Urunk 
vérének nagy erejéről megvilógosított. Tud
hatod, hogy ott a helyed azoknál, akik 
szenvedtek az evangéliomért, de üdvözöl
tek is az evangélium által. M our Henrik.

Vas- és rézbutor-lakatos műhelyembe 
egy jó és erős fiút t a n u l ó n a k  felveszek. 
E r n s z t  János Győr, Wennesz J. út 55. 1—3

ez a leány, pedig hogy szerette ! Mi történt 
itt ? Boldogan m.;nt be egyszerű hajlékába, 
hisz szeretetet mutatott irányába valaki, 
kiről eddig azt hitte, hogy gyűlöli.

Ugyanígy Ilonka is. Örült, hogy meg
szólította Klára nénit. Mennyi örömtől ra
bolják meg önnönmagukat az emberek 1 
s minden a gyűlölség miatt. Mennyire sze
retik egymást s nem szabad egymáshoz 
szólniuk, mert Ilonka gazdag s Klára néni 
mellette szégény. Már a park főutján ha
ladt Ilonka. Mily csúfnak látta ezt a gaz
dagságot, mily hideg. Könyörtelen, nem 
törül könnyeket, mint Klári néni szegény
sége. Szinte szégelte magát. Mily drága 
lett egyszerre előtte ez a virág, oly valaki
től kapta, aki tud szeretni s másokért is 
cselekedni. Ez a vadvirág szebb, mint a 
parknak minden virága együttvéve. Ezek 
csak hideg szépséget lehelnek s talán cso
dálatot keltenek, de ezt az odaadás adta 
kezembe s megtanítja szeretni a rideggé, 
büszkévé nevelt szívet.

Ilonkának édesatyja, Rónay Gábor 
észrevette, hogy leánya egy percre megállt 
Falussyék előtt s már figyelmeztette •

„Mit jársz ezeknek a hózatéjón ?“
„Oly kedves az a néni, atyám 1“

(Folytatjuk.)
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„Zabot ? — Azt már nem !“
Ki ne tudná a történetből, hogy 
Mária Terézia a hétéves háború
ban nagy szorultságában a ma
gyar nemzet nemes szivére appel- 
lált a pozsonyi országgyűlésen, 
hogy mentse meg veszélyben lévő 
trónját 1 Az egybegyült rendek kard
jaikat a hüvelyből ki rántva, kiál
tották lelkesedésükben: „Vitám et 
sanguinem pro regina nostra !„ 
Megkezdődött a hadikészülődés. 
Egyik nemestől zabot kértek a ki
rályi biztosok. „Azt már nem — 
volt a válasz — arra az én lova
imnak is'szükség van 1“ „De hiszen 
kigyelmed is kiáltotta: „Életünket 
és vérünket“ — felelték. „Vitám 
et sanguinem — séd avenam non 1“ 
(Életünket és vérünket, de zabot
— azt már nem !) — volt a döntő 
válasz. Nem igy vannak-e ma is 
a kedves, jó keresztyének? Szi
vüket az Urnák adták, de zabjuk
— az a lovaiké; a lovakon ma
guk szántanak, a kocsijukon ők 
maguk utaznak, Isten országa jár
hat gyalog és üres tarisznyával is.

A hegyaljai egyházmegye 
közgyűlése.

A hegyaljai cv. egyházmegye évi közgyű
lését aug. 7—8. napjain tartotta Diósgyőr- 
vasgyérban, homrogdi Lichtenstein László 
nyug. főispán, felsőházi tag, egyházmegyei 
felügyelő és Nemes Károly főesperes elnök
lete alatt. 7-én reggel a íelkészi kar úrva
csorához járult, amelyet Vietórisz László 
hitoktató-lelkész, egyházmegyei főjegyző 
szolgáltatott ki. A lelkészértekezleten Nemes 
Károly elnök 1. Tess. 5 .s i. alapján irás- 
magyarázatot tartott. Zemann Zoltán tállyai 
lelkész, egyházmegyei jegyző elparentálta 
néhai Halász Pál tállyai lelkészt, aki az 
igénytelenség, alázatosság és jellem minta
képe volt. Az értekezlet tagjai felállással 
áldoztak a fiatalon, tragikusan elhunyt deb
receni lelkész, Farkas Győző emlékének. 
Tóth József és Vietórisz László a Íelkészi 
fizetésrendezés, a hitoktató-lelkészek sérel
mei és egy egyetemes érvényű lelkészvá
lasztási szabáylrendelet megalkotása tárgyá
ban terjesztettek elő határozati javaslatokat. 
Azután a különböző bizottságok üléseztek. 
D. u. Vs5 órakor előértekezlet volt. A gyám- 
intézet Pazár István és Ligeti Ede elnöklete 
alatt tartott közgyűlése után este 7 órakor 
nívós műsorral az imateremben vallásos 
estély volt, amelyen Pazár István egyház- 
felügyelő, Záhony János bankigazgató, 
Vietórisz Ilike, Marcsek János ózdi lelkész, 
Csarba Gyula és Szűcs Lóránt zene- és 
énekszámokkal, szavalattal és előadással 
szerepeltek.

Augusztus 8-án reggel Vaö-kor gyém- 
intézeti istentisztelet volt, amelyen Berényi 
Sándoc arnóti lelkész Luk. 19.41—44. alap
ján a békességre való igyekezetről prédikált. 
9 órakor főesperes imádságával véget ért 
az egyházmegyei közgyűlés, amelyet ma- 
gasszárnyalásu, emelkedett, gondolatokban

Rúg. 29.
A vitéz és hű magyar hazánkért halni kész. 
Hull a könny és sajg a szív, de megy, ha

jő a vész.
Mohácsnál is sok ezer, hős magyar levente 
Búcsúzott hazájától s szállt a síri éjbe.

Sok csapás, sok csapás ért már bennünk! 
Mi vár ránk, mi vár ránk ó Istenünk ? 1 
Urunk te nagy s irgalmas vagy 
Szándd meg már ó. a magyart 1 
Hisz szenvedtünk mi Istenünk 
Sokat, ah I igen sokat!

Kristóf Kálmán.

gazdag beszéddel az egyházmegye tiszte
letéről és őszinte szeretetével övezett buzgó 
felügyelője nyitott meg, akinek indítványára 
a közgyűlés ismételten tiltakozott a miskolci 
(eperjesi) jogakadémia megszüntetése ellen, 
feliratban üdvözölte az egyházkerület ér
demes főpásztorét, Geduly Henrik püspököt 
40 éves íelkészi szolgálati jubileuma alkal
mából, szeretettel köszöntötte a közgyűlésen 
vendégkép jelenlevő egyházkerületi felügye
lőt, Zelenka Lajos dr. kúriai bírót, Ítélő
táblái tanácselnököt. A közgyűlés mind
végig feszült figyelemmel hallgatta Nemes 
Károly főesperes nagy gonddal összeállított 
nemes indításokat adó jelentését, azt tudo
másul vette és összes javaslatait elfogadta. 
A jelentés kapcsán üdvözölte a közgyűlés 
Sárkány Béla volt pestmegyei főesperest, 
kecskeméti lelkészt 30 éves szolgálati jubi
leuma s legfelsőbb kitüntetése, Kübecher 
Albert leibichi lelkészt, szepes-városi egy
házmegyei főesperest 70-ik születésnapja 
alkalmából. Vietórisz László főjegyző indít
ványára a közgyűlés feliratban biztosította 
a magyar revíziós ligát arról, hegy szent 
törekvéseiben támogatja. Marusék Károly 
helyébe pénztárossá Lányi Ödön ny. vas
gyári felügyelő, a számvevőszék tagjává 
Vietórisz László, a tanügyi bizottság tagjaivá 
vitéz ifj. Plalthy Mihály, alsókázsmárki és 
Joób Fancsali Albert fancsali földbirtokosok 
választattak meg. A Zsedényi-jutalomdíjra 
Poppe Béla ajánltatott. A tanügyi bizottság 
terjedelmes és odaadó munkáról bizony
kodó jelentéséi Tóth József alesperes ter
jesztette elő, akit a közgyűlés 20 éves lel
készkedése, 10 éves alespereskedése alkal
mából érdemei elismeréséül tiszteletbeli 
esperessé választott meg. Ugyancsak me
legen ünnepelte Záhony Dezső diósgyőri 
kántortanítót 30 éves szolgálati jubileuma 
alkalmából, — aki az egyházmegyei tanító
egyesületnek lelkes elnöke.

Köszönetét mondott a közgyűlés az 
óradíj nélkül hitoktatást végző Eltscher Ede 
rudabányai, Gyimóthy Károly sólyombánya- 
telepi és Kovács József ormospusztai tár
sulati, ill. kincstári tanítóknak. Ligeti Ede 
sajókazai lelkész javaslata alapján felír az 
egyházmegyei közgyűlés az egyházkerület
hez, hogy a megüresedett ev. tanítói állá
sokat ne kelljen minden körülmények kö
zött B. listás tanítókkal betölteni s ezáltal 
esetleg kulturnívónk aláhanyatlását elő
idézni. Varga László, Tóth József, Vietórisz 
László több időszerű javaslatát tette ezután 
magáévá a közgyűlés. így egy egyetemes 
érvényű lelkészválasztási szabályrendelet 
megalkotását kívánja, amelyben a követ
kező szempontok érvényesüljenek: 1. Té
tessenek a lelkészválasztások egyszerüb- 
beké, kevesebb költséggel lebonyolíthalókká 
s föltétlenül tisztákká. 2. Minden egyház 
kapja meg a maga lelkészét. 3. Minden 
lelkész kapja meg a maga helyét. 4. A vá

lasztásoknál a magasabb egyházi hatósá
goknak — bizottságok utján. — ha kell a 
sokszor szabadságra vezető autonómia 
megszorításával is.- — nagyobb befolyás 
biztosítandó. Állást foglalt a közgyűlés a 
8 osztályú elemi iskola mellett, de egyúttal 
kéri a kormányt, hogy a reform megvaló
sításával majd előálló nagyobb terheknek 
megfelelő államsegélyben részesítse egyhá
zunkat. A lelkészválaszlási szabályrendelet 
11. c) pontjának olyatén módosítását kí
vánja a közgyűlés, hogy a lelkészválasztói 
névsor a naptári év július 1-től a követ
kező naptári év június 30-ig legyen érvé
nyes. A közgyűlés még több, kevésbé 
fontos ügy letárgyalása után az elnök 
imájával véget ért.

A leopárd. Kölyökkorában ke
rült fogságba a leopárd. Ügy látszott, 
hogy a fenevad természete teljesen 
eltűnik benne és szelíd, jámbor 
állattá lesz. Egy napon azonban, 
amint gazdája kezét nyalogatta, 
érdes nyelvével leszakította egy kis 
jelentékeny sebesülésről a vart, 
mire ott azon a helyen kiserkedt 
a vér. Amint a leopárd finom szi
matjával megérezte a vért, előtört 
belőle a fenevad. És vérszomjasán 
követelte azt, amire addig alvó 
természete titokban szomjazott. Így 
vagyunk a régi emberrel. Akármi
kor előtörhet, ezért szükséges, hogy 
lélekben buzgók legyetek,

A Theol. Otthon köréből.
Ismeretes a „Harangszó" kedves olva

sói előtt, hogy a Theologusok Otthonának 
az építkezése — Istennek legyen érte hála 
— június 17-én megindult. A munka azóta 
serényen folyik s ha a jelek nem csalnak, 
szeptember elején mór tető aló is kerül az 
impozáns épület. A Theol. Otthont Gerlóczy 
Gedeon budapesti építész tervei szerint a 
Schneider—Stráner soproni cég építi. Ha 
majd az Otthon elkészül, beszámolunk 
olvasóink előtt az egész intézet berende
zéséről, befogadóképességéről stb., most 
csak azt említjük meg. hogy pénzügyi ne
hézségek miatt a tervek nem valósulhattak 
meg egészen úgy, mint ahogy szerettük 
volna, meg kellett az épületet egy kissé 
szűkíteni s ami a legsajnólatosabb, el kel
lett hagynunk a központi fűtés bevezetését 
is, mert ez még körülbelül 40.000 pengőbe 
került volna. Jelenleg tehát úgy áll a do
log, hogy nem lesz az új Theol. Otthonnak 
központi fűtése, pedig ma mór tudjuk, hogy 
ez nem luxus, hanem ellenkezőleg: taka
rékosság. Köztudomású ugyanis, hogy a 
központi fűtés 12—15 év alatt teljesen ki
fizeti magát s ezért igen nagy áldást s 
jelentékeny összeg megtakarítását jelentené, 
ha a Theol Otthont mégis központi fűtéssel 
lehetne ellátni. S ez még lehetséges is 
lenne, ha a fönt említett összegnek lega
lább a felét össze tudnák hozni addig, 
amíg az építkezés annyira nem halad, 
hogy a központi fűtést bizonyos rombolás 
nélkül nem lehetne többé bekapcsolni. 
Mivel így áll a dolog, bizalommal kérjük 
a Theol. Otthon jóakaróit, támogatóit, kik 
kérésünkre adományokat ajánlottak föl az 
építkezés céljaira, hogy a felajánlott össze
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geket most már haladéktalanul legyenek 
szívesek megküldeni a Theol. Otthon pénz
tárénak. De kérjük főleg azokat, — magá
nosokat és egyházközségeket egyaránt —, 
akik eddig semmit sem adtak a Theol. 
Otthon építkezésére arra való hivatkozás
sal, hogy majd ha épül, akkor szívesen 
i dnak, legyenek szívesek most segítségünkre 
jönni s adományaikkal lehetővé tenni, hogy 
. z új Otthon minden tekintetben modern 
intézet legyen a szó legnemesebb értelmé
ben. Szeretnénk hinni, hogy megmozdulnak 
a szívek s azok, akik szívükön viselik 
lelkészképzésünk szent ügyét, szívesen 
hozzák meg áldozataikat. Ne felejtsük el, 
hogy a mai időben a történeti egyházak 
nemes versenyre keltek egymással áldozat
készség dolgában is. Mai nehéz elhagya- 
tottságunkban nekünk Istenen kívül csak 
önmagunkban lehet bíznunk, de össze kell 
szednünk minden erőnket, hogy Isten or
szága érdekében betölthessük azt a szent 
hivatást, melyet Isten kegyelme a mi szá
munkra jelölt ki itt e hazában.

Megemlítjük befejezésül még azt is, hogy 
egyházközségeinkben ez idén is megjelen
nek theologusaink — részben már meg is 
jelent —, hogy szegénysorsú társaik támo
gatására adományokat gyűjtsenek a hívek 
körében. Szükségünk van erre a segítségre, 
mert egyetemes egyházunk segélyén kívül 
más fedezetünk nincs, melyből theologu- 
sainknak lakás és élelmezési segélyt ad
hatnánk. Kérjük azért ezúttal is theol. ifjú
ságunk jóakaró támogatóit, hogy fogadják 
a gyűjtőket szívesen. Minden adomány — 
egy-egy gyülekezettel tesz jót annak a theo- 
logusnak a lelkén keresztül, akit az ado
mányokból támogathatunk 1

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
Romániában, közel az orosz 

határhoz, a különböző szekták 
,,megtért szentjeit“ egy bizonyos 
Bemiro Jón nevű férfi összegyűj
tötte és rábeszélte őket, hogy, mivel 
ők valamennyien bűnnélküliek, te
hát olyanok, mint volt az első 
emberpár a paradicsomban, — 
Adóm és Éva — járjanak vala
mennyien teljesen mezítelenül. A  
szentekhez, az ártatlanokhoz ez az 
illő viselet... A rendőrség a szekta 
vezérét letartóztatta. A magu
kat „ártatlanoknak“ valló nőkről 
a rendőrorvosok megállapították, 
hogy valamennyien betegek.

Bethánia konferencia Győrött.
A Bethánia Egyesület tavaszi és őszi 

nagy, budapesti konferenciája mellett min
den esztendőben tart egypár nyári konfe
renciát a vidéken, hogy azok száméra is 
hozzáférhetővé tegye az evangélizáció ál
dásait, akik a budapesti konferenciára nem 
tudnak elmenni. A dunántúliak részére ez 
évben Győrött volt konferencia augusztus 
11 — 12-én. A konferencia három nagy kér
déssel foglalkozott: Mit akarunk? Mit akar 
Krisztus ? Mit ad Krisztus ? Az előadásokat

Abaffy Gyula, Molitorisz János, D. báró 
Podmaniczky Pál, CzeglédySándor, Túróczy 
Zoltán és Sallay István ev. és ref. lelkészek 
tartották. A megnyitó és záró előadást 
Nyáry Pál pécsi ref. esperes, a Bethánia 
ref. elnöke tartotta. Az előadások közül 
különös visszhangot keltett D. báró Podma
niczky Pál vetítettképes külmissziói elő
adása ezen a címen : „Krisztus az egész 
világot akarja." Különös érdekességet köl
csönzött előadásának az a körülmény, 
hogy ez alkalommal kerültek bemutatásra 
először a Mánusz-szigetén folyó külmisz- 
sziói munkáról szóló képek, ahol tudva
levőleg Molnár Mária magyar missziór.á- 
riusnő dolgozik, aki hosszú ideig volt a 
győri ref. egyház diakonisszája. A konfe
renciával kapcsolatban szeretetvendégség 
is volt, amelyen Czmorek Jenő ref. lelkész 
tartott írásmagyarázatot s Tóth Lajos be
szélt a győri kér. szövetség munkájáról. 
A konferenciára vidékről is sokan jöttek 
föl: képviseltette magát Budapest Békés
csaba, Pápa, Nagyigmánd, Makó, Cegléd, 
Nyárád, Bőny, Győrújfalu, Bácsa, Öttevény, 
Nagybarátfalu, Rábaszentandrás, Ostffy- 
asszonyfa, Marcelhéza, Pécs, Celldömölk 
stb. A konferencia szombati része a ref. 
templomban, a vasárnapi az evangélikus
ban folyt le. A vasárnap délelőtti isten
tiszteleteket a győri protestantizmus testvéri 
együttmunkálkodásának bizonyságául az 
evang. templomban Ceglédy Sándor, a ref. 
templomban Túróczy Zoltán evang. lelkész 
végezte. Fodor Kálmán evang. karnagy a 
Bethánia győri tagjaiból alkalmi énekkart 
szervezett, ennek énekei és szavalatok 
tették változatossá a konferencia pro- 
grammját.

Akik kishitüen néztek a nyári „holt 
szezonban" ez elé a konferencia elé, azok 
megtanulhatták, hogy a csodák kora nem 
jár le még, mert az a kitartás, amellyel a 
konferencia hatalmas serege a zsúfolásig 
megtöltött templomokban, kánikulai [orró
ságban délután 3-tól 10-ig hallgatta az 
előadásokat, az isteni csoda volt. A kon
ferencia persely pénzből 70 pengő jutott 
Molnár Mária missziónáriusnő és 70 pengő 
a Bethánia budapesti központja munkájá
nak támogatására. Az ev. egyház iratter
jesztése 230 pengő értékű hitébresztő iratot 
adott el a konferencián.

A szegény takács. Egymás mel
lett laktak a szegény takács és a  
gazdag korcsmáros. A gazdagnak 
föltűnt, hogy a szegény házában 
olyan gyakran hangzanak föl az  
Istent dicsérő hálaadó énekek. Meg
kérdezte egy napon a szegényt: 
„Ugyan mi okod lehet neked arra 
a sok háladásra? Gyöngén megy 
a mesterséged, nagy a családod, 
elég szűkös lehet a sorod.“ Erre 
a szegény takács így felelt: „Igaz, 
ami igaz, szomszéd uram, de a 
hálaadással úgy vagyunk, hogy 
részint azért kell hálát adnunk, 
amit megadott Isten, de hálát kell 
adnunk azért is, amit nem adott 
meg, mert Isten intézi azt is, hogy 
erre aztán nincs is szükségünk.“ 
Az ilyen hálátadni tudás a Szent 
Lélek által való öröm gyümölcse.

E G Y R Ö L - M a S R Ó I .

A mindennapi életből.
Forgalmi adónál nincsen felje

lentői jutalom. Az az uj pénzügy- 
miniszteri rendelet, amely e hó 1- 
én lépett életbe a jövedéki kihá
gások büntetéséről, sok-sok olyan 
intézkedést tartalmaz, amely miatt 
a jogászi testületek, ipari és keres
kedelmi érdekeltségek élénken fel- 
zudultak. Ez a sokat támadott ren
delet a sok kivetni való paragra
fusokon felül egy olyan szakaszl 
is tartalmaz, amelyet örömmel el
fogad mindenki. Ez a 118. §, amely 
arról szól, hogy a forgalmi adók 
ellen elkövetett jövedéki kihágá
sokból befolyó pénzbüntetéseket 
nem lehet felhasználni feljelentői 
jutalék, illetve tettenérői jutalom- 
dij kifizetésére. Ezen üdvös intéz
kedés azonban csak szükterje- 
delmü, mert ezzel szemben a ren
delet fenntartja az ilyen fajta juta
lékok és jutalomdíjak sokat kár
hoztatott intézményét a többi jö
vedéki és kihágás és egyéb vám
jövedéki szabálytalanság esetére. 
Fontos azonban az a generális 
elv, amely kimondja, hogy aki hi
vatalánál fogva köteles jövedéki 
kihágást felfedezni, vagy feljelen
teni, az a feljelentő részére bizto
sított jutalékra igényt nem tarthat.

H E T I  K R Ó N I K A .
Gróf Bethlen miniszterelnök egy napig 

Budapesten tartózkodott, amikor is a török 
külügyminiszterrel tárgyalásokat folytatott, 
majd visszautazott Inkére. A miniszterelnök 
csak október közepén tér vissza véglegesen 
Budapestre. — A kiskereskedői hitel ügyé
ben értekezlet volt a pénzügyminisztérium
ban. Eredményekép minden kiskereskedő 
3 ezer pengő hitelt vehet majdan igénybe 
— Szent István király napja alkalmából 
több százezer vendége volt a magyar fő
városnak. Különösen az amerikai magyarok 
járták örömittasan régi hazájok fővárosának 
utcáit. Felemelő volt az ereklyés ország
zászlótartó emlékmű felavatása. Az emlék
mű zárókövén a következő felírás olvas
ható : „Tudd meg. ó ember, hogy e helyen 
Nagy-Magyarország vérrel, könnyel és ve
rejtékkel megszentelt földjén állasz.“

A tót néppárt vezérét, Hlinka András 
képviselőt pápai kihallgatásra Rómába ren
delték.

Az osztrák szövetségi elnök, dr. Hai- 
nisch, most ünnepelte 70. születésnapját. 
Ez alkalomból üdvözlő táviratot kapott 
többek között Magyarország kormányzó
jától is.

Albániában az egész vonalon a kor
mánylisták jelöltjei győztek a nemzetgyűlési 
választások alkalmából.

A bolgár vámemelés ellen az összes 
hatalmak úgyszólván kivétel nélkül azonos 
szövegű jegyzékben tiltakoztak.



1928. augusztus 26.

A szerb parlament megszavazta a nett-
unói egyezményt.

Románia földterületéből eladtak egy 
részt az angoloknak. Háromszázmillió pen
gőt kerestek kormánypárti politikusok a 
petróleum-panamával.

Olaszország jegyzéket intézett Jugo
szláviához, melyben kárpótlást követel a 
szebenikói olaszellenes tüntetések és rom
bolások sorén olasz állampolgárokat ért 
károsodás miatt.

Szovjet Oroszország parasztmozga
lomtól fél.

Anglia és Franciaország a macedón 
szervezetek feloszlatását követelik Bulgá
riától.

Japán ultimátumban tiltakozik az ellen, 
hogy Kína Mandzsúriára rétegye a kezét.

Az amerikai szenátus külügyi bizott
sága elkérte Rothermere lordtól a magyar 
kérdésre vonatkozó adatait.

H A R A N G S Z Ó .  

Sztháromság a. 12. vasárnap.
Ep. II. Kor. 3 .4 —11.

Törvény és evangélium. Mindkettő fon
tos és nagy jelentőségű. Pál apostol leve
leiben nem egyszer szól róluk és veti fel 
e kérdést: melyik előnyösebb, melyik fon
tosabb az emberiségre nézve'? Míg a tör
vény csak léleknélküli holt betű, addig az 
evangélium éltető erő, amely nélkül igaz 
keresztyén élet el sem képzelhető.

1 Kapi Béla győri beiktatása. Kapi Béla 
I október (hetedikén fog búcsúzni szombat- 
I helyi szeretett gyülekezetétől. A bucsuzás I után egyenesen Győrbe jön, ahol az nap 
I délután tartja ünnepélyes bevonulását. A 
I beiktatás maga a rákövetkező vasárnapon, I október 14-én lesz.I Egyetemi tanári kinevezés. A kor- 
I mányzó a kultuszminiszter előterjesztésére I kinevezte egyetemi nyilvános rendes tanárrá 
I Podmaniczky Pál báró dr. okleveles theo- 
I lógiai tanár, ágostai hitvallású evangélikus 
I lelkészt a pécsi Erzsébet-tudományegyetem I evangélikus hittudományi karán a vallás- 
I történet, vallásbölcsészet és keresztyén ne- I veléstudomány tanszékére.

Uj igazgató. Mint már jelentettük, a 
I budapesti ev. főgimnázium igazgatója, dr. 
I Hittrich Ödön, c. főigazgató, az 1927—28. 
I tanév végén nyugalomba vonult A gim
názium fenntartó testületé utódjává Mikola 

I Sándort, a gimnázium országos hirü szám
tan-fizika tanárát választotta meg. Mikola 
Sándor igazgató a jugosztáv megszállás 
alatt lévő Péterhegyen született. Gimnázi
umi tanulmányait a dunántúliak hírneves 

[soproni Lyceumában végezte. Rendkívül 
nagy irodalmi szakmunkásságot fejtett ki 
eddig. Tankönyvei mellett különösen figyel
met érdemel „A fizikai alapfogalmak kia
lakulása“ c. 455 oldal terjedelmű munkája. 
A közelmúlt napokban hagyta el a sajtót 
„A vend nép múltja és jelene“ c. érteke
zése. Irodalmi munkásságáért néhány év
vel ezelőtt a Magyar Tudományos Aka
démia tagjai sorába választotta: Mikola 
Sándor igazgatói működésére az ország 
első gimnáziumának élén a jó Istennek 
gazdag áldását, megsegítő kegyelmét kér
jük.

Baltazár püspök ünneplése. Baltazár 
Dezső, a tiszántúli református egyházke
rület püspöke, augusztus 15-én ünnepelte

HARANdSZÓ.

szűk családi és baráti körben püspökké 
szentelésének 14. évfordulóját Zeleméren.

Kitüntetés. A kormányzó Sárkány Béla 
kecskeméti ev. lelkészt, pestmegyei volt 
főesperest a III. osztályú magyar érdem
kereszttel tüntette ki.

Purgly Emil főispán, egyházmegyei 
felügyelő betegsége. Purgly Emil, Csanád, 
Arad. Torontál vármegyék főispánja, egy
házmegyei felügyelő csanádmegyei birtokán 
súlyosan megbetegedett. A beteg állapota 
— hál’ Istennek — jobbra fordult, úgyhogy 
túl van az életveszélyen.

Tanítóválasztás. Ifj. Sülé Sándort egy
hangúlag megválasztották Rákospalotára 
kántortanítónak. Az Isten gazdag áldásét 
kérjük az ifjú tanító munkásságára I

Nemes lélek. Soboszlay Gyula, egy ame
rikai jóltevő a budapesti protestáns árvaház 
fenntartására 230.000 P-t adományozott.

A keszthelyi gyülekezet építkezése. 
A kicsiny, de balaton-parti fekvésénél fogva 
országos jelentőségű keszthelyi gyülekezet, 
végre elérkezett álmai valóra válásához. 
A város központjában a Gazdasági Aka
démia tőszomszédságában bontják már a 
csákányok a keszthelyi gyülekezet két kis 
házacskáját, hogy templom és papiak emel
kedjék majd annak helyére. Az építkezés
hez nagyobb kölcsönt kellett a gyüleke
zetnek felvenni, de a kölcsönnél is nagyobb 
a gyülekezet hite abban, hogy Isten, kinek 
dicsőségét munkálni akarják s a magyar 
evangélikus egyház, melynek érdekeit a 
balatoni fürdőhelyek nagy területén kép
viselik, nem fogja cserben hagyni.

Kaposvár. A templom építése augusz
tus 16-án vette kezdetét. Az égitkezést Har- 
sányi Gáza kaposvári építőmester kapta 
109 ezer 88 pengős költségvetéssel. A 
templom alapkőletételi ünnepe szeptem
ber 9-én lesz.

A balatonszárszói országos KIE-tábo- 
rokban julius 9-től augusztus 6-ig a kö
vetkező konferenciák zajlottak le : KIE- 
cserkésztábor 134 résztvevővel, Fiuk- kon
ferenciája 89 résztvevővel. Üdülő és veze
tői tábor 74. Református KlE-konferencia 
108. Városi fiatalembarek konferenciája 
137 résztvevő, összesen 542 tábori létszám.

A győrszabadhegyi ev. tanítói állás 
betöltése. Vitéz Egyed Lajos győrszabad
hegyi ev. tanító a múlt tanév végével nyuga
lomba vonult, hogy teljes munka erejével 
a népnevelés szövetkezeti és leventeügyi 
munkájába feküdhessen bele. Helyére a 
győri gyülekezet aug. 12-én egyhangúlag 
Szabó Elek bakonytamásii ev. tanítót vá
lasztotta meg, a ki a hivatalos minősítés 
szerint Veszprém vármegye öt legjobb ta
nítója közt foglal helyet. Ezt az alkalmat 
használta fel az egyházközség arra is, 
hogy elbúcsúzzék Vitéz Egyed Lajostól. 
Vitéz Egyed Lajos régi tanítói tradíciókkal 
biró csalód fia, aki különösen a testne
velés körül szerzett kiváló érdemeket. Le
vente csapata év.ek óta veretlenül tarba a 
győri és győrmegyei levente csapatok ván
dordíját. A múlt tanév végén az összes 
győri elemi iskolák részére rendezett tor
naversenyen az ő iskolája, a legkisebb 
győri iskola legkisebb csapata vitte el a 
legelső dijat. Legyen Isten áldása további 
közéleti munkásságán is.

Dunaföldvár. Egyházi épületeit erejét 
túlhaladó költséggel javítja. Az evang. nő
egylet kéz alatt 96 P értékben gyönyörű 
oltórterítőt vásárolt. Augusztus 5-én a bosz
niai okkupáció alkalmával 50 évvel ezelőtt 
Maglajnól hősi halóit halt 7-ik huszárezred 
5-ik századának magyar vitézeiért a lelkész
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imát mondott. Ugyanakkor Szepesi István 
soproni suplikóns prédikált és 54 P 02 f. 
offertóriumot gyűjtött a soproni theol. Ott
honnak.

Szentgotthárd. A város képviselőtes
tülete az evangélikus elemi népiskola fenn
tartására a folyó 1928—29. tanévre 1000 
pengő városi segélyt szavazott meg.

Magyar képviselet a külföldi tábo
rokban. A Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
e nyáron nagy propagandát fejtett ki, 
hogy mennél több tagját küldhesse ki kül
földi keresztyén ifjúsági egyesületi (óbo
rokba. A következő helyeken jelentek meg 
a magyar színek: Svéd KIE-tóbor, egy 
rasztvevő — árvái (Felsőmagyarország) 
egy, — dalmáciai tizennégy, — Vaumar- 
cus nemzetközi (Svájc) kettő. — Restiberg 
(Svájc) négy, — osztrák egy, — Würtem- 
berg egy, — Burg Wernfels (Németország) 
kettő, — összeszen nyolc külföldi KIE- 
táborban 26 résztvevő.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Esküvő. Szutórisz László ág. h. evang. 
tanító f. évi augusztus hó 7-én tartotta 
esküvőjét Hanzély Etuska úrleónnyal a 
mezőberényi II. kér. ág. ev. templomban.

Halálozás, özv. Kiss Gézáné sz. Mes- 
terhózy Karolin úgy a maga, mint gyerme
kei : Margit, Eszti, Géza és Irén, valamint 
az összes rokonság nevében, fájdalomtól 
lesújtott szívvel tudatják a legjobb férjnek, 
gondos apának, szeretett testvérnek, gyer
meknek és rokonnak Kiss Géza Szakony 
község körjegyzőjének, megyei bizottsági 
tagnak f. hó 10-én d. u. 1 órakor életének 
54-ik évében, váratlanul történt gyászos 
elhunytót.

A szeretet angyala virrasszon álmai 
felett I

Ú J D O N S Á G O K .

Tarányi Ferenc kitüntetése. A kor
mányzó dr. Tarányi Ferencet, Vas vár
megye főispánját, a csillagos II. osztályú 
polgári érdemkereszttel tüntette ki. A ma
gas kitüntetés kiváló közéleti munkásság 
jutalmazása.

Szabolcska-ünnep Ókécskén. Ókécske 
község közönsége nagy fiának, Szabolcska 
Mihálynak tiszteletére szeptember 6-án 
ünnepet rendez, amely alkalommal emlék
táblával jelöli meg az oly sokszor meg
énekelt ősi Szabolcska-hózat, „A mi ked
ves házunkat", hol az 1870-es évektől 
kezdve a költő boldog gyermek- és ifjú 
éveit töltötte.

Magyar lelkész amerikai előadó- 
körutja. Az amerikai magyar református 
egyházak közül mintegy negyven gyüle
kezet meghívta Muraközy Gyula kecske
méti ref. lelkészt ez év őszére Amerikába, 
előadások tartására.

Nyitrán másodszor virágoznak a fák. 
A megszállott Nyitróról a második tavasz
nak kedves hírét jelentik. Több kertben 
az almafák most másodszor virágzanak, 
ami pedig az almafánál ritkaság. De fel
tűnést keltett, hogy az akácfák és a rózsák 
is második virágot bontottak.

Másfélmilliárd dinárt örökölt egy 
szerb csendőrkáplár. Dronjak csendőr- 
káplár Amerikában elhunyt Prodanovics 
nevű nagybátyjától másfélmilliárd dinárt 
örökölt. Jelenleg a belgrádi rendőrségi fog
dában teljesít foglóri szolgálatot.
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Három százéves kincseket kutatnak 
Ungvár környékén. Néhány héttel ezelőtt 
Ungvór közelében. Vári községben egy 
1614-ből való pergamentet találtak, amely 
megjelölte azt a helyet, ahol több hordó 
aranypénzt és drágakövet ástak el. Két 
vasutas Véri községgel szerződést kötött. 
Úgy állapodtak meg, hogy a vasutasok 
megkezdik az ásatásokat és az esetleg 
megtalált kincsekből negyven százalékot 
kap az állam és húsz százalékot a község.

Hárommillió cseh korona hiány K assa 
város pénztáraiban. A város pénztárai
ban a napokban rovancsolást tartottak, 
amelynek során a revizorok megállapítot
ták, hogy hárommillió cseh korona hiány 
mutatkozik.

Az olasz gazdaságügyi miniszter a 
rövid női ruha ellen. Musconi gazdaság
ügyi miniszter legújabb rendeletében fel
szólította a dohánygyárak igazgatóit, gon
doskodjanak arról, hogy a munkésnők ne 
hordjanak túlságosan rövid ruhát.

Kilencmilliónál több olasz él kül
földön. A külügyminiszter nyilvánosságra 
hozta a külföldön élő olaszok statisztiká
ját. A kimutatás szerint a külföldön élő 
olaszok száma 9.168.367. Olasz nyelven a 
külföldön összesen 278 folyóirat jelenik 
meg. azonkívül húsz napilap.

„Erzsébet Királyné"-szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési óra egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja*. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Elő
fizetési ára negyedévre 2 pengő. Megren
delhetők 1., Andrássy u. 16. Budapest.

Intelligens varráshoz értő leány házi
asszony támaszának ajánlkozik. — Levelet 
„Otthont keresek" jelige alatt a kiadóhiv. 
továbbít. 1—2

A HARANGSZÓ PERSELYE.

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak be: 
Kosztra P. Bocsa, dr. Zauner Róbert Veszpr., 
Róth Mihály Bana, Nagy Jenőné Vácz, 
Takács Sándor Kőszeg, Dómján Ferencné, 
Moór Sámuel Sárvár, Rusznyák István 
Sopron, özv. Lázár Jénosné Sárkeresztur, 
Róth János Sárvár 72—72 f, Berke János 
Körmend, Varga József Felsőság, Büki 
Lajos Beled, Győrig Mihály Rsztandrás, 
Sass Gábor Keszthely, Kovács Kálmán 
Celldömölk, Mátém Pál Kisláng, Mód Ala
dár Nsimonyi, Mészáros Ferenc Pápa, Gál 
Lajos Nkőrös, Szarka János Celldömölk, 
Bazsó Ferenc Nemesgulács, Asbóth Sándor 
Börcs, id. Németh Sándor Rábcakapi, Szabó 
Kálmán Győr, Rúzsa Sámuel Magyaróvár, 
Kozma Imréné Tét, Gyarmathy László 
Győr, Móritz Károly Celldömölk, Horváth 
József Mersevát, özv, Kopcsák Józsefné 
Veszprém, Kerschbaum Kornélia, Polgár 
János Kispest, Macher Sándor Győr 60—60 
f, Weller Dániel Győr, Sipiczky Istvónné 
Fót, Pongrácz Mihály Kőszegdoroszló, So
mogyi Gábor Celldömölk, Lukács Mátyás 
Kispest, Pető Imre Celldömölk, Zsupányi 
Gyuláné Porszalók, Remete Karolin Szil, 
Hajdú Józsefné Debrecen, Hankó Mátyás 
Békéscsaba, Simon Istvánné Vecsés, Kiss 
Gyuláné Zomba 32—32 f, Halmos Jánosné 
Gyula, Czirák László Faréd, Gérnyi István 
Somlőszőllős, Kozma Kálmán Győr, Ke- 
mendi Sándor Celldömölk, Reizinger Ke- 
resztély Lkomárom, özv. Lacsny Dezsőné 
Győr-Révfalu, Páveszka Mihály Győr, Vacs- 
kó József Sopron, Boros Gyula Körmend, 
Ágoston István Felsőság, Rosta Sándor 
Szombathely, Kápolnay János Bgyarmat 
22—22 f, Simon Istvánné, Varga Dénes, 
Kiss Mihály, Varga Pál Tés 20—20 f.

Hálás köszönet Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

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 .

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

V itá lis K ároly
műfestó és vegytisztító 

vállalata.

(Alapítási év: 1898.) 
Szom bathely,

Kőszegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
kézelő tisztítás.

Gyógyszertáramba egy 18—30 éves.l 
elég erős. megbízható, szorgalmas és tisz-l 
tasógot szerető fiatalembert mindenesnek! 
keresek. Kezdő fizetése havonta 35 pengői 
reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora és ruha-l 
mosás. Akinek ajánló levele lesz, előnyben| 
részesül. S t e i n h a u s z  Bé l a  gyógyszerész 
Putnokon, Gömör megye. 1—31

G abonaárak: Búza 28.20, rozs 25.301 
árpa 25.40, köles —.—, zab 30.—, tengeri! 
29.80, korpa 20.40 pengő métermózsónkéntj

F e le lő s  s z e r k e s z tő  é s  k ia d ó  : O Z IP O T T  Q ÉZA  
S zen tg o tth é rd . ( V a s v á r m e g y e ) .

S z e r k e s z tő tá r s  : N É M E T H  K ÁRO LY .
Főmunkatársak :

NAGY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ,
T Ú R Ó O Z Y  Z O L T Á N .

Kéziratokat nem adunk viasza.

Nyomatott Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

Felelés nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

A pihenés óráiban
mindenkinek örömet fognak okozni az alább felsorolt új könyvek.

Kaphatók KIS TIVADAR könyvkereskedésében PÁPA.

„Ne felejt» el élni!a

Szabolcska Mihály vallásos és családias hangulatú 
költeményei. 92 szép vers 180 oldalon. 4 pengő.

Irta Pass László evang. lelkész. 145 oldalas könyv ára 3 P.

„Isten közelében,“
rUí k ö n v v  3. iöZSUitákrÓl .  Dr- Szeberényi Lajos Zsigmond érdekes új könyve, 
J Í  "  J mely protestáns szempontból foglalkozik a jezsu-

9 9  Lintner vagy Loyola?« ita rend történeti szerepével. A mü ára 6 pengő.

Dr. Csengödy Lajos új könyve a halál, a halhatatlanság

Sri*-“1 " T Ä t t Ä  ”ft , é l e k  h a l h a t a t l a n s á g a .
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

l.aptulajdonos : 
a Dnnántfill Lattier-SzQvetsfia.
Az OrzzAaoa l.u th e r-S z S z e t-  

aég hlrataloH lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő 
kladólllvatalának 

Szentgotthárdra (Vasvra.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

Pápa

C sa rn o k i a  tu d o m á n y n a k , m le lő ttü n k  n y i tv a  á lln a k .  

Ö rök fe ls é g  b u zg ó n  k é r ü n k , S zen tle lk ed e t k ö zö ld  v é lü n k .

A ^ it é B i j ia t > r ^ ' ' :
előfizetési ára negyedévre 
1 P 2« f. Félévre 2 P 40 f.

Csoportos küldéssel 
10»/«-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 1
dollár; az utódállamokba 
negye re 1 P 00 fllL

Tanuljunk!. . .
Lukács 16.8. „E világnak 

fiai eszesebbek a világosság
nak fiainál a maguk nemé
ben.“

K [e resteljük, tanuljunk e világ 
* ^ fiaitól mi, a Jézusnak követői, 
a Mesternek tanítványai I Iratkoz
zunk be az ő iskolájukba és ta
nuljunk tőlük — bölcseséget I----

Ki nem látná, hogy e világ fiai 
milyen körültekintők, ügyesek, szor
galmasak és kitartók a maguk 
dolgaiban, amikor szegényes, földi 
érdekeikért kell harcolniok. Tanul
junk tőlük 1 Mi legyünk ugyanolyan 
körültekintők, ügyesek, szorgalma
sak, kitartók, amikor a mi örökké
való, mennyei érdekeinkről van 
szó és üdvösségünkért harcolunk. 
Nézd a telhetetlent, a fösvényt, a 
zsugorit: milyen szenvedélyesen 
vágyódik veszendő kincsei után 
— nem tudnánk mi is ilyen szen
vedélyesen vágyódni romolhatat- 
lan, mennyei örökségünk után ! ? . . .  
Amott egy hiúsággal telt ember 
büszkélkedik előtted, kinek minden 
gondja arra irányul, hogy külső
leg feldíszítse magát hamis gyön
gyeivel . . .  tanuljunk tőle I Díszít
sük életünket a hitnek és szeretet
nek szent ékességeivel. . .  De tanul
hatunk még a rablóktól, a tolvajok
tól is. Ezek a rossz emberek, e 
világnak a fiai, mindig éberek, 
nem szállja meg őket az álmosság, 
hogy gonosz terveiket, külső gaz
dagodásukat szolgálhassák. Nekik 
sohasem késő I . . .  Nem volna jó 
tanulni tőlük, hogy mi is éberen, 
minden megfáradás nélkül napról- 
napra növekedjünk, gazdagodjunk 
a belső emberben ? . . .  Vagy gon
doljunk az aggodalmaskodókra, 
akiknek ajakán nem fogy el a 
kérdés: „Mit együnk, mit igyunk, 
és mibe ruházkodjunk ?„ . . .  mi

pedig szüntelenül kiáltsuk: Vigy 
be majd minket Uram az örök
életre 1...

Ilyen bölcseséget »anuliunk e 
világ fiaitól. Amint ok utár a vetik 
magukat a mulandókna* a go
nosznak, a rossznak — így kell 
nekünk keresni az örökkévalóké.: 
a jót, a mennyeit. Minden nap 
gyarapodjunk ebben a bölcseség- 
ben, hogy ezután ne a keserű 
szemrehányás illessen bennünket, 
hanem ezzel a dicsérettel szóljon

az Úr: „A világosság fiai is oko
sak, okosabbak, mint a világ gyer
mekei . . .  a ír jlandó időt felhasz
nálva egy örökkévalóságot szerez
nek általa /“..
„A'!J Ur»m hat megfontolnom 
FöL i bo.w n a  eszembe hadd veszem ; 
Mill ovié e földi élet s az ítélet 
Mily vé atlan itt lenzen.
Boldog én, ha e nagy harcot,
Mig csak tartott, erős hittel folytatám.
Mert ha hitem megtartottam s jól harcoltam, 
Mennyben vár örök hazám."

Ámen. •

Induláskor...
Irta : Nagy Miklós.

E lmúlik a nyár I. . .  Csendes verő
fény szűrődik be az ablakon 

s ott a kertben enyhe napsugár 
simogatja végig az őszirózsák pom
pázó szirmait. Szeptemberben va
gyunk... Régi naptáraink az „ősz
elő-havát“ egy óriási szőlőfürttel 
szokták jelezni; mintha csak azt 
akarták volna elmondani: ime 
közeleg az idő, amikor a hegyoldal 
bő szüretre hívogatja a völgy la
kóit s az öreg szőlőtőkék meg a 
földre hajló vén diófák a legneme
sebb gyümölccsel kínálják mosoly
gó arcú gazdájukat, aki ott a hűs 
pincében a százados szőlőprés 
szúette deszkáját cseréli ki . . . 
Szeptember — és a szőlőgerezd 1 
Hiszen igaz: áldott az Isten, aki 
a gyümölcsérés idejét ránk deríti 
és jóságának új ajándékait hullatja 
ölünkbe érdemetlenül is . . . de a 
szeptembernek én mégis más jel
képet választanék I Hadd mondjam 
el: miért?

Elmúlik a nyár I . . . Játékos, 
boldog két hónap után újra meg
nyílnak az iskolák kapui. Fiatalok
nak, gyermekeknek serege elindul 
most egy szent zaréndoklásban 
lelket gazdagító új munkára. Szep

tember a gyermekek hónapja, a 
kapunyitásnak áldott ideje, amikor 
napbarnította arcokkal benépesül
nek újra a tantermek, ezek a lelket 
formáló, embert alakító műhelyek, 
és kezdődik új lendülettel a régi 
munka. Szeptembernek tehát nem 
a szőlőfürt, hanem a kezdődő isko
lai év ad fontosságot, s az „ősz
elő-havának“ értéket, fényt, csillo
gást nem a közelgő szüret, hanem 
a gyermek ad 1.. .  A gyermek 1. . .  
Ezek a sokszor lenézett, elfelejtett, 
maszatos képű apróságok ilyenkor 
elibénk toppannak s megmutatják, 
hogy ők az igazi „nagy hatalmak“, 
akik rendelkeznek velünk 1... Ame
rika nagy világvárosának, New- 
yorknak, egyik képtárában van egy 
érdekes festmény (The Kind =  A 
gyermek.), amelynél beszédesebben 
alig lehet elmondani a gyermek 
értékét és hatalmát. A kép a nagy 
világvárosnak legforgalmasabb út
vonalát, a Brodwayt, ábrázolja. 
Szédítő magasságú felhőkarcolók 
között számlálhatatlan emberáradat 
hömpölyög tovább, autó, villamos 
szinte egymást kergeti, kavargó 
zűrzavar az egész utca... ki tudná 
azt a rohanást megállítani, lecsen-
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desíteni ? És mégis I . . .  A festmény 
éppen egy olyan pillanatot örökít 
meg, amikor hirtelen — mintegy 
varázsütésre — az utca szédítő 
forgataga megáll. Talán valami 
nagy király érkezését várják, avagy 
egy győztes, babérkoszorús had
vezér tartja bevonulását?. . . Oh, 
nemi-Azért állt meg Newyork sie
tős útja, mert a rendőr egy kicsi 
gyermeket segít át dajkájával, ba
bakocsijával együtt az egyik utca
sorról — a másikra. Abban az új 
világban úgy látszik ismerik a gyer
mek értékét és hatalmát. A rendőr 
intésére lekapcsolják az autók mo
torját, elcsendesedik a tömeg ka
vargása s maga a rendőr segíti át 
a fehérfüggönyös kis kocsit a ve
szedelmek keresztutján. Ez a kép : 
hódolat a gyermek előtt 1 . . .

Szeptember minékünk is ezt hir
deti : a gyermek nagy hatalom, mert 
Isten ajándéka. Nem lehet és nem 
szabad tőlük sajnálni semmi áldo
zatot, mely jövendőjüket építgeti. 
Időnknek, pénzünknek, élethar
cunknak egyik legértékesebb része 
mindig az, amit gyermekeinkre 
költünk, nem zúgolódva, de boldog 
örömmel. Jaj annak, aki semmibe 
akarja venni a gyermeket, jaj an
nak, aki felesleges tehernek mondja 
őket, jaj annak, aki őszült fejjel is 
nem érez komoly felelősséget a 
gyermekkel szemben.

De hát nem vész kárba, nem 
lesz hiábavaló mindaz a sok törő
dés, a szülő életének apránként 
való önfeláldozása? A hálátlanság, 
s a tengernyi gonosz indulat hány

gyermekszívet ejtett már rabul 1 
Tékozló fiákkal tele van ma is a 
világ és ki tudja mióta száll nem- 
zedékről-nemzedékre a vádoló pél
dabeszéd : „Könnyebben eltart egy 
apa kilenc gyermeket, mint kilenc 
gyermek egy apát!“. . .  Igen, a 
gyermek nagy hatalom — mondják 
— apró kis zsarnokok, akik ren
delkeznek időnkkel, pénzünkkel, 
verejtékezik értük a homlokunk, 
értük könyörög az imádságunk, tele 
szórják a lelkünket gonddal, fiatal
ságunk reájuk száll, egykori boldog 
mosolyunk az ő arcukon nevet. . .  
azután szomorúságba vonják köny- 
nyes tekintetünket 1 . . . Van-e ez 
ellen orvosság ? . . .

A modern idők festményén kívül, 
mely azt a newyorki jelenetet áb
rázolja, ismerek egy másik képet 
is, mely századokkal, ezredévekkel 
előbb készült s amely ott van meg
rajzolva a Bibliában. (Márk ev. 
10.13—36.) A názárethi Mester fá
radtan pihen meg Judeának egy 
ismeretlen nevű kis falujában, s 
ime egyszercsak bámész-arcu gyer
meksereg veszi körül. Míg a tanít
ványok hamar perbe kapnának a 
Mestert „háborgató“ szülőkkel és 
gyermekekkel, addig Jézus „ölébe 
vévé azokat és kezét rájuk vetvén 
megáldá őket“. . . Milyen kitünte
tése ez is a gyermeknek! Ennél 
szebb jelenet még nem volt a föl
dön, ennél nagyobb megbecsülés
ben még nem volt része soha e 
föld gyermekének . . . Jézus, aki 
egy világot jött üdvözíteni, leül a 
gyermekek mellé, a gyermekek

közé s azokkal a kezekkel, ame
lyekbe az Atya minden hatalmat 
beleadott, áldva érinti meg a gyer
mekek felhőtlen homlokát! . . .

Ez a régi kép kiegészíti azt az 
újat. Ez a bibliai jelenet ad értelmet, 
fényt és igazságot annak a new
yorki jelenetnek ! . . . Gyermekedet 
vidd, ültesd Jézus közelébe, a 
Mester lábaihoz, áldása hadd száll
jon rája, lelkét hadd szentelje meg, 
életútját hadd vezesse a keskeny 
utón a szoros kapu felé I Ekkor 
nem fogsz benne csalódni! Életed 
odaáldozása akkor nem veszhet 
kárba, a Jézus közelében egy igazi 
tanítvány szívében csak hála, sze
retet, békesség és hűség teremhet. 
Ennek az ellenkezőjére még nem 
adott példát a történelem. A tudo
mány, az ismeret, minden bölcse- 
ség, amit belevetünk a gyermek 
leikébe, igazi áldássá csak akkor 
lesz, ha Jézus áldó keze megszen
teli azt. A legügyesebb rendőr ke
zénél is nagyobb hatalom Jézus 
oltalmazó szeretete . . .  Evangélikus 
szülők, evangélikus iskolák: egyet
len nagy feladat vár reánk, Jézus
hoz vezetni a gyermeksereget, mely 
apró lábaival a jelen földjén áll, de 
keze a jövendő ajtaján pihen ! . . .

Égre emelt szemekkel — indul
jatok . . .

Ki csak istenre dolgát hagyja.
Megkérdeztek egy szegény asz- 
szonyt, ki nehéz betegségben szen
vedett, hogy mitakar: tovább élni 
vagy meghalni. Az asszony azt 
mondotta, hogy nem akar válasz-

Akik az evangélium után 
vágyódnak.

Irta : dr. Schlitt Gyula. 2
„Kedves? Egy Rónay nem örül senki 

kedvességének; aki kedves, az kér, aki 
kér, az koldus. Koldusnak pedig utálat jár. 
Én csak jobbágyokat ismerek itt. Jobbágy 
nem lehet Rónayhoz kedves. Megértetted?“ 

„Atyám ne légy oly szívtelen, oly üres 
a mi életünk.“

összetett kezekkel könyörgött szegény 
Ilonka.

„Ki oktat téged ? Égi Rónay nem lehet 
szívtelen. Minden, mindenki az enyém, az 
én tulajdonom s nincs mit várnia tőlem. 
Akarva sem tudnék szívtelen lenni.

„Nem szeret senki, mindenki gyűlöl.“ 
„A szeretetük annyit használ nekünk, 

mint az elefántnak használhat a pók. Gyű
löletük meg annyit sem árt, mint a szellő 
a százados tölgynek.“

„Édes jó atyám, én mégis úgy érzem, 
hogy a szegénytől egy hálás pillantás, me
lyet a ragaszkodás sugall, boldogabbá tudna 
engem tenni, mint a gazdagság.“

„Mi történt veled Ilonka? Te Rónay

vagy. Ezt soha ne feledd. Más legyen a 
felfogásod, más az erkölcstanod s a hited 
is más legyen, mint a többié. Ami rád 
nézve kényelmetlen a vallásban, azt meg
váltod pénzért. Mi csak Istent szeretjük, a 
jobbágy, — itt felnevet — a felebarát ré
szére templomot tartunk fenn, fizetjük a 
papját s így lehetővé tesszük, hogy ő is 
szerethesse az Istent. Ez részünkről teljesen 
kimeríti az Isten által követelt felebaráti 
szeretetet. S itt-ott elkövetünk egy kisebb- 
nagyobb bűnt, lehúzzák azt a misék leá
nyom, futja a vagyonból.“

Ezzel az öreg ott hagyta a leányt s ment 
a plébános elé, ki ép most fordult be a 
park kapuján.

Szegény Ilonkát a hideg rázta édesaty
jának a valléstételére. Mily másként sze
retne ő élni, a szeretet által fényt adni a 
nagy gazdagságnak, hogy melegét árassza 
a legfélreesőbb kunyhóba is s ragaszkod
janak hozzá, mint Klára nénihez. Érzi, ez 
lenne az igazi életcélja. S hamis üveget 
raknak szemére, hogy másnak lássa a vi
lágot, az embert, a jogokat, a kötelessége
ket, mint amilyeneknek az Isten alkotta. 
Lázadni kezd lelkiismerete.

Megkerüli a kastélyt s édesanyja sírjá
hoz megy. Leül s keservesen sír. Az élők

ha könyörtelenek, menjünk a halottakhoz 
azoknak inkább van szívük, ha nem talál 
panaszod fülre, menj a sírok közé, azok 
meghallgatnak, az emberek, ha megnémul- 
tak, menj a sírhoz, melyben szereteted 
nyugszik, az megvigasztal. Itt oly jó. Itt 
elhallgatnak a vágyak, elpihen a lelkiisme
ret s a remény álomba merül, melyből az 
ébredés a hithez vezet.

III.
A plébános és Rónay uram a parknak 

egy félreeső helyén leültek és beszélgetnek. 
A németországi nagy eseményeket tárgyal
ják, a hitjavítást.

„Egy bolond barát ordít megint“ — 
mondja a plébános s legyint egyet a ke
zével — „beleültetik egy zsíros parochiába 
s elhallgat, mint a falnak ment bogár“.

„Veszélyes barát az a Luther“ — vágja 
közbe Rónay — azt hiszem, pápának is 
megtennék, csak fogná be a száját, de nem 
mutat valami nagy hajlandóságot a hall
gatásra'“

„Ne ijedezzen! elbánnak azzal, akár a 
többivel, a kutya sem ugat majd utána“.

„Rettenetes dolog lenne, ha Luther esz
méi valahogy ide szivárognának a nép 
közé. Isten mentsen tőle.“
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A z épülő kaposvári ev. templom 
és lelkészlak tervrajza. A tervrajzot 
Sándy Gyula műépítész, műegye

temi tanár készítette.

tani, hanem boldognak érzi magát, 
mert tudja, hogy Isten kezeiben 
van élete, halála. De folytatta to
vább az ismerőse : tegyük föl, hogy 
Isten maga mondaná, hogy hatá
rozz, akkor mit tennél? Akkor 
habozás nélkül úgy szólt az asz- 
szony, arra kérném az Istent, hogy 
nála legyen a határozás, legyen 
meg az ő szent akarata.

Templomépités Kaposváron.
Éppen 12 esztendeje, hogy a Kaposváron 

élő evangélikusok az egyházkerületi köz
gyűlés határozata folytán önálló egyház- 
községgé alakultak. Künn a világháború 
vérzivatara dúlt, az élet korbácsa keményen 
verte az embereket, a nyomorúság tövisei 
véresre szurkálták a lelkeket, megtépáztak 
egyházakat, intézményeket. És ez a marok
nyi kis evangélikusság mégis elindult a 
szervezkedés utján. Gyenge volt, nem volt 
semmije, csak Istenbe vetett hite volt erős. 
Mindenekelőtt is egy alkalmas hely után 
kellett néznie, ahol istentiszteleteit tarthatja 
és a szentségeket kiszolgáltathatja. Isten 
megsegítő kegyelme folytán maga Kaposvár 
r. t. város vezetősége jött az újonnan ala
kult egyház segítségére s ideiglenes hasz
nálatra átengedte egyházunknak régi tűz
oltó laktanyáját, amelyben a földszinten 
az imaházat, az emeleten pedig a lelkész
lakot helyeztük el. Ez az épület azonban 
csakhamar kicsinynek bizonyult, úgyhogy 
az egyház szükségét érezte annak, hogy a 
templomépítés gondolatával foglalkozzék. 
Az első teendő volt a tőkegyűjtés, Azonban 
a magyar tragédia, a trianoni átok három
szor is földre sújtott bennünket. Évek során 
összegyűjtögetett pénzünk háromszor sem
misült meg a hadikölcsönök és értékpapírok 
elértéktelenedése és a pénz devalválása 
folytán, úgyhogy 1925-ben negyedszer is 
újra kellett kezdeni a tőkegyűjtés áldozatos 
munkáját. Maguk az egyházközség tagjai 
Isten Szentleikétől érintve szinte versenyez
ve hozták áldozatukat az egyház oltárára, 
úgyhogy a 12 év alatt 180-ról 360-ra emel
kedett adófizető egyháztagok, akik több
nyire vagyontalan hivatalnokok és szegény 
napszámos emberek, akiket magukat is 
sújt az élet, akiknek véllaira súlyos anyagi 
gondok nehezednek, 3 év alatt önkéntes 
adományokból 12.400 P-t fizettek be egy
házközségünk pénztárába ezen szent célra. 
Ezen kívül az építés céljaira felveendő 
amortizációs kölcsön fedezésére 1927. ápr. 
1-től kezdve 100°/c-os pótadót szavaztak 
meg, amely eddig szintén a templomépítési 
alapot gyarapította. De segítségre jött az

„Ne beszéljen bolondokat! gondoskod
tunk mi arról. Nincs hatalom, mely ide
erőszakolhatná az eretnek tanokat s nincs 
alattomosság, mely bármi utón is ide lop
hatná azokat, őrt áll itt minden szervezet, 
minden hatalom. Nincs rá eshetőség. Bör
tön is van, kötél, de pallos is. Jaj annak, 
ki ilyenek hirdetésére merne vetemedni.“ 

„Azt mondják az angyalok viszik szét 
ennek a Luthernek iratait s mintha az Isten 
is oldalára állna és segítené, oly gyorsan 
terjed világszerte ez a ragály. Mondják, 
nincs ellene védelem.“

„Hagyja 1 ügyesen kigondolt szavak a 
gyáváknak ijesztésére. Ide hozzák a mi 
falunkba azok az angyalok'“ Már-már 
dühbe gurul a plébános.

„Istentelen szándékai vannak, őszent- 
ségét meri támadni, szabadságjogokat em
leget a nép előtt, szájuk elé rakja az ab- 
rakos tarisznyát. De lenne itt felfordulás 1 
az ördög sem bírna ezzel a csőcselékkel, 
ha megnyílna a szeme. Egy okos paraszt 
rosszabb, mint hetenként kétszer jégeső.“ 

„Ne búsuljon, Rónay uram! a mi falun
kat kikerülik azok az úgynevezett angyalok, 
legyen nyugodt I“

„Én gyilkolni tudnék plébános úr, ha 
valaki megrontani merészelné nálunk a

régi jó, nyugodt erkölcsöket és saját lányom 
lenne az.“

„Milyen zaj ez 7“ Ugrik fel a plébános 
és figyel.

S valóban valami különös lárma jött 
az út felől. Nehezen megrakott szekerek 
nyekeregnek, ostorcsattogás hallik s vadul 
kiálló emberi hangok szólítják ismeretlen 
nyelven az állatokat. Közbeszól egy-egy 
keréknek vonyító nyikorgása is.

„Ezt megnézzük“, szól Rónay s már 
indulnak kifelé az útra.

Egy tiz-tizenkét magasra rakott szekérből 
álló karaván haladt az utón. Turbános 
alakok hajtják rikoltozva a fáradtan cam
mogó állatokat. A Falussyék házával szem
ben levő terebélyes fa előtt az utszélre 
hajtanak, kifognak s a gyepre verik a so
vány gebéket. Egy-kettőre ott van a falu 
népe. Először a gyerekek jönnek futva, 
majd idősebbek, különösen az asszonynép. 
Ez kíváncsibb.

A plébános s Rónay is közelebb jönnek. 
A lipcsei világvásárróí jön ez a karaván. 
Keleti kereskedők: törökök, arabok, per
zsák. Lipcsébe vitték eladásra a csoda szép 
keleti cikkeket: gyöngyöt, elefántcsontot s 
a drága szőnyegeket s onnan hozzák az 
európai iparművészet termékeit. Már kinél-

\

egyházmegye, egyházkerület, egyetemes 
egyház és a gyámintézet is. Nem kevésbé 
Kaposvár r. t. város, amennyiben azt az 
épületet, amelyet eddig is használatra át
adott, nekünk ajándékozta, hogy templom
építésre értékesíthetjük, azonkívül telket 
adományozott templomépítéshez; Somogy 
vármegye először 1.600 P-t, azután 328 
□  -öl telket adományozott, amellyel a város 
által ajándékozott telket nagyobbította meg. 
A kultuszkormány is hozzájárult az építés 
fedezéséhez 800 P-vel. De hathatós támo
gatásban részesítette templomépítésünket 
Kaposvár társadalma, amely vallásfeleke- 
zeli különbség nélkül adta oda adományát 
a legkisebbik egyház újonnan építendő 
oltáréra. így gyűjtögetett össze az egyház 
3 év alatt 36.000 P-t. Az egyház tagjai 
ezenkívül még 2.500 P-t ajánlottak fel, 
amelynek befizetése folyamatban van.

Ez a nagy áldozatkészség és bátor hit 
kitermelte a maga gyümölcsét. Ez év kora 
tavaszán az egyházközség megbízást adott 
Sándy Gyula műépítész, műegyetemi tanár
nak, hogy az ajándékozott területre, amely 
a város legszebb részében van, készítse 
el a templom és lelkészlak terveit úgy, 
hogy fronttal az előtte levő újonnan készí
tett 8 katasztrális hold terjedelmű gyönyörű 
parkra nézzen. A terveket Sándy Gyula 
magyar-román stílusban készítette, amely 
a hazai evangélikusságnak egyik legszebb 
temploma lesz. Az építkezés aug. közepén 
vette kezdetét s a templomnak okt. 15-ig 
tető alatt kell lennie és 1929. ápr. 30-ig be 
kell fejezni.

Amidőn röviden vázoltam a kaposvári 
templomépítés történetét, végül hálós kö
szönetét kell mondanom egyházam nevében 
mindazon gyülekezeteknek, amelyeknél ké
résünk meghallgaltatásra talált s egyház
községünket áldozatkész munkájában ado
mányukkal támogattuk. Mi elmentünk a 
teljesítőképesség végső határáig, amennyi
ben ezen nagy önkéntes áldozatok mellett 
egyházközségünk 50.000 P amortizációs 
kölcsönt is felvesz. Ezzel a templom és 
lelkészlak külső felépítésének költségei 
fedezetet is találnak ; de még mindig nem 
tudjuk, honnan fedezzük a berendezést. 
Az üres falak még magukban nem elég

jék is a tátogató tömegnek. Az utolsó ko
csiról magyarul kiáltoznak. Odatódul a 
tömeg, Ez magyar kereskedő. Különösen 
könyveit ajánlja. Köztük Luthernek mun
káit, Nagy ékesszólással magyarázza ezek
nek jelentőségét. Tűzzel beszél a német
országi nagy vallási mozgalomról, mely 
szabaddá teszi a gondolatot s méltóságába 
helyezi az embert. Valahányszor kiejti 
Luther nevét, leveszi kalapját. Lelkesedése 
átragad az egész tömegre s csakhamar 
levett kalappal hallgatják az igét. Ez mór 
nem kereskedő, ez lutheránus hittérítő. A 
nép lázba jön. Mintha mór is jobban lótna. 
Az új eszmék megértetik velük ólmaikat 
s látják a kibontakozás útját: a szabad, a 
tiszta élet felé. Majd a kocsiját szedik 
széjjel a megváltó iratokért. Nem értik bár, 
hisz német Írások, de legyen belőlük, mert 
a nép műveltségéért harcolnak s lelkűk 
üdvösségéért.

Rónayt, mint a derült égből a villám, 
úgy éri az eretnek tanoknak e tomboló 
vihara. Szinte magánkívül kiáltja :

„Itt vannak az angyalok I plébános úr 
itt vannak az angyalok I“

A nép nem érti e kitörésnek valódi 
értelmét s biztatásnak veszi. Olaj a tűzre. 
A kereskedőt akarják hallani.
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ségesek Isten dicsőítésének elvégzésére. 
Kérő szóval fordulunk azért isméte1' t azon 
egyházközségekhez, amelyek ei » még 
nem nyújtottak segítő jobbot egy hitbuzgó, 
áldozatkész egyházközségnek, valamint az 
egyes nemesszívü. áldozatkész lejkekhez, 
jöjjenek megépíteni segíteni az Úr házát 
egyetemes egyházunknak egy fontos góc- 
- ontjén, ahol 40—50 km.-res körzetben 

ncs evangélikus templom. Ebben a nagy 
örzetben evangélikus testvérek éhezik Isten 

igéjét; milyen biztatást, hitbeli erősítést 
nyújtana, ha egyetemes egyházunk áldo
zatkész tagjai megértenék szívből fakadó 
kérésünket s eleget tennének az írás sza
vainak : „Mindenekkel jót tegyetek, de 
klváltkép a mi hitünk cselédivel". A min
denható Isten ny-' isa meg a szívek szere- 
tetének él 'gye áldottá az adományt.
Az adakozókat pedig áldja meg minden 
áldásával. Takáts Béla

e v . le lk é s z .

Könyörülj rajtunk!
W'önyörülj rajtunk! Ez az Isten
r e  hez vezető utón az első állo
más. Ezt rendszerint eléri minden 
ember; egyrészt maga az élet 
tereli idáig a szenvedések s a 
mindennapi bajok útjelzői mentén, 
másrészt a mindig utón levő meg
váltói szeretet keresi fel a keser
gőket, a vágyakozókat. Ahol a 
bajok keresztezik a zavartalan 
életet, ott összetalálkozik a tévely-. 
gő ember az Istennel; ott meg
nyilatkozik a közönyben elfásult 
szív s a bűnösen néma ajak han
gos lesz. Könyörülj rajtunk 1 így a 
tiz bélpoklos, így a mai idő em
bere. Tán átkot mondasz a szen
vedések napjaira s mégis ezek az 
életed legszentebb órái; vágyó

Tanév nyitás kor.
Ha bementek közibéjük 
tanító-testvérek;
A  lét nehéz gondját, baját 
kint hagyjátok. Felejtsétek.
Tündérország, — meseország. — 
Tudjuk ő világúk.
Lelkűk fehér márvány. Sötét 
gyászszót — jaj, ne véssünk rájuk!
Iskola! Az Úr hajléka 
szent előcsarnoka.
Lélekrontó sátánige 
ne fertőzze soha, so h a !
Szív, a szívhez mesélgetőn 
szépítsük értelmük.
Isten s haza szerelmével 
telítsük a lelkűk.
Testvéreim! Gyönyörű szép 
e munka. — Ki lássa :
Jó tanító több mint m ű vész;
Isten munkatársa!!
_____________________ IHÁSZ SÁNDOR.

szívvel tekintesz a jövőbe s szent 
elhatározással keresed az Isten 
törvényein keresztül az  élet komoly 
útjait. Az emberek megítélésében 
egyéniséged értéke növekedik s 
egyre közelebb jutsz Istenhez, meg- 
érzed áldó kezét, amint gyógyít 
s felemel. És ismét a régi leszel. 
Segítségre nincs szükséged, a szív 
elfásul, az ajak elnémul s a cso
dás hatású ige „Könyörülj rajtunk“ 
feledésbe megy. Miért ? Mert a 
véletlennek tulajdonítod a bajt, a 
szenvedést, melyhez nincs semmi

Erre már a plébános is magához tér. 
Oda szorong a tömeg között a kocsihoz s 
fenyegetően lép fel az izgatóval szemben:

„Eretnek vagy s mint lázítót kezelünk. 
Bitóra huzatunk kutya, te békerontó gaz
ember."

A plébános azt hitte, hogy erélyes fel
lépésével hamarosan elnémítja ezt az ordító 
kufárt s véget vet a komédiának, de keser
vesen csalódott.

A kereskedő nem akart megijedni, bát
ran megfelelt:

„Rakasson máglyát plébános úr, öntsön 
le olajjal s úgy dobjon lángjai közé, akkor 
is azt kiáltom : ez iratokban rejlik az igaz
ság s aki ezeket írta, azt kell követnünk, 
A mi emberünk Luther I Fejedelmek, kirá
lyok hajolnak meg előtte, császárok remeg
nek a jellemtisztaségétól s mély hite, nagy 
tudása előtt pedig tehetetlenül vergődik a 
pápának szánalmas dühe. Szemükbe vágta 
W ormsban: nem hisz a szavuknak, de 
még a zsinatoknak sem. Egyedül a Szent- 
írásnak, Krisztusnak, Mint a formába ön
tött acél, úgy állt az egyszerű barát a világ 
földi hatalmasai előtt, sziklát hasogató 
szavaira megtört a leggőgösebb szív, szé- 
gyelt szemébe nézni az igazságnak. Itt 
állok, másként nem tehetek, Isten engem 
úgy segéljen I Testvérek, ha hallottátok

volna ezeket a szavakat, ha láttátok volna 
azt az embert, a Krisztus maga szól belőle, 
lángra gyúlna bennetek az igazság utáni 
vágy s mint az evangélium égő fáklyái 
futnátok be szegény hazánkat: vinni az 
örömhírt, hogy ébresszen, gyújtson, a plé
bános úr meg leborulna, hogy végre vala- 
hára embert láthatott. És most mivel ijeszt 
plébános úr? Hozza ide a poklot, de min
den borzalmaival, dobja belém s akkor is 
a jó Istent áldom, hogy megismertem Luthert, 
mert Luther nélkül nem ismerném a Meg
váltót. Nem félek : Erős várunk az Isten 1“

Elhallgatott. Olyan csend volt, mintha 
a mennyország kapui előtt állnának mind 
s lesnék a bebocsáttatést. A kezek össze- 
kulcsolódtak, a könnyes szemekben a szent 
tűz lángol, mely vágyaiban az eget veri. 
Egy imádkozó gyülekezet, melyben a Szent
lélek megkezdte munkáját.

A plébános szinte érezte, mint árad ki 
feléjük a tömegből az ellenszenv; a levert 
Rónayt, kiben a természetes gőgből táplál
kozó düh is megnémult, karon fogta s a 
kastélyba vitte. Rónay vitette magát, mint 
az engedelmes gyermek, csak úgy szédel- 
gett, mintha fejbeverték volna.

„Nem szabad kétségbeesni Rónay uram, 
azért én elbánok ezzel a kutyával.“

Ez utón vélt a plébános lelket verni társéba.

közöd s nem látod be, hogy a 
szenvedést előhívó véletlen a te 
hibád következménye s a jó Isten 
atyai szívének megbántásából szár
mazik. Bűneinkkel mennyi bajt 
zúdítottunk már magunkra; önha
talmúlag akartunk oly helyzeteket 
megoldani, melyekbe pedig az 
Istennek rendelkezése állított s a 
gőg irányította cselekedetben kárt 
szenvedett testünk, lelkünk. S Isten, 
bár megbántottad őt, mégis segít. 
Nem fut a szégyenpir az arcodba? 
Könyörgő szavadra a jó Isten ellát 
minden jóval s te az ő  kívánsá
gait nem veszed semmibe. így az 
embereknek kilenc-tized része, akár 
csak a bélpoklosok. A baj elmúl
tával azt hisszük, hogy rendben 
a dolgunk, megfeledkezünk arról, 
hogy a külső baj egy belsőnek 
csupán a vetülete s míg a  belső 
meggyógyítva nincs, a külső szen
vedés mindig kisért. A belső baj 
gyógyítása pedig hálaadással kez
dődik. Elismerjük az Ur hatalmát 
a gyengeségünk felett, a gőg rut 
fekélyét bevonja az alázatosság 
csudabalzsama s egy megtért lélek 
öröme kiált minden szavadból, 
minden cselekedetedből. Légy há- 
ladatos, mint az az egy a tiz kö
zül s elhangzik feletted is a Meg
váltó szava: A te hited megtar
tott téged. Dr. Schlitt Gyula.

A Kemény Kühn féle német nyelvű 
bibi. törléneii könyv kátérésszel, az Egye
temes Egyház által engedélyezve kapható 
a kiadónál. Cím Kókai Lajos Bpest. Ka- 
mermayer K. u. 3. 1 - 2

„Nehéz lesz, kemény fából vannak ezek 
faragva I"

„Egy lovast küldünk be Pécsre, az alispán 
lefogatja a gazembert s vége az ügynek.“ 

„Nem megy olyan könnyen, ne higyje 
plébános úr. A magot elvetette s az kikel, 
nincs hatalom, mely útját állhatná. Az 
eszmének nem köthetsz kötelet a nyakába, 
hogy bitóra húzzad 1“

„S e lemondó beijedtségnél maradjunk? 
A dögvésszel szemben védekeznünk kell I 
Gyávává legyen egy Rónay, mikor a piszok 
emeli reá kezét. A főúr a jobbágyok gon
dolatának is ura s érzéseinek parancsol. 
Legyen főúr I ki szolgái agyából kitépi a 
beteg szándékot s a saját akaratát vágja 
a kitépett helyére. Látom, itt késhegyre 
megy a harc s a gyáva mér eleve bukott. 
Összetett kezekkel nézzük ? Az Anyaszent- 
egyházat döngetik, vele jogainkat s kivált
ságainkat. Soha s ha életünkbe kerül.“

E néhány szó rendes vágányra terelte 
az öreg Rónay természetének megnyilatko
zásét. Feltápászkodott benne a régi gőg, 
szinte megnyúlt az összegörnyedt test, 
szemébe ült a düh s megszólalt a főúr: 
„Lefogatom a kutyát 1“

Ezzel sietve a kastély felé tartottak.
Folyt, köv.)
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OLVASSUK A BIBLIÁT!

A zsidókhoz Írott levél.
Szept. 3. Zsid. XI. 1—7. A hit az el

jövendő, a láthatatlan világra tekint és 
abban él. A hívő ember a látható világ
nak nem tulajdonít oly nagy jelentőséget, 
és csak a láthatatlanra van gondja. Hiszen 
amaz elmúló, ez pedig az örökkévaló. A 
következőkben a hit emberei vannak fel
sorolva, akiknek mindegyike más-más 
megnyilatkozását mutatja a hitnek. Ábel 
példája mutatja, hogy a hit kezdettől fogva 
áldozatra törekedett, hogy bünbocsánatot 
nyerjen. Emlékezünk itt arra, hogy ami 
áldozati bárányunk a Krisztus. Énokh hite 
őt az Istennel való életre vezette, amely 
halált nem lát. Nóé hite abban nyilatko
zott .meg, hogy emberi vélemény ellenére 
az Úr szavának hitt és e szerint cseleke
dett. A mi hitünk középpontja a Krisztus, 
őbenne járunk Istennel és munkáljuk a 
mi lelkünk üdvösségét,

Szept. 4. Zsid. XI. 8—31. Mire tanít 
bennünket az ezen szakaszban felsorolt 
embereknek példája ? Arra, hogy a hit 
emberi viszonyokra, természeti rendre, föl
di előnyökre való tekintet nélkül egyedül 
az Úr szavának engedelmeskedik. Kívüle 
más akaratot nem ismer és Neki mindent 
készségesen feláldoz. Arra is tanít ben
nünket ezen ige. amidőn Réhábot Mózes 
és Ábráhá.m mellett említi, hogy hitünk 
által az Úr megszüntet minden emberi 
gyalázatot és minden emberi nagyságot. 
Hitben egyformán csak az ő  kegyelmének 
elfogadói leszünk. Miként a bűn egyfor
mán nyomja ró nagyra és kicsinyre a 
pusztulásnak a bélyegéi, úgy a hit is egy
formán az ő kegyelmének gyermekeivé 
tesz bennünket.

Szept. 5. Zsid. XI. 32—40. De a hit 
nemcsak abban nyilvánul, hogy mennyit 
adunk a magunk életéből az Úrnak, ha
nem abban is, hogy az ő  érdekeit min
denütt és mindenhol képviseljük. Benne 
élni az azt is jelenti, hogy a világgal 
szemben élni, a világgal harcba bocsát
kozni és ezen harcban az ő  elfogadott 
kegyelméből megállani. Különösen azon
ban a szenvedés a hit próbája. Nincsen 
igazén hivő ember, akinek hitéért ne kel
lene szenvedni. Van-e hited ? Szenvedtél-e 
már hitedért, vagy mindig csak alkudozol 
e világban ? lm az említettek még nem 
kapták meg a nagy Ígéretet, még nem lát
ták, még nem ismerték az Istennek Fiát, 
akiben mindent elnyerünk. Óh ezen gyö
nyörűséges ígéretért nemcsak, hogy fogad
nunk kell szenvedéseinket, hanem örül
nünk kell, hogy az Úr érdemeseknek tart 
bennünket arra, hogy az ő  ügyéért szen
vedjünk.

Szept. 6. Zsid. XII. 1—14. A hívő em
bernek egy nagy feladata van és ez az, 
hogy állhatatosan fusson és haladjon az 
engedelmesség útján a míg élete tart. Sem 
ellenség sem barát ne akassza meg és 
azért mindentől, ami útjába jön, ami őt 
akadályozhatná. — tekintsen el oda az ő 
urára és pásztoréra. Különösen szükséges 
ez a szenvedés idején is. A szenvedésben 
lett nyilvánvalóvá az Úr Jézus engedel
messége, a szenvedésben tettek bizony
ságot az apostolok és ezen iskolát készí
tette el az Úr a mi számunkra is. A szen
vedés nem kellemes, amint az atyának 
gyermekével szemben alkalmazott fenyítése 
sem kellemes. De szeretet rendeli és ezért 
hasznos. A szenvedésben megismerjük

HARANQSZO.

Üzenet.
Elrabolt részekből jön sötét üzenet, 
Kegyetlen zsarnokság fojtogat bennünket, 
Jövő reménysége, a kis magyar gyermek, 
Nem tud már magyarul, más nyelvet tanul 
A szózatot, himnuszt énekelni vétek, Imeg, 
Meddig tűritek ezt régi, jó testvérek ? 
Haldoklik idekünn négymillió magyar, 
Elpusztul és nyomát behordja az a var.
Hiába jön annyi fekete üzenet,
Rab véreink sorsa nem hat meg bennünket, 
Hajszoljuk a sápot, járjuk a víg táncot, 
Nem látjuk az örvényt, az emésztő lángot, 
Hitközöny, fásultság uralkodik rajtunk, 
Zászlónk begöngyölve, rozsda marja kar

dunk.
Haldoklik odakünn négymillió magyar. 
Elpusztul és nyomát behordja az avar.

Harminc év múlva jön feketébb üzenet, 
Magyarok, hagyjatok békében bennünket, 
Régen elfeledtük Nagy-Magyarországol, 
Magyar dicsőséget, magyar szabadságot, 
Apáink elmúltak, új nemzedék támadt, 
Nem fakaszt már könnyel magyar gyász

és bánat,
Volt itt valamikor négymillió magyar, 
Elpusztult és nyomát behordta az avar.

Hadd üzenek én is hős Árpád sarjának, 
Csonka-Magyarország minden magyarjá- 
Kiáltó szó hangzik elszakított tájról, [nak, 
Négymillió magyar haldokló ajkáról, 
Kiáltó szózatot ha meg nem halljátok, 
Négymillió magyar sírját megássátok, — 
Azután ti jöttök, jön a Csonkaország,
Ma még nincsen későn, üzenet jött hozzád!

Szentantalfai Nagy Lajos.

magunkat, különösen a mi hitünk gyenge
ségét és ami nagy szeretetünket Énünk 
iránt. Aki szenvedésében hittel tekint fel 
az úrra, annak betegágya vagy szenve
désének helye szentéllyé lesz, amelyből 
egyebek is épülnek.

Szept. 7. Zsid. XII. 15—29. A hitnek 
sok akadálya és ellensége van. Csak az 
áll meg, aki többé semmihez sem ragasz
kodik e világon csak az úrhoz. Ezt az 
intést nagyon komolyan kell megfogadnunk, 
mert a mi felelőségünk sokkal nagyobb, 
mint az Izrael népéé, ők az Úr hatalmának 
és fenségének rettenetes és megfélemlítő 
jelei által nyertek meghívást az ő  akara
tának teljesítésére, — mi ellenben az Úr 
szeretetének és szentségének alkotásai és 
teremtményei által kaptunk meghívást a 
benne való életre. Ezt a meghívást, ezt az 
isteni igét meg ne vessük, hanem örül
jünk, hogy az elmúló dolgok közepette a 
mi számunkra változhatatlan és el nem 
múló dolgok (új ég, új föld, örökkévaló 
üdvösség) vannak elkészítve. Az Isten 
emésztő tűz : gyűlöli a bűnt és féltő sze
retettel van gyermekei iránt.

Szept. 8. Zsid. XIII. 1—17. A hit növe
kedését kiválóan szolgálja a szeretetben 
való munkálkodás. Atyafiúi szeretet, ven
dégszeretet, könyörületesség a foglyokkal 
szemben és elnyomottakkal szemben, há
zastársi szeretet és hűség, adakozó kész
ség és megelégedettség mind alkalmasak 
arra, hogy az Úr csodálatos megtartó ke
gyelmét mindjobban megismerjük. Hűsé
gesek legyünk tanítóink iránt is, azonban 
soha sem személyhez, hanem csak az 
Úrhoz ragaszkodjunk, mert emberek jön- 
nek-mennek életünkben, de az Úr meg
marad örökké. A mi helyzetünk nyilván-
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való : attól a világtól, amely az Urat meg
veti, menjünk ki ő  hozzá, aki a mi örök 
hazánk felé vezet.

Szept. 9. Zsid. XIII. 18—25. Még egy 
kérés: hogy imádkozzanak érte. A levél 
Írója már megismerte az imádságnak nagy 
hatalmát. Oh bár mi is megismernénk! 
Azután utolsó intések, hogy a tanítást fo
gadják meg. hogy kedves legyen az Úr 
előtt az ő életük. Mindennek a célja : az 
Ő dicsősége. Ezt vegyük mi is utolsó ta
nításul e levélből : hogy életünkben min
den az ő  dicsőségére szolgáljon. Ámen.

M ohr Henrik.

Isten országának építése.
28.000 evangélikus misszionárus 

van ma, akik ötmillió lelket és két 
és fél millió urvacsorai vendéget 
szolgálnak. — 40.000 vasárnapi 
iskolában két millió tanuló hall
gatja az Igét. 703 misszió kórház
ban és 1234 poliklinikán 3 millió 
beteget kezelnek. Az evangélikus 
missziónak a pogányok között 245 
árvaháza, 39 menedékhelye, 15 
süketnéma intézete, 109 főiskolája, 
2000 középiskolája, 40.000 elemi 
iskolája, 3Ó orvosképzője, 400 pré
dikátor- és 240 tanítószemináriuma 
van. A német misszió munkája a 
háború által tetemes károkat szen
vedett és háború előtti helyzetét 
még nem nyerte vissza. Német 
missziói társaságok kezelése alatt 
á ll: 486 misszióállomás 650.000 
keresztyénnel és 1700 misszióis
kola 111.000 tanulóval. 391 misz- 
szionárius, 15 orvos, 79 más fér
fialkalmazott és 400 asszony és 
nővér áll a misszió szolgálatában. 
Odahaza Németországban 192 
misszionárius áll utrakészen. Kér
jétek az aratásnak Urát, hogy küld
jön munkásokat az ő aratásába.

K O R K É P E K .  

Karcolatok a hétről.
„Egyik fővárosi biztosító társa

ság — írja budapesti laptársunk — 
szokatlan módon akar magának 
embereket fogni Budapest környé
kén. A  cédula egyik felén Mária 
képe látható, a másik felén pedig 
azt közli, hogy aki nála életbizto
sítást köt, ha katholikus, gyászmisét 
szolgáltat érette halálozás esetén. 
A katholikus egyháznak nem lenne 
szabad megtűrni, hogy egy bizto
sító társaság a halottakért szolgál
tatandó miséből üzletet csináljon. 
Hiszen jöhet egy másik, amelyik 
ötök idvességet és bünbocsánatot 
igér, aki nála életbiztosítást köt. 
A vallás nem lehet üzlet.“
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Beled.
A beledi ev. ifjúsági egylet tagjai az 

elmúlt 1927—28. évben is buzgó munkál
kodást fejtettek ki. Tartott az egylet 3 
vallásos estélyt s megünnepelte március 
15-ét, mely ünnepélyeken a beszédeket 
Puskás Jenő ev. lelkész tartotta. A világ
háborúban elesett 42 beledi ev. vallásu 
hősi halottnak márvány emléktáblát he
lyezett a templom falába, melyet a hely
beli egyletek s nagyszámú közönség je
lenlétében Farkas Elemér esperes leplezett 
le szivetrázó beszéd keretében. Tartott az 
egylet egy szüreti mulatságot. Előadták 
az egylet tagjai Pálfy Mihály tanító be
tanításában Martos-Huszka 3 felvonásos 
operettjét, Gül Babát, mely úgy erkölcsi
leg, mint anyagilag fényesen sikerült. A 
szereplők kivétel nélkül a legjobbat nyúj
tották, de különösen kitűntek játékukkal 
s szép énekléseikkel Pálfy Ida (Leila), 
Puskás Károly (Gábor diák). Gül Baba 
(Kovács Samu), Ali Basa (Büki Jenő), 
Mátis Ferenc (Mujkó cigány), Hoffer llus 
(Zulejka), Illés József (Zülfikár), Radics 
István (Budai biró). Ezen előadás alkal
mával felülfizettek: Karsay Imréné 7 P, 
Kozma Géza 3 P, Ormándy Miklós, Ko
vács Gyula csendőrtiszth., Kiss Sándor 
r. k. tanító, Németh Béla ny. tanító 1—1 
P-őt. Beszereltetett az egylet egy 5 lámpá- 
sos rádiót. — Az 1927. évi bevétel volt 
2710.70 P, kiadós volt 2335.45 P, marad
vány 375.25 P, takarékbetéten volt 226.39 
P, összes készpénze év végén 601.64 P. 
Az egyleti könyvtár állománya 450 kötet 
könyv. Az 1927. évben olvasott 65 tag 
1039 kötetet. Járatta az egylet a Harang
szó, Uj Idők, Képes Krónika, Falu, Vasár
napi könyv, Vasárnap s félévig a Színházi 
Élet című hetilapokat, illetve havi folyó
iratokat. Az egyleti tagokból vegyeskar 
alakult s ünnepélyeken szép sikerrel éne
kelt. A fent említett tagokon kívül kitűn
tek még fáradhatatlan munkásságukkal: 
Fazekas Gyula tanító, Tóth Gyula pénz
táros, Simon Sándor könyvtáros, Tompa 
Ferenc jegyző, Komjáthy Eszti, Pálfy Ju
liska és Dávid Gyula. Adjon a Minden
ható Isten az egylet tagjainak szívébe 
megértést, ügyszeretetei,munkásságra késztő 
buzgalmat, hogy a 4 éven keresztül folyt 
egyleti élet minél jobban megerősödjék és 
fejlődjék s hogy ezáltal a hithűségnek 
erős oszlopai s az önmívelődés szükségé
nek megértő támaszai válhassanak az 
egyletet elhagyó ifjakból.

A régi spártaiak, mint antial
koholisták. A régi spártaiak egy 
igen praktikus módját ismerték és 
gyakorolták az antialkoholista moz
galomnak. Mint Plutarchos külön
féle műveiben így a „Lykurgos“ 
és „Demetrius“-ban közli, a spár
taiak nemzeti ünnepeiken és külön
böző összejöveteleiken leitatták 
rabszolgáikat, mint mondani szok
ták : a sárga földig. Mikor azután 
„készen“ voltak, bevonszolták őket 
az étkező termekbe, hogy a fiatal 
emberek előtt kézzelfoghatólag be
mutathassák, minő ocsmány és 
utálatos a részeg ember.

HARANQSZÖ.

E G Y R Ő L - M A S R Ó 1 .

A mindennapi életből.
Az iparostanonc a munkásbiz

tosító törvény szerint akkor is be
jelentendő a betegsegélyzőbe, ha 
semmit sem kap a mestertől, sőt 
akkor is be kell jelenteni, ha a 
tanonc fizet tandíjat. Az ügynököt, 
segédet akkor is be kell jelenteni, 
ha nincs fix fizetése és csak juta
lékot kap, sőt akkor is, ha ideigle
nesen vagy kisegítésképen dolgozik. 
A bér- vagy fizetésemelkedést há
rom napon belül másolt ajánlott 
levélben, illetve szelvénnyel kell 
bejelenteni, mert különben a gyógy
kezelést és minden egyéb kiadást 
és kárt a munkaadónak kell meg
fizetni.

H E T I  K R Ó N I K A .

Szent István napján avatták fel a Lu- 
dovika újonnan kikerült tisztjeit. Az új 
tisztekhez Horthy Miklós kormányzó inté
zett magasszárnyalásu buzdító beszédet.
— Nagy pompával temették el Tóth Imrét, 
a Nemzeti színház volt nagyérdemű igaz
gatóját. — Az amerikai magyarok meg
koszorúzták Kossuth Lajos szobrát. — 
Egyiptomi díszítésű aranyleletekre bukkan
tak a hevesmegyei Poroszló községben.

Bulgáriában 9 macedón bandavezért 
tartóztattak le.

Jugoszlávia a spalatói ügyben teljes 
elégtételt ad Olaszországnak. — A szerb 
kormány két milliárd dinár kölcsönért po
litikai engedményeket Ígér a horvátoknak.
— Felgyújtották a horvát parasztpárt zág
rábi klubhelyiségét.

Az Albán nemzetgyűlés végleges meg
alakulása után Achmed Zogut választja 
meg királyává.

Románia visszautasította az optóns- 
pörben tett magyar megegyezési ajánlatot.
— Lengyelországnak ajándékozta a maros
vásárhelyi Bem-szobrot.

Az angol és francia követek demarsot 
nyújtottak át a bolgár kormánynak a ma
cedón szervezetek feloszlatása tárgyában.
— Londonban is fényes ünnepség kere
tében ünnepeltek meg Szent István napját, 
amelyen nemcsak az angol főváros ma
gyarsága, hanem más nemzetségbeliek is 
nagy számmal vettek részt.

Párisban hétfőn volt a Kellogg-egyez- 
mény ünnepélyes aláírása. A paktumot 
elsőnek Stresemann írta alá.

Hamburgban a kikötőben óriási tűz 
pusztított. A kái meghaladja a 2 millió 
márkát. — Francia kémek árasztották el 
Németországot a hadigázok műhelyeinek 
kikutatására.

A szovjet elrendelte az általános ka
tonai szolgálati kötelezettséget,

A newyorki földalatti vasúton borzal
mas katasztrófa történt. A szerencsétlen
ségnek sok áldozata van 17 halottal és 
156 súlyos sebesülttel.

Japán ultimátumszerű jegyzékben tilta
kozott a kínaiaknak Mandzsúriában való 
előnyomulásuk ellen.

Kínában újra fellángol a polgárháború.

H A R A N G S Z Ó .

Szlháromság u. 13. vasárnap.
Ep. Gál. 3 . is—22.

Kegyelemből! Ez a szó kell, hogy min
den igaz keresztyénnek bizonyságtevő 
vallomása legyen. Egyedül kegyelemből 
iidvözülünk. Epistolánk megmutatja, hogy 
ez a kegyelem hogyan adja, neveli és 
tölti be az ígéretet.

Geduly Henrik püspök augusztus 24-én 
ünnepelte lelkésszé avattatásának 40 éves 
évfordulóját. A nyíregyházai evangélikus 
egyházközség szeptember 2-án hálaadó 
istentisztelet keretében ünnepli a püspököt, 
aki 37 év óta áll a nyíregyházai ev. egy
házközség szolgálatéban. A jubiláló fő
pásztor további életére és munkásságéra 
mi is a jó Istennek gazdag áldását kérjük.

Szombathely. Nagy szomorúsága van 
a szombathelyi evangélikus gyülekezetnek. 
12 éven ét volt apostoli buzgóségu, áldott 
lelkű és munkásságu lelkipásztorét, Kapi 
Béla püspököt a győri gyülekezet meghívta 
s a püspök-lelkész, magasabb egyházi 
érdekből, a meghívást elfogadta s a szom
bathelyi lelkészi állásáról a vasárnap tar
tott közgyűlésen lemondott. A gyülekezet 
nagyon népes közgyűlése mély szomorú
sággal és nagy meghatottsággal hallgatta 
végig szeretett püspök-lelkészének bejelen
tését. Kimondhatatlan fájdalmas ez a vesz
teség, mégis vigasztaló az a tudat, hogy 
mint Főpásztorunk továbbra is a miénk 
marad és lelke jóságos gondoskodását, 
szíve meleg szeretetét ezután sem vonja 
meg mitőlünk sohasem.

Nyíregyháza. Szeptember 4-én tartja 
alakuló ülését az ev. Nőegylet a reálgim
názium dísztermében.

Keszthely. Az evangélikus nőegylet ez 
évben is megrendezte szokásos Szent Ist
ván napi hazafias ünnepélyét Hévizén a 
Gyógyteremben, augusztus hó 20-én d. u. 
6 órakor. A nagy termet szép számú fürdő
vendég töltötte meg és sokan jöttek ki a 
keszthelyi gyülekezet hívei közül is. — A 
műsort Unger Ica nagy tudásu zongora- 
játéka vezette be, aki Bakody: Szózatát 
és G aál: Magyar ábrándját adta elő nagy 
sikerrel. Utána Laczó István Gyarmathy: 
Műdalát és Kacsóh: Rákóczi megtérését 
énekelte hatással, Baum Károly zongora
kísérete mellett. Oppel Vilma Szabolcska 
M. : János vallástétele c. remek költemé
nyét szavalta a tőle megszokott érzéssel, 
majd Radics Béla a híres cigánykirály 
zenekarával kuruc és magyar darabokat 
adott elő óriási sikerrel. — Az ünnepély 
fénypontja dr. Deák János egyetemi tanár 
nagyszabású előadása vo lt; történeti táv
latokba bocsátkozva, párhuzamot von István 
király kora és jelenünk között, rámutatva, 
hogy a múltban is és most is a keresz- 
tyénség, még pedig a Biblián alapuló ke- 
resztyénség tudja csak megmenteni és újra 
naggyá tenni hazánkat. A mélyen járó és 
nagyhatású előadás után, Boda Károly 
Hubay : Imáját, Henry : Visszaemlékezését 
és Gr. Forgács dalokat adott elő hegedűn 
precíz játékával, Baum Károly hozzáértő 
zongarakísérete mellett. — A jól sikerült 
ünnepély után önkéntes adakozás volt a 
keszthelyi templom oltár-alapja javára.

A bakonyszombathelyi (Magyarszom
bathely) ev. gyülekezet, közgyűlés keretében 
1928 aug. 19-én búcsúzott el szeretett taní
tójától, Szekér Józseftől, ki 40 évi szolgálata
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után nyugalomba vonult s ugyanekkor egy
hangúlag kántortanítónak megválasztotta 
Ludván Endre bokodi tanítót.

A Magyar Protestáns Nők Országos 
Szövetsége 1928. év október havában 
tartja meg V-ik Országos Nőimunka Kiál
lítását. A kiállításuk ezúttal is felöleli a 
szépművészet, iparművészet, házi- és nép- 
ipar összes ágait, melyek külön-külön cso
portosítva fogják bemutatni, hogy mivel 
foglalkozik ma a magyar asszony ? Mire 
fordítja idejét és mennyire haladt ízlésben, 
tudásban, a nemzeties irány művészi fej
lesztésében ? Központi irodánk ; Budapest. 
IV., Király Pál u. 9. sz. alatt van, hol le
vélben bármikor, személyesen minden 
szerdán a délelőtti órákban (10—2 óráig) 
adunk felvilágosítást. (Telefon : 816—33) 
A részletes tájékoztatót a jelentkezőknek 
szeptember folyamán megküldjük.

István király napja Balfon. Lélek
emelő ünnepély folyt le Balfon az evang. 
templomban. István király napján a magyar 
fürdővendégek felkérésére az evang. lel
kész Schermann Sándor a német ünnepély 
befelyezte után magyar isteni tiszteletet 
tartott oly megható és felemelő magyar 
irányú lelkesedéssel, hogy a meghatott 
halgatóság a papiakra vonult, háláját és 
köszönetét nyilvánítani, ki szive teljes me
legével meghatva köszönte meg a megtisz
teltetést. Milyen jó volna ha a nemes példa 
gyakran megismétlődnék ilyen nemzetiségű 
vidéken.

Készüljünk az ifjúsági vezető tan
folyamra. A Keresztyén Ifjúsági Egyesü
letek Szövetsége november végén két ame
rikai titkár segítségével egyhetes szakszerű 
vezetői tanfolyamot rendez. A tanfolyamon 
külön osztály lesz a kezdőknek, külön a 
haladóknak, akik már eddig végeztek if
júsági egyesületi munkát. A nagyjelentő
ségű tanfolyamra mar most felhívjuk ol
vasóink közül azokat, akikre az ifjúsági 
munka sorsa elsősorban bízva van : Lel
készek, tenítók, általában 18 évet betöltött, 
vezetésre alkalmas Isten országáért az 
ifjúság között dolgozni akaró férfiak figyel
mét. Előzetes jelentkezéseket már is elfo
gad a KIE-szövetség, Budapest. IX. Üllői 
ut 29.

Külföldi vendégek Balatonszárszón.
A Balatonszárszói nyári ifjúsági táborok
ban a következő külföldi vendégek fordul
tak meg: Egy amerikai theológiai tanár 
feleségével, egy krakkói KIÉ titkár, 14 po
rosz KIE-cserkész Bresslauból, Dr Koenig 
a minneapolisi egyetem tanára és az ottani 
K1E titkára, 6 felvidéki evangélikus tót, 14 
szász KIE-cserkész Dresdából.

Helyreigazítás. Lapunk 34. számában 
az Olvassuk a bibliát c. rovatba egy hiba 
csúszott be. Az aug. 20. részben a 4. és 
5. sorban „bár bűnbe esett" helyett „bár 
bűnbe nem esett“ olvasandó.

CSALÁDI É R TESÍTŐ .

Esküvő. Szabó Dezső ev. tanító aug. 
8-án esküdött örök hűséget a csöngei ev. 
templomban Hajós Gizellának.

Családi ünnepély. Megható szép csa
ládi ünnepély színhelye volt aug. 11-én a 
karakószörcsöki gyülekezet temploma. Ek
kor tartotta ezüstmennyegzőjét a kisgyüle
kezet egyik hitbuzgó tagja, volt gondnoka, 
Idvesi Pál kőmivemester és felesége Király 
KaroliníNJgyanekkor esküdött egymásnak 
örök hűséget egyik leányuk Erzsébet, Lévay 
Károly budapesti lakossal, másik leányuk

Ilona pedig eljegyzését tartotta Dömötör 
Lajos budapesti iparossal. Az oltár előtt 
álló szülőket és az ifjú párt körülvették 
a családi kert szép virágai: nyolc szép és 
egészséges gyermek, valamint a rokonság 
és ismerősök nagy számú serege. Ihász 
Mihály kertai lelkész Luk. 24. 29 verse 
alapján áldotta meg az Isten által oly szé
pen megáldott szülőket és az uj párok 
szövetségkötését, rámutatva az istenfélelem 
is szeretet elvett áldásaira, buzdítva min
deneket : maradjanak az Úrral és az Úr 
is velük marad nagy kegyelmével és gaz
dag áldásaival.

Halálozás. Özvegy Boczkó Gyuláné 
szül. Nagy Erzsébet és gyermekei Gyula 
és Feri, valamint a súri ág. h. ev. egyház- 
község elöljárói fájdalomtól lesújtott lélek
kel jelentjük, hogy a felejthetetlen férj, 
forrón szeretett édesatya és a hű lelkipász
tor nagy tiszteletű Boczkó Gyula ág. h. ev. 
lelkész f. évi augusztus hó 11-én d. u. 3 
órakor, életének 45-ik, házasságának 15-ik 
évében hirtelen halállal elköltözött tőlünk 
abba a hazába, ahol a jók elnyerik örök 
jutalmukat az ő igaz érdemeik szerint. — 
A boldogultnak földi maradványait aug. 
hó 13-án d. u. 4 órakor kísértük örök nyu
galomra a súri ág. h. ev. sírkertbe. — Súr, 
1928 augusztus 11. — Áldott legyen az Ó 
emlékezete 1 — özv. Boczkó Lajosné édes
anyja. Friss Andrásné sz. Boczkó Gizella, 
Boczkó Elek, Boczkó Lajos testvérei. Friss 
András, Csipkay János, Nagy Gyula sógo
rai. Boczkó Elekné Petrenkó Jolán, Boczkó 
Lajosné Illy Mária sógornői.

Ú J D O N S Á G O K .

Csikesz Sándor egyetemi tanár elő
adása a kölni sajtókonferencián. Kölnben 
a földkerekség minden részéből egybese- 
reglett keresztény sajtókiküldöttek nemzet
közi konferenciát tartottak, amelyet a stock
holmi egyetemes keresztény zsinat által 
alkotott sajtóbizottság hívott össze. A ma
gyar református egyház részéről Csikesz 
Sándor debreceni egyetemi tanár tartott 
előadást. Arról beszélt, hogyan fogja fel a 
magyar sajtó és különösen a magyar pro
testáns sajtó a maga hivatását.

Ezernyolcszáz áldozata van a  shan- 
tungi árvíznek. A párisi shantungi tarto
mányban az árvíz következtében 1800 em
ber vesztette életét.

Négyszázméteres torony. A barcelo
nai világkiállítás alkalmából tervbe vették 
egy óriási torony építését, amelynek ma
gassága 400 méter lenne és hétemeletes 
volna. A három alsóemeleten szállodák 
lennének, a negyedik színház, az ötödi
ken muzeum, a hatodikon könyvtár és a 
hetediken hatalmas rádiótelefónállomás. A 
torony teljessen fémből készülne és 12 mil
lió kilogrammot nyomna.

A csehek eltiltották az irredenta jel
vények viselését. A cseh kormány szigo
rúan megtiltja irredenta jelvények viselé
sét. Aki a trianoni békeszerződés területi 
rendelkezései ellen irányuló jelvényt visel, 
a köztársaság védelméről szóló törvénybe 
ütköző bűncselekményt követ el. amelyet 
a legsúlyosabban fognak minősíteni.

Előadás a m agyar protestánsokról 
Franciaországban. Vass Vince dr., a pá
pai református theológiai akadémia jeles 
professzora, most Franciaországban az ot
tani protestánsok életét tanulmányozza. 
Eddig több gyülekezetét, intézményt meg
látogatott, több lelkészi gyűlésen résztvett

s legutóbb Branouxban rendezett gyűlésen 
mint egy ezerfőnyi hallgatóság előtt előa
dást tartott a magyar protestanlizmus tör
ténetéről és jelenlegi helyzetéről a csonka 
hazában és a megszállott területeken. Az 
előadás mély hatást keltett. Vass több 
helyre kapott meghívást, úgyhogy még 
sokszor lesz alkalma fölemelni szavát a 
magyar igazság érdekében.

Egy fanatikus spiritiszta feltörte Hal
dane lord koporsóját. A multhéten Ang
liában letartóztattak egy férfit, akiről ki
derült, hogy már a temetés napján feltar
tóztatta a halottas menetet, azzal, hogy 
Haldena lord nem halt meg és nem sza
bad őt eltemetni. Az illető spiritiszta, aki 
nem akarja elhinni a lord halálát.

Kétosztályos rendszert hoznak be a 
német vasutakon. Németországban a va
sutakon előreláthatóan, behozzák a két- 
osztályu rendszert, úgyhogy az elsőosztá
lyon párnázott, a másodikon pedig faülé
sek lesznek.

A forróvizes üstben halálraégett egy 
kisleány. Aradszky Judit két és féléves 
kisleány szüleinek lakásán forró vízzel telt 
üstbe esett Súlyos égési sebekkel szállítot
ták a békéscsabai kórházba, ahol sérülé
seibe belehalt. A gondatlan szülők ellen 
megindult az eljárás.

Tizenheten fulladtak egy amerikai 
folyóba, mert menekülni akartak  a ki
gyulladt motorcsónakról. A Palaná folyón 
egy motorcsónak, amelyen hetven utas 
volt, eddig ismeretlen módon kigyulladt. 
A menekülni akaró utasok közül tizenöt 
asszony és két férfi vizbefulladt.

Húszéves leány volt egy rablóbanda 
vezére. A bresti börtönbe beszállítottak 
egy Novojeva nevű húszéves leányt, aki 
fiatal kora ellenére egy veszedelmes rabló
banda vezetője volt. Novojeva feltűnően 
szép volt, aki a férfiakat magába bolon- 
dítva, rávette őket arra, hogy bandájához 
csatlakozzanak. Egy tizenhatéves fiú árulta 
el féltékenységből, de a leány még letar
tóztatása előtt sajátkezűén leszúrta árulóját.

Kivégeztek hét mexikói banditát. St. 
Louis Potosiban statáriális tárgyalás után 
kivégeztek hét felkelővezért köztük a vá
rosi vallásvédelmi liga elnökét és Sanchez 
bandavezért, aki februárban az Egyesült- 
Államok felé haladó expresszvonatot ki
rabolta. Colima városában katholikus fel
kelők és kormánycsapatok között véres 
harc folyt, amelyben tizenegy felkelő elesett.

Az olimpiászról hazatérő németek 
látogatása Vilmos császárnál. Az olim
piászról hazatérő német delegáció egy 
része — hat tiszt és néhány polgárember 
— Doornban félbeszakította útját. Vilmos 
volt német császár fogadta őket és mind
egyiküknek átadta arcképét.

A Presbiteri Világszövetség idei gyű
lése. A református egyházak világszerve
zete, amely tudvalevőleg a múlt ősszel 
Budapesten ülésezett, ezidén szeptember 
17—22-ig Hágában tartja európai ülését,

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Az Én Újságom 6—10 éves gyermekek 
képes irodalmi lapja, szerkeszti: Gaál
Mózes. Szebbnél szebb regények, mesék, 
versek, rengeteg játék, kézügyesség, tréfa, 
pályázat, rejtvények és a szerkesztői üze
netek tarkítják a lapot. Az Én Újságom 
előfizetési ára 2 pengő. Az előfizetők 1.20 
pengő kedvezményes áron szerezhetik meg
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Az Én Újságom Könyvei című regényso
rozatot. Együttes előfizetési ára 3.20 pengő. 
Mutatvány számot kívánatra díjtalanul 
küld a kiadóhivatal, Budapest, Ví. And- 
rássy ut 16.

Magyar Lányok fiatal lányok képes 
irodalmi lapja, szerkeszti Tutsek Anna. 
Szebbnél szebb regények, elbeszélések, 
versek, társadalmi és ismeretterjesztő cik
keken kívül szerkesztői üzenetek tarkítják 
a lapot. A Magyar Lányok előfizetői 1.60 
P kedvezményes áron szerezhetik meg a 
Szászorszép Könyvek című regénysoroza
tot. Együttes előfizetési ára negyedévre 4 
P. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld 
a kiadóhivatal Bpest, VI. Andrássy ut 16.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be: 
Nagy Pál Bucsuszentlászló, özv. Böröczky 
Sándorné Ádásztevel, Szarvasi Kornélia 
Sárszentlőrinc, özv. Pivarcsik Jánosné Rá
kospalota, Németh János Orosháza, özv. 
Ebner Gyuláné Nbarátfalu, Kákay Mihály 
Pestszentlőrinc, Döbrönte István Nacsád, 
özv. Hudy Kálmánná Nemeskolta, id. Szabó 
Kálmán Meszlen, Galló István Tapolca, 
Limbacher Zoltán Kisterenye, özv. Kovács 
Antalné Bodmér, Nádassy Kálmán Debre
cen, özv. Höllig Gusztávné Szombathely, 
Kluge Pál Körmend, Pélfi Dénes Beled, 
Babolcsay Kálmánná Kmagasi, Berecz 
Lajos Celldömölk, Kaposi Károly Csurgó, 
özv. Török Imréné Sopronbánfalva, Hollósy 
József Szombathely, Németh Ferenc Csönge, 
Kálmán Lajos Győr, Cser Györgyné Kisbér, 
özv. Darvas Józsefné Győr 72—72 f, Sar- 
kady Gábor Nalésony, Nagy Pálné Pápa, 
Pfeiffer János Szepetnek, Éger Károly, Győ- 
rik István Győr, Zámolyi József Moson, 
Dönsz Adél Miskolc, Záborszky Sándor 
Celldömölk, özv. Jánossy Ádámné, Jánossy 
József Kmagasi, Nagy Sándor Öttevény, 
Szabó Sámuel Bpest, Horváth Elek Kispest, 
Bertók Károly Szombathely, Kotsis Lajos

Mesterháza, özv. Szabó Gyuláné Farád, 
Bencze Rezsőné Rsztmihály, Buchta János 
Bánszállás, özv. Futácsy Lajosné Zszigrót, 
Erdélyi Lajos Btamási, Luttenberger János 
Csikostöttös, özv. Zsitkovszky Istvánná 
Sopron, Kanicsár József Bpest, Kaluzsa 
Etus Aszód, id. Palkovics Gyuláné János- 
akna, Schneider Józsefné Várdomb, Király 
Elek Nagyköcsk 60—60 f.

Hálás köszönet Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

Pályázati hirdetmények.
A székesfehérvári ég. hitv. evang. egy

házközség pályázatot hirdet az egyház- 
községben szabályszerűen rendszeresített 
s e g é d l e l k é s z i  állásra. A megválasz
tandó segédlelkész kötelessége: segéd
kezni a lelkésznek a hitoktatásban és a 
lelkészi munka minden ágában. Javadal
mazása az egyházközség pénztárából havi 
160 P fizetés, havi 40 P lakbér, fűtésre a 
téli hat hónapon keresztül havi 30 P és 
világításra a téli hónapokban havi 5 P, 
a nyári hónapokban pedig havi 2 P. A 
felavatási okmánnyal felszerelt kérvények 
1928. szeptember hó 15-ig a székesfehér
vári lelkészi hivatal címére küldendők be, 

*
A bokodi (Komárom m.) ev. egy

házközség a második tanítói állásra pá
lyázatot hirdet. Fizetése egy szerényen 
bútorozott szoba. Helyi javadalom 2 egy
ség, benne természetben 4 m. fa. Köteles
sége egyik iskola vezetése, iskolai időben 
a kántori teendők felváltva végezése. Pá
lyázati határidő a lap megjelenésétől 2 
hét. Személyes megjelenés kívánatra. — 
Balogh István ev. esperes.

8 és 9 éves elemi iskolába járó fiaim 
mellé keresek olyan német anyanyelvű, 
14—15—16 éves, evang. vallású, polgári 
iskolát végzett, egészséges, intelligens, eset
leg zenéhez (zongora) is értő kis leányt, 
aki a német nyelvbe bevezetné őket. 
Kötelessége lenne a fiukkal való állandó 
német társalgás mellett a takarításban 
segédkezni, esetleg kézimunkát végezni, 
amíg a fiuk iskolában vannak. — Cím, 
válaszbélyeg ellenében, a kiadóban. 1—2

„Dunántúl i  S z a k á c s k ö n y v “
legújabb bővített kiadása 6.80 P előleges 
beküldése ellenében bérmentve kapható 
szerzőnél: özv. N a g y  F e r e n c n é  
S á r v á r ,  Vasmegye. Utánvételes külde

mény 50 fillérrel drágább.

15—17 éves kis árvaleányt keresek ki
zárólag gyermekek mellé. — Cím a kiadó- 
hivatalban. 1—2

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlemények

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprikakiviteli üzletében 
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 13—KI. — Sürgönyeim : KxpaprUa.

Vas- és rézbutor-lakatos műhelyembe 
egy jó és erős fiút t a n u l ó n a k  felveszek. 
Er ns z t  János Győr, Wennesz J. út 55. 2—8

Gyógyszertáramba egy 18—30 éves, 
elég erős, megbízható, szorgalmas és tisz
taságot szerető fiatalembert mindenesnek 
keresek. Kezdő fizetése havonta 35 pengő, 
reggeli, ebéd, uzsonna, vacsora és ruha
mosás. Akinek ajánló levele lesz, előnyben 
részesül. S t e i n h a u s z  Béla  gyógyszerész 
Putnokon, Gömör megye. 2-3

G abonaárak: Búza 28.20, rozs 25.30, 
árpa 25.40, köles —.—, zab 30.—, tengeri 
29.80, korpa 20.40 pengő métermázsánként.

Felelős szerkesztő és kiadó : OZIPOTT QÉZA 
Szentgotthárd. (Vasvármegye).

Szerkesztőtára : NÉMETH KÁROLY. 
Főmunkatársak :

NAGY MIKLÓ8, 8ZENDE ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.r a  m

Evangélikus iskolák tankönyvei
K I S  T I V A D A R - n á l  P Á P Á N

■  ■  B a a ^ j

a legújabb tanterv szerint átdolgozott új kiadású iskolai tankönyvek, új vezérkönyvek, rendtartási 
nyomtatványok, fali-térképek, új szemléltető képek, iskolai könyvtárak beszerzendő könyvei, ifjúsági 

színdarabok, népszínművek, olcsó és jó olvasmányok, iró és rajzszerek kaphatók.

Új részletes jegyzékét ingyen küldi meg K IS  T IVAD AR könyvkereskedése PÁPA.

Mindenhová előnyös feltételekkel közvetlen szállít és megadja azt a kedvezményt, amelyet bárki adhat.

| Időt, pénzt, fáradságot takarít meg, ha egyhelyről rendeli meg szükségletét, egy csomagban, |
egy postadíjjal.

■ Kívánatra minden könyvet saját könyvkötészetében valódi vászonnal bekötve k ü ld h e t^eg . g
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Alapított«
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
s Dunántúl! Lntner-Szövetsőo.
Az OrezÁgos I.uther-Szöfet- 

iég Uratalon lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZO szerkesztő- 
kiadóhivat&lának 

Szentgotthárdra (Vaavm.) 
küldendők. 

Elófizetáat elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

Szerkesztő-kiadók] ratal i

S Z E N T O O T T H Ä R D . 
Vas vármegye.

Fiókkiadódra tál i 
.Luther-Táraaaág* kOnyr- 

kereskedéae Budapest, 
vm ., Szentklrályi-u. Bl/a.

a „haransseo“
előfizetési ára negyedérre 
1 P 28 f. Félévre 2 P «  f. 

Csoportos küldéssel 
10*/«-oa kedvezmény. 

Amerikába egées évre 2 
dollár; as utódállamokba 
negyedévre 1 P 00 fill.

Vigyázz a nyelvedre.
Jakab I. 3 .5 .: „A nyelv 

kicsiny tag és nagy dolgokkal 
hányja magót. íme csekély 
tűz mily nagy erdőt felgyújt.“

Isten tiz parancsolata közül kettő 
* szól a nyelv bűnei ellen. A má
sodik parancsolat megtiltja Isten 
nevének hiába-vevését, a nyolca
dik felebarátainkat veszi védel
mébe a nyelv gonoszságaival szem
ben. A Biblia több helyen kemény 
ítéletet mond a nyelv bűnei felett. 
„Lopni szégyenletes, gonosz dolog, 
de rágalmazni még szégyenletesebb 
és még gonoszabb.“ „A hazug
ságot gyűlöli az Úri“. . .

Több jót és nagyobb áldást 
alig lehet mással szerezni, mint 
beszédünkkel — de több sebet 
sem lehet ám ejteni mással, mint 
a gonosz nyelvvel! . . .  Igen, be
szédünk lehet áldás s olyan ha
talom, mint egy földre szállt an
gyal, aki a tévelygőt jó útra iga
zítja, a szomorkodót megvigasz
talja, amott megbocsát, áld, imád
kozik és magasztalja az Urat. 
Ilyenkor áldás a beszéd, áldás 
minden szavunk! . . .

De azután nem lehet-e úgy is, 
amint Jakab apostol mondja: „Cse
kély tűz, mily nagy erdőt felgyújt.“ 
Minden szavunk lehet átok is I . . .  
Tele van a világ igazságtalanság
gal, lázadozó gonoszsággal, halá
los méreggel! Hányszor tagadjuk 
meg szavunkkal, beszédünkkel az 
igazságot és a szeretetet ? Ki szám
lálja meg azokat az otthonokat, 
amelyeknek fedele alól a nyelv 
bűnei elűzték a békességet, ahol 
az átok-beszéde összetörte a bol
dogságot, és megvérezte a szíve
ket ! —  A tolvajt megvetjük, meg
bélyegezzük, mert más vagyonához

akart nyúlni — hát minden tolvaj
nál nem gonoszabb az a rágal
mazó, aki a más becsületét, jó- 
hirnevét rabolja el ? . . .  Megbor
zadunk egy-egy véres cselekedet 
láttára — hát nem kellene meg
borzadnunk az olyan szavak hal
latára is, amelyek gyűlölködést, 
visszavonást vetnek, a véres cse
lekedeteknek ezeket az okozóit 1. . .

Uram Istenem I zabolázd meg 
és kormányozd az én nyelvemet, 
hogy ne ártsak vele senkinek! 
„Nyisd meg az én ajakimat, hogy 
hirdesse szám a te dicséretedet“...

„Isten, oh szent Isten,
Oh végeden kegyelem.
Ki nélkül semmi jó,
Nincs semmi segedelem.
Adj nekem ép testet,
Ép elmét s jó szívet,
Melyet ékesítsen jó lelkiismeret.

Add, hogy tiszta s igaz.
Legyen minden beszédem.
Hiábavaló szó 
Szájamból ki ne menjen,
Tisztem szerint ha hell 
Akárhol szótanom
Igéd törvényitől ne hagyj elhajlanom."

Ámen *

Qeduly püspök a Lutherszövetségről.*
Egyes egyházközségek még ma 

is vonakodnak a helyi Luther- 
szövetség megalapításától és mű
ködtetésétől, azzal magyarázva tar
tózkodásukat, hogy a szövetségre 
váró feladatot részben maga az 
egyház, mint a gyülekezet egésze, 
részben egyes meglevő egyház- 
társadalmi egyesületek úgyis el
végzik s hogy elvégre is nem a 
név, de, a munka elvégzése a 
fontos. Én ez utóbbi megállapítás 
helytálló voltát pillanatra sem 
vonom kétségbe, mert magam is 
mindenben a lényeget s nem a 
külső formát keresem. De megfor
dítom a tételt s kérdem a vona
kodó gyülekezetektől s azok lelki 
vezéreitől; ha a név nem fontos, 
miért húzódoznak annak az alkal
mazásától, hiszen ha a név nem 
fontos, akkor annál kevésbé állják 
fontos akadályok útját annak, hogy 
ezt a nevet, amelyben egyháztár
sadalmi mozgalmainak számára 
végre is tér nyílik országos szer
vezetben való tömörülésre, tény
leg alkalmazásba is vegyék; s ha

* A tiszai egyházkerület püspökének 
évi jelentéséből.

nincs ref., illetve r. gyülekezet 
e hazában, amely ne volna be
szervezve a Kálvin, illetve a róm. 
kath. szövetségbe, micsoda komoly 
akadálya lehetne annak, hogy ahol 
nincs, ott megszervezzék, ahol van
nak más nevű egyháztársadalmi 
szervezetek, ott ezek gyűjtőcsator 
nájaként kiépítsék a helyi Luther- 
szövetségeket ? Ne féljünk új fegy- 
háztársadalmi szervezetek alakí
tásától ! Módot, alkalmat nyújtanak 
ezek ho^y hivatalos egy
házi s. .övezete., .gjain kívül min
den megkonfirmált egyháztag, fér
fiak, nők, ifjak és aggok befoly
hassanak az egyháztársadalmi élet 
alakításába, ott és abban részt- 
vehessenek, szerepelhessenek, köz
reműködhessenek, áldozhassanak 
s szívük vallásos vágyai az isten
tiszteletek rendszerinti módozatain 
kívül is kielégülhessenek. Ismétlem, 
csak szervezettség, mozgékonyság, 
céltudatos evangélizáló és evangé
liumi alapokon álló szociális tevé
kenység menti meg egyházunkat 
az erősebb felekezetek és az élénk 
mozgékonyságú szekták egyre he
vesebbé való versenyében.
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L e v é l *  Budapest, 1928. aug. 20.

Igen tisztelt Szerkesztő Úr, Kedves Barátom!
A  mellékelt költeményt azzal a kéréssel küldöm, hogy azt a 

„Harangszó“-ban közölni szíveskedjél.
Minthogy a „Harangszó“ első szám a annak idején az én versem

mel indult, óhajtanám, hogy ez a versem, amelyet utolsó versemül 
szántam, szintén a „Harangszó“-ban jelenjék meg.

Igaz tisztelettel és szeretettel üdvözöl
őszinte barátod-' S á n th a  K á r o ly .

Kiáltó szó!
Gödöllőn mindezideig nincs 

evangélikus templom, pedig nem
csak ev. hívek számánál, de a 
hely fontosságánál fogva is indo
kolt volna Gödöllőn az ev. temp
lom mielőbbi felépítése és önálló 
egyház létesítése. Nemcsak a gö
döllői hittestvérek lelki szükségle
tét volna hivatva ez kielégíteni, de 
nagy érdekek fűződnek ahhoz, 
hogy Gödöllőn az evangélikus egy
ház képviseltesse magát. A Ma
gyar Lutherániának egyetemes ér
deke volna e z !

Nagy örömünkre szolgál, hogy 
— mint értesülünk — a gödöllői 
alig 400 lelket számláló gyenge 
gyülekezet a múlt mulasztásait 
pótolva templomot épít. Anyagi 
eszközeik azonban immár teljesen 
kimerültek. Magukat a végsőkig 
megterhelve hozzánk fordultak, 
hogy a Harangszó előfizetőihez 
juttassuk el segélykiáltásukat: „Jer- 
tek, építsük meg Jeruzsálem kőfa
lát!“

Szeretettel kérjük a Harangszó 
előfizetőit, olvasóit és barátait, hogy 
jószívük és tehetségük szerint jut
tassanak pár fillért a gödöllői test
véreinkhez, hogy templomukat fel
építhessék.

Olvasóink az adományaikat köz
vetlen a Templomépítési Alaphoz 
Gödöllőre küldhetik. Csekszámlá- 
juk száma: 57.038.

Adakozzatok jószívvel a gödöl
lői evangélikus templomra!

Epilógus.
Méltóségos és főtisztelendő Kapi Béla 

ev. püspök urnák mély tisztelettel 
és szeretettel ajánlva.

(1840-1928)
Énekeltem, imádkoztam 
S az eget a földre hoztam — 
Énekelve, imádkozva 
Megcsendült Szent Dávid kobza.
Énekelvén, imádkozván 
A jő Isten így szólt hozzám : 
Melléd adtam a Megváltót,
Hogy életed legyen áldott.
Szegényen jössz nagy Királyom, 
Jöttödet én úgy kívánom —
Nincs hely, hová lehajtsd fejed, 
Az ég a Te méltó helyed.
Kormánypálcád törékeny nád, 
Tövisből van a koronád,
Trónod szívünk s az égi hon, 
Töviseden nyit liliom.
Liliom a tövisek közt,
Hervadt ág én a hívek közt, 
Engemet nem bánt a bánat, 
Istennél a bűnbocsánat.
Áldom Atyám bő kegyelmét, 
Szent Fiának nagy szerelmét,
A Szent Lélek segedelmét.
Mely felülmúl minden elmét.
Titkon oldik elme-nagyság,
Együtt mélység és m agasság;

Ha szomorít a sír mélye, 
Vígasztal az ég reménye.
Kóstoltam a mennyet itt lent 
Gyermekszívvel félve Istent,
Az Úrtól jött szent izenet: 
Boldog, ki hisz, remél, szeret.
Ha a pap hű és nem béres,
A nyáj is az Istenéhez 

a cél felé együtt mennek, 
röme ez földnek, mennynek.

Áll a Krisztus keresztfája, 
Gondolatban hullj alája,
A szent vérnek minden cseppje 
Enyhe balzsam égő sebre.

Temetésre harang kondul,
Van-e élet a síron túl?
A sír így szó l: soha többé!
A hit mondja: mindörökké !
Élek-halok Szent könyv érted! 
Betűd öl, de lelked éltet; 
Olvasván szent Bibliámat 
Nem kísért bűn, nem sért bánat.
Olvassátok a Szent Könyvet, 
Eltöröl az minden könnyet, 
Könyvek-könyve, térdre esve  
Szívom mézed reggel-este.
. . .  Estém itt, jöjj csendes álom, 
Szebb életre hív halálom —
A test lesz csak szálló köddé, 
Él a lélek, él örökké!

Sántha Károly.

Akik az evangélium után 
vágyódnak.

Irta: dr. Schlitt Gyula. 3
IV.

Ilonka is ott állt a tömeg között, őt is 
a kíváncsiság hozta ide ; s mikor hallotta, 
miről van szó, elemi erővel vitte az akarás 
a nevezetessé vált kocsi közvetlen köze
lébe, de úgy, hogy a jobbágyok közé bújva 
ne láthassa az atyja. Csak úgy falta a ke
reskedő szavait. Észre sem vette, hogy 
közönséges jobbágyok között tölong az 
előkelő urileány. Ily közel még nem állt 
paraszthoz, a jobbágynak arcét még nem 
iátta ily közelről soha. S mily szép volt az 
igaz evangélium fényében a munkától, a 
gondoktól csúffá gyötört arc I ezer s ezer 
gondolat volt odaírva a fonnyadt ráncok 
közé, mely gondolatok arany betűkben 
néztek le Ilonka jó szívébe. Te érted dolgo
zunk. a te gondjaidat hordják a mi vállaink, 
a mi verejtékünk a te aggodalmaskodásod
nak könnycseppjei. S mi nem kívánunk 
mást tőled: tarts bennünket embereknek, 
kikért a Krisztus ép úgy ontotta vérét, mint 
te érted. Nem kívánunk mást tőled, csak 
szeress, fogadj mint testvéreket szívedbe.

S ő szívébe fogadta a szeretet után 
sóvárgó jobbágyait. Az övéké volt egészen. 
Luther tanain át látta, hogy a Megváltó 
egyformán öleli keblére az urat s a job
bágyot. Mily boldog volt, hogy szót vált
hatott ezekkel az ő érte lezsarolt emberek
kel. Mily kedves volt az a félénkség, mely- 
lyel közeledtek hozzá s mily boldogító 
tudat, hogy ez a félénkség mély szeretetet 
rejt magában.

Itt van István is. Ép a kereskedővel 
beszélget.

Ilonka Istvánnak véleményét szerette 
volna hallani az új dolgokról s fájó nyila- 
lást érzett szívében, mikor arra gondolt, 
hogy István másként vélekedhetik, mint ő. 
István egy csomó könyvet vesz át a keres
kedőtől. Bizonyára Luther iratai. E gondolat 
megnyugtatja Ilonkát. Beszélni fog vele. De 
mit szól a nép ? Mit szól — ha meglátja 
— édesatyja ? Mit törődik ő most a világ 
előítéleteivel s atyjának parancsaival, mikor 
mennyei üdvösségéről van szó.

A tömeg kezd oszlani, hívja az estéli 
munka. Csendben elvonul, halk moraj kí
séri, mely új vágyakról s új szeretetről 
beszél. István még egyre tárgyal a keres
kedővel. Nagyon bele vannak mélyedve. 
István arcéból csak úgy tüzelni látszik a 
hév. Beh 1 szeretné hallani Ilonka. Oda

megy. A két férfi nem zavartatja magát. 
István kezet fog Ilonkával s örül, hogy 
érdekli az ügy.

„Hitet követel az Isten — folytatja a 
kereskedő — ha megvagyok győződve ar
ról, hogy Jézus én értem ontotta vérét s 
tudom, hogy Isten e szent váltság fejében 
fátyolt dob az én bűneimre s igaz gyanánt 
kezel, ha én ezt szent meggyőződéssel hi
szem, akkor én más emberré lettem s 
óvakodni fogok ezentúl a jó Istennek ezt 
a hozzám való nagy kegyelmét a legkisebb 
mértékben is megbántani. E hit által fel
épített új emberből csak jó cselekedetek 
folyhatnak vagyis az új embernek élete 
fává lesz, mely gyümölcsét felkínálja a 
világ minden emberének, még az ellenség
nek is. Minden cselekedet az Isten iránti 
szeretetnek következménye s így lesz jó 
cselekedetté. Ha nem hitből foly a tett. 
akkor értéke nagyon kétes. A farizeusok 
sok jót tettek, mégis vipera fajzatnak mondja 
Jézus, mert emberi hiúságból cselekedték 
a  jót. Ha tisztán a jó cselekedet az üdvös
ségnek alapja, akkor a gazdag számára 
a mennyország biztosítva van, annyi jót 
tehet, amennyit akar, de amellett lehet a 
legnagyobb gazember. Az üdvösség alapja 
a hit. így leszünk egyformán alkalmasak 
a mennyország elnyerésére. Ez Krisztus
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Solymossy Lajos báró halála.
Nagy részvét mellett búcsúz

tatták el Budapesten a kerepesi 
temetőben augusztus 28-án Soly
mossy Lajos bárót, a magyarhoni 
ev. egyetemes egyház volt felügye
lőjét. A temetési szertartást vitéz 
Kendeh Kirchknopf Gusztáv dr. 
bányakerületi központi lelkész vé
gezte. Az egyház koszorúját báró 
Radvánszky Albert egyetemes fel
ügyelő, kinek az elhunyt közvetlen 
hivatali elődje volt, helyezte el a ko
porsóra. Solymossy báró holttestét 
ezután a sopronmegyei Loos-ra 
szállították, ahol Kapi Béla püspök 
mondott hatalmas gyászbeszédet.

Jelen voltak a családtagokon 
kívül az egyházkerület képvisele-

tana. A pápa mást tanít.“
Mély hatást tettek e szavak Ilonkára s 

Istvánra. Szívük legrejtettebb érzéseit érin
tették. a titkon pislogó sejtelemre fényt 
árasztottak, a közös nagy meggyőződés 
szétválaszthatatlanul egymásba kapcsolta 
életüket. Kezet fogtak a kereskedővel s 
eltávoztak.

„Áldja meg a jó Isten magukat igaz 
hitükben s legyenek az igazság hirdetői 
szóban, cselekedetben, hogy boldogok le
gyenek."

Ügy hatottak e szavak, mint egy ifjú 
párra mondott áldás.

„Kísérjen a kapuig. István!“
Hogyne kísérte volna, akár a világ vé

géig. Nem féltek már senkitől, tudták a jó 
Isten ügyében járnak s ő velük van, más
tól meg nincs mit félniök.

„Ezeket én is szeretném olvasni“, mu
tatott Ilonka István könyveire.

„Örülök — szól István — de vigyázzon 
Ilonka, hogy az olvasáson rajt ne érjék, 
mert elveszik, elégetik s mi nagy kincset 
veszítünk.“

„Tudom — szól Ilonka — vigyázok 
akár a két szememre. S valamit nem értek 
belőlük, megmagyarázza-e István ?“

„Azok lesznek életem legszebb percei, 
mikor Luther iratait megmagyarázhatom

tében dr. Mesterházy Ernő egy- 
házker. felügyelő, szentmártoni 
Radó Lajos felsőházi tag, egy- 
házker. pénzügyi biz. elnök, egy- 
házm. felügyelő, Ziermann Lajos 
soproni lelkész, kormányfőtanácsos, 
László Miklós püspöki titkár és 
Götze Gyula nemeskéri lelkész.

Solymossy báró anyaszentegy- 
házunknak melegszívű, áldozat
kész vezető embere volt. Mint 
gazda a legkiválóbbak közül való 
volt. 40 ezer holdnyi Arad megyei 
nagy birtokát, gyönyörű mintagaz
daságát 500 hold kivételével az 
oláhok elrabolták. A sok meg
próbáltatás, keserűség megtörte 
testi-lelki erejét, míg végre a halál 
egy budapesti szanatóriumban 
megváltotta minden földi szenve
désétől. Legyen áldott emlékezete!

önnek. Csodás eszmék, melyek kimondha
tatlan súllyal esnek a népek történetébe. 
Ezeknek hatása alatt új világ fog kialakulni. 
Az emberek közelebb jönnek egymáshoz 
s mégis önállóbbak lesznek. Közkinccsé 
lesz a tudomány. A vallás nem rabszol
gákat nevel, hanem gondolkodó embereket, 
kik belátásból, meggyőződésből követik az 
Istennek parancsolatjait.“

„Oly boldog vagyok az ön szavai nyo
mán megismerhetni e nagy tanokat", szólt 
Ilonka s hálásan nézett István szemeibe.

„Nekem életem legnagyobb öröme lesz!“
Ezzel már oda is értek a park kapujához. 

Egészen bealkonyodott. István búcsúzik.
„A könyveket ne feledje ide adni“ — 

szólt a leány s oly kedvesen mosolygott 
hozzá, hogy István a szívét is átadta a 
csomó irattal.

A leány kezét nyújtotta s István — nem 
tehet róla — de megcsókolta azt a kis 
kezet. Ilonka nem ellenezte, hisz oly ártat
lan szívből jön. Egy percre egymás sze
mébe néztek, talán gondolataikat lesték.

.,Ügy-e nem haragszik. István, anyám 
sírjára tettem a magától kapott virágot, 
számomra az a legkedvesebb hely."

„Boldog vagyok — szólt halkan István 
— tudom, ott a legtisztább szeretetre em
lékeztet a virág."

Gyermektelen családoknak
kiváló alkalmat nyújt a Gyermek
telepítő Szolgálat (Budapest Vili., 
Gyulai Pál-utca 9.) arra, hogy néma 
hajlékukat boldog gyermek kaca
gással, vidám énekkel töltsék meg. 
Örökbeadásra bejelentett árvák 
százai közt sok tisztalelkü, drága 
szép gyermek van, kiknek ártat
lan szemében a menny tükröző
dik. Ki ne kívánna ingyen szerezni 
magának bár egyet, hogy az isko
lába induló gyermekmilliók közt, 
az ő szive mellől is kiinduljon, 
a tanuló gyermekben a növekedő 
diadalmas jövő. Nincs nagyobb 
öröm, mint egy-egy ilyen nevelt 
gyermek szíve s ajkáról hallani az 
Isten adta szót: anyus, apus. Nincs 
nagyobb boldogság, mint befogadni 
csak egyet is Annak nevében, Aki 
maga biztosít, hogy az ő  kicsinyei 
egyikének a szívébe fogadásával 
Őt Magát: Krisztust fogadod be. 
Protestáns háznépekhez kiáltunk 
ma elsősorban, mert gyermekeink 
óriási százaléka ilyen. S mivel kath. 
testvéreink között aránylag több 
a gyermekkereső, protestánsok hí
ján, kénytelenek lennénk árváin
kat kath. nevelőknek adni, akik 
természetesen maguknak nevelik. 
Melegszívű gyermektelen házastár
sak, hallják meg a kiáltó szót s 
tegyenek próbát. Sok tapasztalat 
bizonyítja, hogy egy-egy örökbefo
gadott árva igazi örömet s boldog
ságot visz a házba. Gyermektele
pítő Szolgálat minden szombaton

Ezzel elvált a két ártatlan gyermek, 
tele reménnyel, boldogsággal.

V.
Ezalatt fent a kastélyban nagy odaadás

sal főzték istentelen terveiket a plébános s 
Rónay az eretnekség kipusztítósóra. Oly 
leverőleg hatottak rájuk a délutáni esemé
nyek, hogy még a bor sem Ízlett nekik. 
Megdöbbentette őket az a hatás, melyet 
a reformáció felőli első híradás váltott ki 
a népnek leikéből. Nem tudnak megálla
podásra jutni. Emberi hatalommal nem 
lehet az eszmék támadását visszaverni. 
Tanácstalanul álltak, pedig oly buzgalom
mal keresték a kibontakozás lehetőségét, 
hogy Rónaynak fel sem tűnt leányának 
tóvolléte. Nem sejtette, hogy az eretnekség 
már tanyát vert itt a saját kastélyában, 
még pedig épen leányának szívében.

Ilonka most nyit ajtót. Úgy rohan szinte 
az urak elé. A plébános urat üdvözli, aty
jának pedig nyakába dobja magát s össze
vissza csókolja. Oly meleg kedvesség árad 
le egész lényéről, hogy reá sem ismernek. 
Rónay megfeledkezett nagy aggodalmáról 
is. Ez a mosolygó angyal édes csacsogá
sával felüdítette az öregnek minden kedé
lyét Úgy peregtek ajkáról a szavak, mint 
egy csillogó aranyfonói s tündérhólót szót*
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11—1 óra között árvák s gyermek
keresők találkozóját tartja. Külön 
levélcím: Ref. lelkész, Rákospalota- 
Ujvárosrész, Arany János-ut 49.

Egy kis gyülekezet nagy 
örömünnepe.

ötven esztendő reménye, buzgó szívek
nek szent vágya válik valóra a Balaton 
partján, a keszthelyi gyülekezet körében, 
amikor megkezdték templomuknak építését. 
A templom alapkövének ünnepélyes meg- 
áldása és elhelyezése augusztus hó 23-án 
történt meg nagy ünnepség keretében, mely
nek drága emléke mindig élni fog a hívek 
lelkében. — D. e. Vsll órakor istentisztelet 
volt a polgári leányiskola tornatermében, 
melyet ez alkalommal a hívek serege egé
szen megtöltött. A „Dicsérd én lelkem“ 
ének után Menyhér István imádkozott és 
bibliát olvasott (Ezsdrés 3 . 10—is.), mely 
után felhangzott az „Isten felséges adomá
nya“. Nagy Lajos zalai esperes lépett a 
szószékre és a 27. zsoltár 4. v. alapján 
megtartotta a szépen felépített ünnepi be
szédet, mely után az „Erős vár a mi Iste
nünk“ akkordjai zengtek fel a könnyes 
szemű hívek ajkain. Ezután az egész gyü
lekezet kivonult a templomépítés színhe
lyére, ahol az egész város közönsége, élén 
a hivatalvezetőkkel, várakozott, kiknek so
raiban ott láttuk a premontrei rend főigaz
gatóját, a katonaság, csendőrség képvise
lőjét, a járás főszolgabiréját, városbirót és 
főjegyzőt. Gazdasági akadámia, Hercegi 
urodalom, hitfelekezetek, posta, ipartestület, 
iskolák és közhivatalok kiküldötteit és na
gyon sok vendéget. Szépen felépített lomb
sátor nemzetiszinü lobogókkal és viré ''okkal 
díszítve, belsejéber >ek tábo tárral, 
melynek hátterébe igákból k szített 
hatalmas fehér kereszt állott, a homlokza
tán „Isten nevében“, rózsaszínű virágokból 
készített felirattal, állott a templom szenté
lyének helyén. A gyönyörű virágdíszítéseket 
nagy buzgósággal özv. Nagy Istvénné ké-

a a rémült komorság köré. Nem sejtették, 
■jgy épen az örvendezteti az ő lelkűket, 

minek a megfojtását tűzték ki célul.
A leány minden kedvességével is már 

kellemetlen kezdett lenni. Előtte mindent 
titkolni akartak, ne bánkódjék ártatlan 
szíve. Arra nem is gondoltak, hogy a dél
utáni dolgokról *■ -hon valamit. Nem érint
kezett ő "ol a jc ;• al. A küldönc pedig 
beléphet minden percben, ki hírt hoz az 
alispántól s elárulhatna mindent.

„Jó napod van ma édes leányom, térj 
pihenni ezzel az áldott kedéllyel, ne zavarja 
ma már semmi a te örömödet, menj édes 
leányom 1“

A leány szívesen ment, hisz várták a 
könyvei. Búcsúzott és szobájába tért. Talán 
az éjfél is ott érte a könyvei mellett. Min
den sor csak erősítette hitét, minden gon
dolat szorosabbra fűzte a reformációhoz s 
végül, mint a lutheri tanoknak tántorítha
tatlan híve áll előttünk. Lefekszik, llgy 
fekszik ágyában, mint fehér liliom a hó- 
pelyhek között. Imádkozik s boldogan 
álomba merül.

' A küldönc is megjött. Átvették tőle a 
levelet s elbocsátották. Oly izgatottság vett 
rajtuk erőt, hogy alig tudták feltépni a le
velet. De a tartalomra furcsa ábrázatot 
öltött mindkettőnek arca. (Folytatjuk.)

Fohász.
A nap lement már delelőmről;

Mér alkonyul, már este van.
Ha Te nem óvnád gyenge léptem et;

Mi lenne velem oh Uram ?
Velem voltál napom kelésén,

Hogy alkonyul, most se hagyj el.
Míg a szemfedél rám boru l;

Maradj velem, kegyelmeddel.

Nehéz út maradt el mögöttem ;
Könnyes szemekkel tekintek vissza, 

Azért én csak mentem előre ;
Jó Istenem Tebenned bízva.

Te nyújtói kezet a csüggedőnek ;
Oh esdve kérlek, most se hagyj el. 

Míg a sír hantja rém boru l;
Maradj velem kegyelmeddel.

TÓTH DÁNIELNÉ.

szítette, a Nőegylet tagjainak segítségével, 
elhunyt férje émlékére. — A „Jövel Szent 
Lélek“ hangjai után Menyhár István pa- 
rochus lelkész lépett az oltár elé és rövid 
bevezető beszéd után (118. zsolt. 24—25. v.) 
felolvasta az emlékiratot, mely a gyüleke
zetnek és a templomépítésnek történetét 
foglalja magában, feljegyezve hazánk és 
egyházunk vezetőit. Ezután Nagy Lajos 
esperes mondott nagy ünnepi beszédet az 
oltár elől (Máté 7.24—as.). Az okmány az 
aláírások után, a tervekkel és egyéb mel
lékletekkel ellátva, burkolatba foglalva, 
elhelyeztetett az alapkőbe, melyet Nagy 
Lajos esperes és Menyhár István lelkész 
megáldottak. Majd következtek a kalapács
ütések bibliai mondások kíséretében espe
res, lelkész és világiak részéről. Az esperes 
befejező alkalmi verses imája után a Him
nusz hangjaival ért véget a lélekemelő 
ünnepség. — Délután, mikor már minden 
csendes volt az ünnepség színhelyén, jó- 
lelkü hívek összeszedték a tábori oltár 
virágait és kivitték a temetőbe, hogy fel
díszítsék vele a gyülekezet elhalt buzgó és 
áldozatkész híveinek sírjait, akik között az 
egyházalapozó Oppel Károly és felesége 
sírjára az oltár fehér virégkeresztjét tették, 
így rótták le az ősök iránti emlékezésnek 
kegyeletes adóját.

A templom bárok stílben készül, a vá
ros legszebb helyén a Gazdasági akadémia 
melletti sarkon, Közvetlen szomszédságban 
épül a hasonló stilusu lelkészlakás is. 
Mindkettőnek a tervét és költségvetését 
Szeghalmy Bálint hírneves műépítész, nagy- 
kanizsai városi mérnök készítette teljesen 
díjtalanul, amivel sokat segített anyagilag 
is a kis egyházon, sőt az ellenőrzés nagy 
munkáját is ő volt szíves vállalni. Mind
ezekért a fáradságért nagy hálára köte
lezte egyházunkat Szeghalmy Bálint prot. 
testvérünk. Az építést Kalmár Zoltán 
építész-mérnök végzi Nagykanizsáról, aki 
evangélikus hittestvérünk, az ottani egyház 
buzgó presbitere, kedvező ajánlatával se
gítve elő a kis egyház nagy feladatát. Az 
építkezés körülbelül 50 ezer pengőbe kerül 
és az alig 800 lelket számláló gyülekezet 
két év alatt 30 ezer pengőt hozott össze 
e szent célra, önmaguknak erő feletti 
megadóztatósóval és segélyekkel, de még 
mindig hiányzik 20 ezer pengő, melyet 
ezután kell előteremteni és ehhez várja a 
közegyház és a testvérek segítő kezét és 
adományait. Amelyik egyház ily rövid idő 
alatt ennyit áldoz az Isten dicsőségére és 
egyhózépítésre. az megérdemli a külső 
segítséget is, mely nem maradhat e l. '— 
Isten áldása legyen nagy munkájukon.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről
A  gráci Tagespost augusztus

3-iki számában írja: „A St-Pölteni 
járásbíróság egy heti szigorított 
börtönre ítélte Pater Baudenbacher 
Gáspár jezsuitát, a törvényesen 
elismert protestáns egyháznak gya- 
lázása miatt. Pater Baudenbacher 
február 12-én Ybbsben a városi 
templomban tartott prédikáció al
kalmából többek között ugyanis 
a következőket mondotta volna : 
A z esketés egy katholikus és egy 
protestáns között, ha az protestáns 
templomban történik is, érvény
telen, mert a protestáns templom 
nincsen felszentelve. A  protestáns 
templom hasonlatos a tehénistálló
hoz mert az sincs fölszentelve.“ 

Pater Baudenbacherra és ha
sonló gondolkozású elvtársaira 
állanak az írás szavai: Atyám  
bocsáss meg nekik, mert nem tud
ják mit cselekszenek. Egyben ne
kik köszönhetni, hogy tudatlanság 
és hitetlenség árnyai nehezedtek 
ismét a földre; tévely és bűn éjjele 
az emberiségre.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Milyennek ismered Jézust?

Szept. 10. Távollevőnek. János 4.19-25. 
A samáriai asszony tudott a Messiásról. 
De mindig valami nagyon távollevőnek 
képzelte ő t : azért nem ismert Jézusban 
reája. Akik mindig távollevőnek gondolják, 
azok nagyon helytelenül ismerik öt. Gyer
mekkorunkban nem így volt az. Az, hogy 
felnővén nem láttunk embereket, akik Jé
zus tanításait komolyan vennék, távolította 
el tőlünk az ő  alakját, Jézust az ismeri 
helyesen, aki felnőtt korában is úgy tekint 
reá, mint közellevőre.

Szept. 11. Csodálandónak? Lukács 11, 
27—28. Van a t embereknek egy csoportja, 
amely elsősorban csodálandónak ismeri 
Jézust. Ezek azok, akik a szemüket és 
fantáziájukat szabadjára eresztik, hogy 
csodélatbaejtő dolgokat élvezhessenek vele 
kapcsolatban, de szívüket azért egész hi
degen, hét lakat alatt őrzik. Ezek azok, 
akiknek csak álmaik vannak Jézusról. 
Ezek azok, akik ellen Jézus már a maga 
korában küzdött. Nem adatik jel e gonosz 
nemzetségnek. Nem csodálandó, hanem 
követendő az igazi Jézus.

Szept. 12. Követheletlennek ? Lukács 9, 
57—62. Itt ugyan nem mondja a három 
közül egy sem, hogy : „akkor követhetetlen 
vagy Uram“ — de ma nagyon sokan — 
olvasva e részt — azt állapítják meg. Le
hetséges, hogy miközben bővül a Jézusról 
való ismereted, követhetetlennek érzed őt 
— átmenetileg. De ez csak azért van, mert 
az ő követése mellett meg akar győzni, 
hogy te milyen nyomorult s újjászületés 
nélkül végkép alkalmatlan vagy az Isten 
Országára. De ha ezt az átmenetet meg
tetted s a követésen kívül a kereszten való



véltségot is magad előtt látod, — nem 
mondod Jézust többet követhetetlennek.

Szept. 13. Túligénylőnek'/ Máté25.24-30. 
Van ebben valami igaz. Jézus olyan igé
nyekkel lép fel, milyennel senki sem. Az 
egy. talentumos kegyetlennek nevezi ezért 
az Urat, De valóban az-e? Nem miértünk 
van az, ha az Úr túligénylő. Vájjon lehet-e 
túligénylőnek tartani azt, aki a legszebb 
gyémántért, a híres Kohinórért tíz várost 
kér s nem egy babszemet. Ha felméred, 
hogy mit ad, nem tarthatod többé túligény
lőnek.

Szept. 14. Neked szólónak! Ján. 4.26-29. 
Ez mór helyes vonás. Minden az enyém ! 
Ez az egyébként veszedelmes szó meg
nyitja előtted a legmélyebb kincses bányá
kat, ha ezzel járod be az Igéket, a vív
mányokat, Ígéreteket s kínálatokat, melye
ket jézus maga után hagyott. És ennek 
alapja is van. Mihamar rájössz arra, amire 
a samóriai asszony, hogy Jézus jobban 
ismer téged, mint magad. S azért épen azt 
nyújtja, amire neked van szükséged.

Szept. 15. Hatalmasnak! Máté 8.5-13. 
Ilyennek ismerhették meg a tanítványok, 
mikor lecsendesítette a háborgó tengert. 
Ilyennek a kapernaumi százados, mikor 
még semmit sem látott. Ilyennek ismerte 
meg a samóriai asszony. Jézus hatalmas, 
mert hozzá mer nyúlni a bűnhöz s hatal
mas, mert vállalkozik arra, amire e világ 
minden kincse, tudása, gyönyörűsége hiába 
pályáz: és egészen be tudja tölteni az 
egyébként feneketlen s folyton sóvár szívet.

Szept. 16. Hódítónak! Máté 27.50—56. 
Hódító volt a hegyi beszédben, hódító vi- 
rágvasórnapjón. Hódító, mikor ezreket ven
dégelt, s mikor búcsúzóra a nórdus olaj 
kiöntetett. De legcsodálatosabb, hogy hó
dító volt a kereszten. Most ott a leghódí
tóbb. Addig míg ezt a hódító erejét nem 
ismered, míg nem érzed, hogy lehetetlen 
Néki ellenóllanod, hiányos az ismereted. 
Jézus meg tud nyerni s boldoggá tenni. 
Légy hót azon, hogy eljuthass idáig. Minél 
előbb. Hogy milyennek ismered Jézust, 
attól függ az üdvöd ! G áncs A ladár.

1928. szeptember 9.____________

Együttműködés.
Paród-fürdőn, hol protestáns istentiszte

letre csak a legritkább esetben mehetnek 
a hívek, augusztus hó 19-én protestáns 
istentiszteletet tartottunk.

Több, mint százötvenen vettünk részt 
az istentiszteleten. A résztvevők legnagyobb 
része nagykunsági és Debrecen környéké
ről való református hívekből állott.

Prédikált Zsiray I .ajos nagyvázsonyi 
ev. lelkész, az éneket vezette Kozlik István 
ref. vallósu nyíregyházai kir. telekkönyv
vezető.

Az offertórium 48 pengőt jövedelmezett, 
melyből díszes bibliát szereztünk be a 
gyógyfürdő könyvtára részére. 30 pengőt 
pedig két. nagy szegénységben vergődő, 
parád-üveggyári munkóscsalódnak segélye
zésére fordított a vezetőség.

Augusztus 23-ón este 6 órakor vallásos 
est volt a következő sorrenddel :

1. Egyházi ének Erőss Andorné (ref. 
vallósu) úrnő vezette harmóniumon, nagy 
szaktudással. 2, Acsay Ferenc (ref.) fürdő
gondnok szép bevezető beszédet mondott, 
3. Zsiray Lajos lelkész imádkozott és meg
áldotta a bibliát. 4. dabasi Halász Lajos 
(ref.) tiszti főügyész, a budapesti IX. kér. 
ref. egyház gondnoka, nagyhatású beszédet 
mondott, utalva a Biblia áldásaira. 5. Acsay
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Ferenc átvette a Bibliát. 6. Irredenta fo
hász, zenekíséret mellett, nagyon szépen 
énekelték: Gurizatti Ferencné (róm. kath.) 
és Bogdán Ilonka (ref.), 7. Haldokló mellett. 
Tompa Mihálytól. Szavalta : Korlik István, 
a buzgó nyíregyházi ref. egyháztag, ki az 
istentisztelettartás kezdeményezője volt. 
Művészies szavalata nagy lelki gyönyörű
séget szerzett. 8. Záróbeszéd. Tartotta a 
lelkész. 9. Egyházi ének, kísérte: Erőss 
Andorné. 10. Szózat, énekelte a gyülekezet.

Bizonyára nem hiába utalt lelkész a 
záróbeszédben a nagy Ruyter Mihály sza
vaira, melyeket a gályarabságból kiszaba
dult ev. és ref. vallósu hitvallókhoz inté
zett, mikor megjelentek előtte, hogy háló
juknak adjanak kifejezést. Ruyter ezeket 
mondtu : „Hallom, hogy vegyesen vagytok 
ev. és reformátusok. Menjetek haza, legye
tek egyek és eggyé, mert másként eltipor 
benneteket a közös ellenség.“ Lelkész 
hangsúlyozta, hogy ma ez az intés szól 
minden magyarnak, kell, hogy egyesítsen 
bennünk a közös édesanya, a Haza iránt 
való szeretet.

Katholikus hívek jelentették ki a lélek
emelő vallásos est végeztével, hogy ahol 
békebontóssal találkoznak, ott nem késnek 
ellene szólni.

Ez alkalommal áz offertórium 117 P-t 
hozott, melyet részben a nyíregyházai „Le- 
ónykólvineum” részére, másrészt az „Adal- 
bertiánium" alap javára gyűjtött a rende
zőség.

Emlékek.
I I I .  E p e r je s .

A vén diák már rég elballagott,
Újak jöttek-mentek cl azóta,
Sokszor hangzott fel a régi nóta,
Hogy otthagytam az ős Kollégiumot.

Eperjesre új vérnász köszöntött,
Karaffa lelke ismét bent az úr,
Nem doboghat ott a szív magyarul 
S az igaz lett, — méltatlan — üldözött

Fülembe cseng a régi eskü ú jra :
„Hitért, Hazáért élünk és halunk,
Ügy áldjon Isten !.... Lesz-e hajnalunk ?

Várok, várok arra a boldog útra,
Mikor a vén diák majd újra felkeres 
S ódon kapudat kinyitod előtte Eperjes t 

SZABÓ GÁBOR.

Egy délután és egy vallásos- 
estély Sikátoron.

Ki még nem volt ott, hogy tudná, mit 
jelent a mai rideg, számító világban egy 
kis sziget a nagy Bakony gyönyörűséges 
Csuka völgyének végén : Sikátor. Azt le
hetne mondani, olyan falu, mint a többi. 
Sok kedves fehérre meszelt házzal és két 
piros tornyos templommal. Vasárnap dél
után úgy ülnek ki a ház elé, a kis padra 
a falu népei, mint a többi falusiak . . .  De 
valahogy még sem olyan közönséges ér
zéssel mehet végig az idegen, mint más 
falu utcáján, mert Sikátoron kedves, jó
ságos, meleg érzésű emberek fejéről mé
lyen lerepül a kalap, szívélyes mosolygós 
emberek köszöntik az embert. Talán onnan 
van ez, hogy nagy a békesség ebben a 
faluban. Bámulatos I A katholikus és evan
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gélikus gyülekezet testvéri együttérzésben 
él itt egymás mellett. Olyan testvéries 
megértő vezető mint a sikótoriak evan
gélikus papja, meg a katholikusok pre- 
lótusa nem hinném, hogy lenne még az 
országban, összecsókoloznak, ha találkoz
nak . . .  hihetetlen, de az igazi felebaróti 
érzés meleg kapcsa fűzi itt össze a két 
pásztort,. . .  ezért egygyek itt az emberek.

Vallásos estélye volt Sikátornak aug. 
26-ón, melyre a gyülekezet vendégül meg
hívta az Eposz d. t. titkárát: Novák Rezső- 
nét, ki itt a gyülekezet ápolt, hófehér, tiszta 
templomában: „Az Istenbe vetett hitről 
és a Jézusban elmélyült szerétéiről“ be
szélt a figyelmes buzgó hallgatóságnak. 
A lelkész, Pócza Ferenc oltári imája, a 
helybeli tanító kitűnő orgona kíséretével 
zengő közös egyházi énekek, Pócza Irénke 
oki. tanítónő : Muraközy Gyula : „A tanító
nő“ című versének művészi szavalata, 
Pócza Jenő: „Isten“ című versének finom 
előadásával nagyban emelték az estély 
vallásos szépségét, melynek végén a lelkész 
melegen üdvözölte a gyülekezet nevében 
Novák Rezsőnét, majd befejező ima és 
áldás osztással véget ért az est. A gyüle
kezet tagjai mély meghatódással vitték 
az Úr házából a kapott javakat. Majd a 
lelkész kedves vendéglátó házában össze
gyűltek azok a tisztelői a családnak, kit, 
ha tökéletes háziasszonyt keresnek, a pap
nőjükben találják meg azt, akinek szere
tetteljes szíve besugározza a papiak min
den szobáját. Csendes, gondos édesanya 
Pócza Ferencné, kire úgy gondolok vissza, 
mint igazi papné édesanyára, mert leányt 
és fiakat nevelt nemcsak a családnak, 
hanem az egyháznak és társadalomnak is. 
Isten, aki szereti Sikátort, áldja meg az ott 
élők békességét.

Fontoskodók. Egyszer a légy 
ráült a szarvas agancsára s azt 
mondta a szarvasnak: „Ha nagyon 
nehéz volnék, csak szólj bátran 
s elröpülök.“ Erre a szarvas meg
szólalt s azt mondta: „Te is a vi
lágon vagy ? Eddig nem is tudtam 
s nem is éreztem 1“ Vannak min
denütt, minden téren olyan fontos
kodó térfiak s nők, akik, mert senki 
sem veszi őket észre, vagy nagy
hangú kijelentéseikkel, vagy öltöz
ködésükkel, vagy feltűnő viselke
désükkel vonják magukra a figyel
met. Az ilyen emberek, ha önma
gukat vizsgálják, akkor nagyitóü- 
veget tesznek fel s roppant na
gyoknak s fontosaknak tűnnek fel 
önmaguk előtt. Egyszer a nagy 
zongoraművésznek, Liszt Ferenc
nek bemutattak egy fiatal embert, 
aki a fontoskodók fajtájából való 
volt. Amikor Liszt nevét hallotta, 
akkor nagy keseredéssel igy szólt: 
„Liszt — igen? Liszt Ferenc? Már 
hallottam a hírét!“ Liszt pedig azt 
válaszolta: „Én az önét még nem 
hallottam!“ A fontoskodó embert 
rendesen lenézés és megvetés ki
séri. Jézus azt mondja : „ Aki ma
gát felmagasztalja, megaláztatik I“



286 HARANGSZÓ, 1928. szeptember 9.

E G Y R Ő L - M a SRÓI .

A mindennapi életből.
Az átértékelés alá eső bizto

sítások bejelentését meghosszab
bították. A pénzügyminiszter ren
deletet adott ki az átértékelés alá 
eső élet- és járadékbiztosítások 
bejelentésére megállapított határ
idő meghosszabbítása tárgyában. 
A pénzügyminiszter a hivatalos 
lap június 1-én megjelent számá
ban felhívta az állandóan Magyar- 
ország területén lakó azokat a 
biztosítottakat, akik valamely biz
tosító magánvállalattal 1922. jan. 
1-e előtt élet- vagy járadékbizto
sítási szerződést kötöttek, hogy 
szerződésüket az érdekelt biztosító
vállalatnál három hónapon belül 
saját érdekükben jelentsék be. E 
határidő 1928 augusztus 31-én le
járt ; ezt a határidőt három hónap
pal, tehát 1928 november 30-áig 
meghosszabbították.

Egy szegény, erőtlen öreg asz- 
szony a tenger parton nem tudott 
mást csinálni, mint házikójának 
az ablakába éjszakáról-éjszakára 
egy kis mécset elhelyezni, hogy 
hadd világosítson a vad tengernek. 
S éppen ez a kicsi mécs fénye 
mutatott irányt egyszer egy hajó
nak a legnagyobb veszedelemben. 
Nincsen a földön emberi szív, 
melyben ne lenne valami kicsi 
fénysugár, amiből nem származ
hatna áldás erre a lelketlen, sok
szor önző világra.

H E T I  K R Ó N I K A .
A minisztertanács külön ülést tartott 

a drágaság letörésére. — Vass József 
miniszter vasárnap nyitotta meg a mun
kásvédelmi és a balesetügyi kiállítást. — 
Ünnepi keretek között nyitotta meg Szom
bathelyen Mayer János miniszter az Orsz. 
Mezőgazdasági és Iparkiállítást. A munka 
zengő muzsikája, a szorgalom diadala ez 
a kiállítás, mely formájában, méreteiben 
és szépségeiben is méltón viseli az or
szágos jelleget. A kiállítást megtekintette 
Radó Lajos főrendiházi tag kíséretében 
Bethlen miniszterelnök is s a látottak felett 
legteljesebb elismerését nyilvánította — 
A református lelkészegyesület befejezte 
tanácskozásait Hódmezővásárhelyen. A 
protestáns egyházi sajtóval kapcsolatban 
Görömbey Péter megállapította, hogy mig 
a prot. egyházi sajtó nagyon eltávozott az 
élettől, addig a klerikális sajtó a gyűlölet 
jegyében működik.

A horváth parasztpórt visszautasította 
a belgrádi békekisérleteket.

Románia tiltakozása ellenére a nép- 
szövetségi tanács napirendre tűzte az 
optánspört.

Görögországban ijesztő mértékben ter
jed a tuberkulózis.

A litván mozgósítási terveket ellopták.
Az albán király Achmed Zogu letette 

az esküt az alkotmányra.
Berlinben fontos tanácskozások voltak 

a magyar-német gazdasági kapcsolatok 
kimélyítéséről.

A francia kereskedelmi miniszter Bo- 
kanovszky Tóul közelében lezuhant egy 
repülőgéppel és negyedmagával szörnyet 
halt az égő repülőgép roncsai alatt.

Az Egyesült Államok budapesti kö
vete jegyzék útján hívta föl Magyarországot 
a Kellogg paktumhoz való csatlakozásra.

HARANGS ZÓ.
Sztháromság u. 14. vasárnap.

Ep. Gál. 5. 16—24'
Mint e földnek utasaira és vándoraira 

nagy feladat vár reánk: hogy lélekben, 
lélek szerint járjunk. Ez a lélekben való 
járás természetesen sokszor nehéz és sú
lyos áldozatot és küzdelmet kíván tőlünk. 
A  léleknek gyümölcsei: szeretet, öröm, 
békesség, hit azonban megkönnyítik e küz
delmet.

Kormányzói elism erés Geduly Henrik 
püspöknek. A kormányzó Geduly Henrik
nek, a tiszai evangélikus egyházkerület 
püspökének, négy évtizeden át kifejtett 
értékes működésével szerzett kiváló érde
meiért teljes elismerését nyilvánította.

Kapi Béla dunántúli püspök Nyíregy
házán részt vett Geduly Henrik püspök 
40 éves lelkészi szolgálatának jubileumi 
ünnepségén s főpásztor társát lelkes be
széddel köszöntötte.

Dr. Raffay Sándor püspök nyári pihe
néséből hazaérkezett és hivatalának veze
tését átvette.

Esperes-választás. Takács Elek espe
res lemondásával megüresedett veszprémi 
evangélikus egyházmegyei esperesi állás 
betöltése érdekében most folynak a szava
zások. A pápai evangélikus egyház vasár
nap tartott közgyűlésén szavazatát egy
hangúlag dr. Mohócsy Lajos egyházmegyei 
főjegyzőre adta le.

A tiszai egyházkerület közgyűlése.
A tiszai ev. egyházkerület Geduly Henrik 
püspök és dr. Zelenka Lajos Ítélőtáblái 
tanácselnök, egyházker. felügyelő elnök
lésével szeptember 5-én tartotta folyó évi 
rendes közgyűlését Nyíregyházán.

| özv. Laucsek Jónásné 11 Hosszú be
tegeskedés utón életének 68-dik évében 
visszaadta imádkozó lelkét teremtő Urának 
néhai Laucsek Jónás vadosfai esperes
lelkész angyali lelkű özvegye augusztus 
25-én. Az elhunytban többek között László 
Miklós, Kapi püspök titkára, szerető édes
anyját gyászolja. A megboldogult földi 
maradványait augusztus 27-én helyezték 
örök nyugalomra Pécelen. A háznál Blat- 
niczky Pál cinkotai esperes-lelkész végezte 
a szertartást, a temetőben Noszkó István 
rákoskeresztúri lelkész imádkozott. Nyu
godjék békében !

Lelkészjelölés. A soproni gyülekezet 
Pöttschacker István eltávozásával megüre
sedett lelkészi állására Budaker Oszkár 
kőszegi s. lelkészt és Daniélis Róbert har- 
kai lelkészt jelölte. A választást szeptem
ber 16-án ejtik meg.

Szentgotthórd. A magyar kultúra iránti 
szeretetüknek, nagyrabecsülésüknek, áldo

zatkészségüknek gyögyörű tanujelét adták 
a szentgotthárdi selyemgyár r. t. külföldi 
cégtulajdonosai, Bujátti testvérek, kik a 
szentgotthárdi ev. népiskola belső beren
dezésének fedezésére 300 pengőt ado
mányoztak.

Lelkészi meghívás. A némethidegkuti 
(Burgenlandi gyülekezet az üresedésben 
levő lelkészi állásra egyhangúlag meghívta 
Purt Károly szentgotthárdi s. lelkészt, a 
Harangszó kiadóhivatalának fáradhatatlan 
vezetőjét. Amennyire örvendünk az egy
hangú meghívásnak, ép annyira sajnáljuk 
Purt Károlynak körünkből való távozását, 
kiben lapunk szerkesztő-kiadója hű munka
társát veszíti el. A jóságos Istennek áldása 
kísérje továbbra is munkálkodását.

A békési evangélikus egyházmegye 
Orosházán megtartott rendes közgyűlésén 
másodfelügyelőnek dr. M á z o r  E l e m é r  
szarvasi ügyvédet, egyházmegyei tanfel
ügyelőnek Bartos Pál szarvasi lelkészt vá
lasztotta meg, míg a megüresedett egyház- 
felügyelői állásra, — amelyre Pesthy Pál 
igazságügyminisztert óhajtják megválasz
tani — december 1-éig kell az egyház
községeknek szavazatukat beadni.

Az arad-békési egyházmegye köz
gyűlése. Augusztus 8-ón tartotta az arad- 
békési egyházmegye évi rendes közgyűlé
sét Békéscsabán dr. Szeberényi Lajos 
esperes és dr. Sailer Vilmos felügyelő el
nöklete alatt. A csabai nagy templomban 
lefolyt gyómintézeti istentiszteleten Tátrai 
Károly gyulai lelkész prédikált, mely után 
gyámintézeti közgyűlés következett a pres
biteri teremben Bárdy Ernő lelkész-elnök 
vezetésével. — A közgyűlés a gyulai 
egyháznak 180 P segélyt adott, elhatározta 
vándor gyómintézeti estélyek megtartását 
és előkészíti azokat, 18 és 19-iki Békés
csabán tartandó egyetemes gyámintézeti 
ünnepségeket. 10 órakor kezdődött a rendes 
közgyűlés, melyen dr. Szeberényi főesperes 
gazdag tartalmú beszámolót olvasott fel. 
Napirend előtt Bárdy lelkész méltatta dr. 
Szeberényi főesperes esperesi működésé
nek 10 éves évfordulóját és most megjelent 
Luther vagy Loyola c. nagyértékű könyvét. 
A közgyűlés szeretettel ünnepelte a nagy- 
tudásu és országos tekintélyű főesperest e 
jubileum alkalmából. A tanügyi jelentések 
kapcsán a közgyűlés állást foglalt egy 
Békéscsabán létesítendő h. tanítóképző 
felállítása mellett. Alesperessé megválasz
tatott Bárdy Ernő eddigi főjegyző, főjegy
zővé Jakabfy György lelkész. Közgyűlés 
után közebéd volt a „Petőfidben, ahol 
számos felköszöntő hangzott el. A kor
mányzóra a felköszöntőt dr. Szeberényi 
főesperes mondotta.

A „Fébé“ leónykonferenciája. Aug. 
17—20. napjain rendezte a „Fébé“ Evang. 
Diakonissza Nőegylet leónykonferenciájót 
Klotildiigeten. A konferenciára mintegy 
130 leány sereglett össze az ország külön
böző helyeiről, megkétszerezve így a ta
valyi konferencia létszámát. Első este sze- 
retetvendégség volt, melyen Pauer Irma 
diakonissza főnöknő, az egyesület elnöke 
tartott megnyitó biblia magyarázatot. Máté 
16.13—18. alapján. Rámutatott arra, hogy 
mily fontos a fiatal leány életében, ,hogy 
határozottan befogadja életébe az Úr Jé
zust, akinek követése oly sok örömmel s 
nyereséggel jár. A szeretetvendégségen volt 
több szavalat s énekszóm, melyeket a 
béthel-i hazai énekkar adott elő. A kon
ferencián hat előadás hangzott e l : 1, Mi
lyennek ismered Jézust ? 2. Milyennek is
mer tégedet 0  ? 3. Hogyan szereted Jézust ?
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4. Hogyan szeret tégedet ő  ? 5. Mire indít 
téged Jézus szeretete ? 6. Mit nyersz, ha 
néki engedsz. — Az előadások párosával 
délelőttönként voltak s előadókként: Pauer 
Irma főnöknő, Trauschenfels Elza diako
nissza főtestvér, Dr. Farkas Mária orvos, 
diakonissza vezető-testvér. Kozma Gabri
ella tanárnő, Szilvay Margit tanítónő. Gáncs 
Aladár lelkész szerepeltek. Délutánonként 
a közeli erdőben játék, majd hat csoport
ban bibliai megbeszélések voltak diako
nissza ̂ testvérek vezetésével. Ezek az órák a 
délelőtti előadásokhoz fűződtek s a Biblia 
egyes nőalakjainak tanulmányozásával 
egészültek ki. így sorra került: Eva, Ruth, 
a bethániai Mária, Tabitha és Szidia alakja. 
Itt nyílt alkalmuk a leányoknak őszintén 
előhozni lelki kérdéseiket és harcaikat, 
úgy hogy már itten dőlt el többek szívé
ben a kérdések kérdése : Jézus követése. 
Ez tűnt ki különösen a konferencia végén 
tartott beszámoló összejövetel alkalmával, 
mikor többen tettek bizonyságot az Úr Jé
zus nagy szeretetének felismeréséről s an
nak elfogadásáról. Búcsúszó gyanánt még 
Pauer Irma diakonissza főnöknő szólt a 
konferencia résztvevőihez János 10.1—11. 
alapján bátorítást adva, hogy aki az Úr 
Jézust akarja követni, az mindenütt meg
hallhatja tisztén és világosan szavát és 
követheti, mint bárány jó Pásztorát

CSALÁDI  ÉR TESÍTŐ .

Esküvő. Csőváry Géza kétbodonyi ev. 
lelkész leányát, Katinkát augusztus 14-én 
vezette oltárhoz a kétbodonyi ev. templom
ban Safáry Gyula pilisvörösvári gyógy
szerész. Az esketési szertartást Csőváry 
Dezső csákvári ev. lelkész végezte.

Kovács István borgátai evang. tanító 
folyó évi augusztus hó 18-án tartotta eskü
vőjét Kiss Eta urleánnyal a zalagalsai ev. 
templomban.

Fuchs Anna és Kocsis Károly aug. 
21-én házasságot kötöttek a barcsi evang. 
templomban. Az esketési szertartást Hor
váth Lajos gyékényesi lelkész végezte.

Ezüstlakodalom. Ritka szép és meg
ható ünnepség folyt le augusztus 26-án, 
vasárnap délelőtt 11 órakor a debreceni 
ev. templomban, ahol ekkor áldották meg 
dr. Galánffy János kormányfőtanácsos, kir. 
közjegyző, egyházmegyei gyémintézeti vi
lági elnök és neje Kölcsey Anna 25 éves 
házasságét. A Galánffy pár ezüslakodal- 
mának ünnepi aktusához szívből és érde
melten csatlakoznak az egész keresztyén 
magyar társadalom őszinte szerencsekivá- 
natai, melyek egy zavartalan boldogság
ban eltöltött példaadó családi élet negyed- 
százados stációját koronázzák meg. Ga
lánffy János hűséges hitvesével az áldott 
lelkű Nagyasszonnyal öt viruló, szép gyer
meket nevelt fel keresztyéni hitben, tör
hetetlen magyar érzésben az árva hazának. 
A magyarság és az egyház iránti hűség
ben, a közélet terén való buzgó tevékeny
ségben, áldozatkészségben mindenkor leg
elői jártak, de a legszebb példát mégis 
csak meghitt, békés és boldog családi 
életükkel állították mindenki elé példa
képül. Ezüst lakodalmuk alkalmával az 
ev. templomban az Úr szent vacsorájával 
éltek, majd mélyen megindító keretek 
között Lábossá Lajos h. lelkész adta rójuk 
Isten áldását; mely életükből eddig sem 
maradt el s ezután is bizonnyal növe
kedni fog családjuk és az általuk híven 
szolgált magyarság javára. Az ünnepi al

kalomból barátai, tisztelői nagyszámban 
keresték fel jókívánságaikkal a jubiláló 
házaspárt.

Halálozás. A sopronbónfalvai hősi 
temetőben a mély részvét impozáns meg
nyilvánulása közben temették el vitéz báró 
Willerding Rezső tábornokot. A kormány
zót Janky Kocsárd lovassági tábornok, a 
minisztert Kovács Aladár altábornagy, 
vegyesdandórparancsnok képviselte. A tel
jes katonai pompával végbement temetésen 
Ziermann Lajos kormónyfőtanácsos, ev. 
lelkész végezte az egyházi szertartást, 
utána pedig a vitézek nevében vitéz 
Szepessy Aladár tábornok mondott bú
csúztatót.

Alsókóldi Káldi Ottilia, a Dunántúl 
egyik régi nemesi családjának utolsó sarja, 
95 éves korában Berektompahózón elhunyt. 
Halálát Simon Elemér főispán, továbbá a 
Rupprecht, Fejérvóry, Maróthy, Radó, Cher
nek Losonczy, Guary, Mesterhózy és Patthy 
csalódok gyászolják. Az elhunytat hétfőn 
temették.

Mély fájdalommal lelkűnkben, de a 
Mindenható Isten meg nem változtatható 
akaratában való megnyugvással tudatjuk, 
hogy édes jó anyánk, nagyanyánk özv. 
Laucsek Jónásné szül. Rajcsényi Ida éle
tének 68-ik évében. 1928. évi augusztus 
hó 25-én, este 10 órakor, hosszú beteges
kedés után visszaadta lelkét Teremtőjének. 
A megboldogult földi maradványait folyó 
hó 27-én, d. u. 5 órakor helyeztük az ev. 
egyház szertartása szerint a helybeli ref. 
temetőben, az előtte 22 évvel pihenni tért 
jó édesatyónk mellé nyugalomra. Nekünk 
0  Isten gazdag ajándéka volt, koporsójá
nál is áldjuk a Mindenhatót, ki öt nekünk 
adta és mindvégig megtartotta. ..És mi 
mindig szeretjük öt. mert ö  előbb szere
tett minket." Pécel, 1928. augusztus hó 
25-én. — János 1. 4. 10. — László Miklós 
és felesége Kirchner Vilma, özv. Révész 
Sándorné szül. Laucsek Margit, Laucsek 
Zsuzsa, Laucsek Irén, Laucsek Béla és 
felesége Gábris Margit, gyermekei. László 
Béla, László Erzsiké, Révész László, Ré
vész István, Laucsek Margit. Laucsek 
Márta, Laucsek Katóka unokái.

Alulírottak úgy a magunk, valamint a 
nagyszámú rokonság nevében is fájdalom
tól megtört szívvel jelentjük, hogy a felejt
hetetlen, drága feleség, édes anya, testvér, 
anyós, nagyanya és jó rokon kistatai Ta- 
tay Lajosné szül. Varga Terézia folyó évi 
szeptember hó 2-ón este 9 órakor, életé
nek 56-ik, boldog házasságának 35-ik évé
ben az úrban csendesen elhunyt. Drága 
halottunk hült tetemét folyó évi szeptem
ber hó 4-én d. u. i/s5 órakor helyeztük 
az ág. hitv. ev. egyház szertartása szerint 
a bakonytamási temetőben örök nyuga
lomra. Bakonytamási, 1929 szeptember 3- 
án. „Amelyeket most szenvedünk, nem 
hasonlíthatók a dicsőséghez, amely nékünk 
megjelentetett." (Róm : VIII. 18.) kistatai 
Tatay Lajos férje, özv. - Balogh Gézáné, 
Bejei Etelka testvére. Tatay Sándor sógora. 
Tatay Róza, Tatay Vilma, Tatay Gizella 
férj. Benkő Béláné, Tatay Etelka, Tatay 
Lajos, Tatay Sándor, Tatay Tibor gyerme
kei. Balogh Matild unokahuga. Benkő Béla 
vője. Benkő Klárika, Benkő Béla, unokái.

Helyreigazítás. Lapunk legutóbbi szá
méban a Családi értesítő c. rovatban 
Kocsis Pál urnák nevét hibásan szedtük 
ki, amiért szíves elnézését kérjük.

Adtait a Harapó Mására!

Ú J D O N S Á G O K .

Bem apó hamvainak hazaszállítása.
A magyar szabadságharc kimagasló alak
ja, Bem József honvédaltébornagy messze 
keleten porladó földi maradványait hazája 
nagy pompával szülővárosába viteti. Bem 
József emlékét a magyar nemzet a leg
őszintébb hálával és kegyelettel őrzi.

A kultuszminiszter elrendelte a tüdő
vészes tanulók összeírását. A kultuszmi
niszter az iskolai szanatórium-mozgalom 
megindítása érdekében elrendelte, hogy a 
tuberkulózisban szenvedő vagy erre hajla
mos tanulóifjúság számbavétessék.

Tiltakozó gyűlés Szombathelyen a 
trianoni szerződés ellen. A Magyar Nem
zeti Szövetség Vasmegyei Köre szept. 
9-én nagyarányú tiltakozógyülést rendez 
Szombathelyen a trianoni szorződés ellen. 
A tiltakozó gyűlésen a Dunántúl összes 
társadalmi szervezetei képviseltetik magu
kat.

A vagyon váltság-buza ára. A pénz
ügyminiszter a mezőgazdasági ingatlanok 
vagyonvéltsága fejében fizetendő búza árát 
a földmivelésügyi miniszterrel egyetértőén 
szeptemberre métermázsánként 26 pengő
ben állapította meg.

Fegyházra Ítélt gyújtogatok. Oláh Fe
renc szomaházi cipész annakidején Kis- 
Benedek Ignác háztulajdonos felbujtésára 
felgyújtott egy házal, amelyben többen 
aludtak s ezek közül Kovács Ignác benn 
is égett. A miskolci törvényszék Oláh Fe
rencet négy évi, Kis-Benedek Ignácot pe
dig háromévi fegyházra Ítélte el.

Hóvihar Trapezunt környékén. Tra- 
pezuntból jelentik, hogy az egész környé
ken napok óta heves hóvihar pusziit. Tiz 
ember megfagyott és a legelőkön sok há
ziállat hullott el. A váratlan tél a lakos
ság körében nagy pánikot idézett elő.

Ahol nagyon leapadt a koldusok 
száma. Heves vármegye alispánja nagyon 
megszorította a könyöradomány-gyüjtési 
engedélyek kiadását és most a vármegye 
területén csak az koldulhat, aki hitelt ér
demlő módon igazolja vagyontalanságát, 
munkaképtelenségét és azt, hogy a község 
sem tudja őt eltartani. Heves vármegye 
területén mindössze 33 koldus van, Eger
ben pedig egy sem, mert a Szegénygon- 
dozó-bizottság működésére való tekintettel 
a városban nem engedélyezik a koldulást.

A német orvosok vándorgyűlése 
Hamburgban. A német orvosok és termé
szetvizsgálók szeptember 15—22-e között 
tartják meg kilencvenedik vándorgyűlésü
ket Hamburgban.

Négy testvér egy időben kötött házas
ságot. Genovában, Orto di Chiavari temp
lomában egyszerre kötött házasságot négy 
testvér, két férfi és két leány, akiknek 
édesanyja is jelen volt a szertartáson.

Százhuszmillió üveg pezsgő. A pezs
gőbor fogyasztása évről-évre emelkedik. 
A múlt évi pezsgőfogyasztás a legújabb 
statisztika szerint 120 millió üveg.

Bubifrizura állami rendeletre. Kíná
ban rendeletet adtak ki, hogy tartozik min
den nő három hét alatt bubira vágatni a 
haját.

Sikeres szívműtét. Madridi jelentés 
szerint egy sebésznek sikerült egy kislány 
szívéből egy nagy tüdarabot kivenni, amely 
a jobboldali szívkamrában három centi
méter mélyre hatolt be. A kisleány elesett 
és a tü, amely vállfüzőjében volt, esés 
közben fúródott a szívébe. Az operáció
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csupán hét percig tartott s a kisleány a 
teljes gyógyulás utján van.

Légiposta Brazíliába, Argentínába, 
Uruguayba. A postavezérigazgatóság közli, 
hogy légi levélposta küldemények Brazí
liába, valamint Argentínába és Uruguayba 
is küldhetők. A küldeményeket Pórison 
ót Marseille, vagy Toulousból tovább tják 
rendeltetési helyükre. Bővebb felvilágosí
tást a postahivatalok adnak.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési óra egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Elő
fizetési óra negyedévre 2 pengő. Megren
delhetők 1., Andróssy u. 16. Budapest.

A székesfehérvári ág. hitv. evang. egy
házközség pályázatot hirdet az egyház
községben szabályszerűen rendszeresített 
s e g é d l e l k é s z i  állásra. A megválasz
tandó segédlelkész kötelessége: segéd
kezni a lelkésznek a hitoktatásban és a 
lelkészi munka minden ágában. Javadal
mazása az egyházközség pénztárából havi 
160 P fizetés, havi 40 P lakbér, fűtésre a 
téli hat hónapon keresztül havi 30 P és 
világításra a téli hónapokban havi 5 P, 
a nyári hónapokban pedig havi 2 P. A 
felavatósi okmánnyal felszerelt kérvények 
1928. szeptember hó 15-ig a székesfehér
vári lelkészi hivatal címére küldendők be.

Vas- és rézbutor-lakatos műhelyembe 
egy jó és erős fiút t a n u l ó n a k  felveszek. 
Er n s z t  János Győr, Wennesz J. út 55. 3—3

A magyarkéri ág. hitv. ev. egyházköz
ség az elemi iskolájánál megüresedett kón- 
tor-levitatanítói állásra pályázatot hirdet. 
Megfelelő képesítésű férfitanítók kellően 
felszerelt kérvényeiket a hirdetmény meg
jelenésétől számított 3 héten belül nyújt
sák be a tabi (Somogy m.) Lelkészi hiva
talnál. Az állás helyi javadalma 43 érték
egységben értékelve. Főbb javadalmi téte
lek : 68 P készpénz, 12 mázsa rozs, 9 
mázsa búza, 14.40 m3. tűzifa, 10 kát. jó-1 
karban lévő szántó és rét. 1—1

Azonnali belépésre keresünk uj gyer
meknapközi otthonunk részére művelt, 
egyedülálló, gyermekszerető, lehetőleg 30 
éven felüli urinőt az otthon vezetésére. 
Részletes Írásbeli ajánlatot eddigi műkö
désről, személyi adatokkal, bizonyítvá
nyokkal, referenciákkal és igények meg
jelölésével alanti címre kérünk. Szabad 
lakást, fűtést és világítást biztosítunk. 
Előnyben részesülnek azok, kik hasonló 
minőségben bebizonyithatólag eredménye
sen működtek. — Cím : Perutz Testvérek 
textiigyóra, Pápán.

PAYR GUSZTÁV
épületbádogos, vizvezeték- 
ós kútszerelési vállalata

C S O R N A .
18—50

Elvállal mindennemű épületbádo
gos, vízvezeték és csatornázási 
munkákat. Fürdőszoba-, kloszet-, 
mosdó-, zuhany berendezéseket, 
hideg- és melegvizvezetékkel. ÚJ 
torony fedéseket, toronyjavításo
kat és villámhárító felszerelése
ket a tegmeszebbmenő Jótálással.

A Kemény Kühn féle német nyelvű 
bibi. történeti könyv kótérésszel, az Egye
temes Egyház által engedélyezve kapható 
a kiadónál. Cím Kókai Lajos Bpest. Ka- 
mermayer K. u. 3. 2—2

Orvos 1 éves kis leánykája mellé ne
velőnőt keres. Feladata leend: a gyer
mekre ügyelni, ruháit rendben tartani, 
könnyebb takarítást végezni. Nagyon ked
vező feltételek. — Cím, válaszbélyeg

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁS Z I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

ellenében, a kiadóban. 1 - 3

A faródi (Sopron m.) evang. egyház- 
község 6 hónapra helyettes kántortanítót 
keres. Kötelessége leend a IV—VI osztá
lyú elemi és az ismétlő iskolásokat taní
tani, valamint az összes kántori teendő
ket végezni. Díjazás havi 100 Pengő és 
egy bútorozott szoba. Oklevél és egyéb 
iratok beküldésével jelentkezhetnek szept. 
20-óig az állást elnyerni óhajtók a lelké
szi hivatalnál. Pályázhatnak B-listós nyug
díjas tanítók is. 1—2

8 és 9 éves elemi iskolába járó fiaim 
mellé keresek olyan német anyanyelvű,
14—15—16 éves, evang. vallású, polgári 
iskolát végzett, egészséges, intelligens, eset
leg zenéhez (zongora) is értő kis leányt, 
aki a német nyelvbe bevezetné őket. 
Kötelessége lenne a fiukkal való állandó 
német társalgás mellett a takarításban 
segédkezni, esetleg kézimunkát végezni, 
amíg a fiuk iskolában vannak. — Cím, 
válaszbélyeg ellenében, a kiadóban. 2—2

Piac.
G abonaárak: Búza 28.20, rozs 25.30, 

árpa 25.40, köles —.—, zab 30.—, tengeri 
29.80, korpa 20.40 pengő métermázsánként.

Felelős szerkesztő és kiadó : CZIPOTT GÉZA 
S zen tgo tthá rd . (Vasvármegye). 

Szerkesztőiére : NÉMETH KÁROLY. 
Főmunkatérsak :

NAGY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 
TÚRÓCZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

15—17 éves kis árvaleányt keresek ki
zárólag gyermekek mellé. — Cím a kiadó- 
hivatalban.

Nyomatott Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

2—2 Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

r B Ed

El
Evangélikus iskolák tankönyvei

K I S  T I V A D A R - n á l  P Á P Á N
a legújabb tanterv szerint átdolgozott új kiadású iskolai tankönyvek, új vezérkönyvek, rendtartási 
nyomtatványok, fali-térképek, új szemléltető képek, iskolai könyvtárak beszerzendő könyvei, ifjúsági 

színdarabok, népszínművek, olcsó és jó olvasmányok, iró és rajzszerek kaphatók.

Vi

Í.t-

■"H
*

Új részletes jegyzékét ingyen küldi meg KIS T I V A D A R  könyvkereskedése P Á P A .
Mindenhová előnyös feltételekkel közvetlen szállít és megadja azt a kedvezményt, amelyet bárki adhat.

| Időt, pénzt, fáradságot takarít meg, ha egyhelyről rendeli meg szükségletét, egy csomagban
egy postadíjjal. ^  m

LKívánatra minden könyvet saját könyvkötészetében valódi vászonnal bekötve küldhet meg. ■ 
n  a  ■  .......... - i «— — •■■■—  .... ......— — — kwmkhmbb. ■ ■ mam

!
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonoe :
a Dnnántüll Lutöer-Szövetséo.
l l  O nzigos Luther-Szöret- 

n é g  hivatalon lap ja .

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztó- 
kladóhlvatttlának 

Szeotgotthárdra (V asra.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. leikési 

és tanító.
Megjelenik minién vasárnap.

— rata l■ 
.Luther-Táraaaág* könyv

kereskedése Budapest, 
Vm., Szentklrályl-u. 81/a.

A „HABAN88Z0“
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 f. Félérre 2 P 40 f.

H o g y h a  J é z u s t  k ö ve ted , Csoportos küldéssel 
KP/e-oa kedvezmény.

N y u g a lm a d a t  m eg le led . Amerikába eg én  érre 2
dollár; ax utődAQamokhs 
negyedévre 1 P 00 fill.

„E gy a  s z ü k s é g e s  d o lo g !“
Lukács ev. 10 . ts. „De egy 

a szükséges dolog: és Mária 
a jobb részt választotta, mely 
el nem vétetik tőle.“

Vájjon ki teheti meg ezt a nagy 
horderejű kijelentést: Nekem 

birtokomban van ez az egy és 
szükséges dolog!?. . .  Ki mond
hatja ezt el I ? . . .  Gondoljunk a 
tanítványokra, akiket Jézus „bol
dogoknak“ nevez azért, mert sze
meik látták a világ Üdvözítőjét. 
Akit a régi atyák sóvárogva vár
tak, kit sok királyok is meglátni 
kívántak — azt a tanítványok 
meglelték, szinte birtokukba vették, 
megtalálták a Krisztust. . .  És hát 
Jézuson kívül: mi más lehetne az 
egy és szükséges dolog 1 ? . . .  Min
den más csak mellékes, Jézus a 
legelső, a legszükségesebb! Min
den más csak törek, polyva, Jézus 
a tiszta, súlyos magi ő  a közép
pont, minden más körülötte forog / 
ő  az alfa és az ómega, a kezdet 
és a vég, Jézus az egy és szük
séges dolog ma és minden időben, 
életben és halálban, múlandóság
ban és örökkévalóságban I. . .  Oh, 
ha egészen az enyém lenne ő I...

Kinek lehet kincse, birtoka a 
Krisztus ? . . .  Annak, aki a tanít
ványok szemével nézi, aki Péter
rel együtt felismeri benne az Isten- 
fiát, és szól a bizonyságtevés be
szédével: „Mi pedig elhittük és 
megismertük, hogy te vagy a Krisz
tus, az élő Istennek fia“. .. annak, 
akié a János látása: „Mi láttuk 
az ő dicsőségét, mint az Atya egy
szülöttjének dicsőségét, aki teljes 
vala kegyelemmel és igazsággal“
. . . annak, aki Tamás szemével 
néz és lát, és a földre hullva szó l: 
„Én Uram és én Istenem“ . . . .  
Ilyen szeme pedig azoknak van, 
akik Jézusban látják Isten minden

ígéretének és próféciájának betel
jesülését, akik meglátják, hogy ő 
az út, az igazság és az élet, akik 
vallják, hogy ő a világ üdvözítője, 
a halál legyőzője, a békesség fe
jedelme . . . Mindezeknek feltétele 
pedig az, hogy naponként feltekint
sünk őhozzá, aki velünk van 
minden napon . . .  és egykor vissza 
fog térni hatalommal és dicsőség
gel . .  . Vagy egy szóval: egész 
lélekkel higyjünk benne. Aki hisz

a Jézus Krisztusban, annak bir
tokában van az egy és szükséges 
dolog, mert övé a Megtartó, az 
élet, az örök élet I . . .
„Jézus hát téged én szivem várjon.
Téged örömöm kútfejét, áldjon.
Benned örvendez csupán én lelkem. 
Akiben békét, nyugalmat leltem.

E földön és a csillagos égben 
Te vagy énnékem gyönyörűségem ; 
Rajtad kívül nincs sehol boldogság, 
Tebenned élnem mér kész mennyország.“ 
. Ámen •

A tiszai egyházkerület közgyűlése.
G e d u ly  p ü s p ö k  ju b i le u m a ; a  jubiláló ev. püspök a békerevieió 

g o n d o la tá b a n  va ló  ö s s ze fo g á sra  h ív ta  f e l  a  felekezeteket.
n  tiszai evangélikus egyházke- 
* *  rület valamennyi egyházköz
sége, továbbá Szabolcs vármegye 
és Nyíregyháza város társadalma 
meleg ünnepséget rendezett abból 
az alkalomból, hogy Geduly Hen
rik püspök, a csonkamagyaroszági 
evangélikus egyháznak rangban 
legidősebb főpapja, most töltötte 
be lelkészi szolgálatának negyvene
dik esztendejét. Az ünnepség szept. 
4-én megkezdődött a nyíregyházai 
evangélikus templomban, ahol 
Bencs Kálmán polgármester elnöki 
megnyitója után Vietorisz József 
gimnáziumi igazgató és Paulik 
János lelkész, a Magyarhoni Ev. 
Lelkészegyesűlet elnöke, méltatták 
az ünnepelt érdemeit. Geduly püs
pök meghatott hangon mondott 
köszönetét az egyházközség ünnep
léséért, amelyet délben lakoma, 
este pedig vallásos ünnep követett. 
A keddi ünnepséget lampionos 
szerenád zárta le, amely alkalom
mal többezerfőnyi közönség jelen
létében Zwick Vilmos tanár kö
szöntötte a püspököt, akit az egy
házi intézmények és az ifjúsági 
egyesületek is elhalmoztak szere- 
tetük jelével.

Másnap azután a tiszai egyház
kerület ünnepélyes közgyűlést tar
tott, amelyen Zelenka Lajos ítélő
táblái tanácselnök, egyházkerületi 
felügyelő mondott megnyitót, majd 
Radvánszky Albert báró, Kapi Béla 
püspök. Markó Lászlóné és W eid
lich Ilonka köszöntötték a jubile
umát ülő Geduly püspököt, akinek 
Klebeisberg Kuno gróf kultusz- 
miniszter, Petri Pál kultuszállam
titkár és Raffay Sándor püspök 
táviratilag gratuláltak. Az üdvöz
lésekre Geduly Henrik püspök a 
következőkben válaszolt:

— Eddigi munkámon Isten ke
gyelme, körülöttem e földről való 
jóakaróimnak bizalma és szeretete: 
az élet vágyait betöltve látom. 
Igyekeztem a krisztusi parancsoknak 
megfelelően dolgozni embertársaim 
javán és egy percig sem feled
keztem meg hazafias kötelessége
imről. Teljes szívvel hevülők a 
békerevizió gondolatáért és a leg
égetőbb szükségességnek tekintem, 
hogy legalább ennek jegyében 
összefogjanak a felekezetek. Foga
dom, hogy továbbra is hü leszek 
hazámhoz és egyházamhoz.

A percekig tartó tapssal és él-
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Levél.
Nagy tiszteletű Szerkesztő Úr!

Már több éve, hogy a HARANGSZÓ-t előfizetés nélkül kaptam. 
Szegénysorsom nem engedte meg, hogy tartozásaimat leróhattam volna 
a Harangszó iránt. Szegénysorsbeli, sokgyermekes apa vagyok. Ebben 
a drága világban igen sokszor nélkülöznöm kell a rendes ruházatot is. 
De bízom a jövőben, hogy majd máskép fordul sorsom.

A  Harangszó nekem igen kedves olvasmányom; sajnálnám, ha 
meg kellene tőle válnom. Mióta énnekem jár ez a lap, minden évfolya
mot összegyűjtöttem, magam összefűztem, egybekötöttem.

Ezen soraimmal arra kérem önöket, szíveskedjenek a lapot küldeni 
továbbra is, n em  fo g o k  h á lá tla n  le n n i irántuk. Tisztelettel

H egedű s F eren c
földmíves.

jenzéssel fogadott beszéd után vé
get ért a jubileumi ünnepség s 
megkezdődött az egyházkerület évi 
rendes közgyűlése. A püspöki je
lentés felolvasása és tudomásul
vétele után különösen a jogaka
démia ügyének tárgyalását kísérte 
nagy érdeklődés. Egyhangúlag el
határozta a közgyűlés, hogy táv
iratot küld a kultuszminiszternek, 
akit sürgősen fölkér arra, hogy a 
miskolci jogakadémiára fölvehető 
hallgatók számát megfelelően emel
je föl és a tanszabadság akadá- , 
lyait mielőbb hárítsa el.

Sántha Károly f
1840—1928.

Miután, eldalolta utolsó dalát a 
Harangszónak, mely valamikor az 
ő versével indult meg, fogadta 
előbb még nagyrabecsült barátjá
nak, Kapi Béla dunántúli püspök
nek látogatását budapesti lakásán 
s vele hosszasan, jókedvűen el
beszélgetett : eljött az est, az utolsó 
est, jött a csendes álom, s Sántha 
Károly, anyaszentegyházunk büsz
kesége, dalos pacsirtája örökre 
elaludt. A lant ketté tört, elhall
gatott szent Dávid kobza. . .

Sántha Károly elmúlásával mér
hetetlen gyász, pótalhatatlan vesz
teség érte egyházunkat. Életével, 
lelkipásztori működésével, irodalmi 
munkásságával halhatatlan nevet 
vívott ki magának. A nagynevű

Akik az evangélium után 
vágyódnak.

Irta . dr. Schlitt Gyula. 4
„Köszönöm Rónay uram, hogy oly nagy 

figyelmességgel van a hazát érhető bajok
kal szemben, de ez ügyben nem tudok 
segítségére lenni. Oly nyavalya ez, mennél 
jobban védekezünk, annál jobban terjed. 
Ha lecsukjuk az illetőt, lutheránussá teszi 
a többi foglyot, ha egyedül zárjuk egy 
cellába, egész éjjel énekel s reggelre még 
az őrök is Luthert dicsőítik. S ha kivégez
zük, ez a legrosszabb. Imádkozva megy 
a vesztőhelyre, de úgy, hogy az egész 
résztvevő személyzet a kivégzett hitére tér. 
Hagyják az egészet. Ha Istentől van e do
log, úgy hiába van minden ellenmunka, 
ha pedig emberektől van, megszűnik ma
gától. Tisztelettel

Szabóky András
alispán.

Majd a szájuk maradt tátva Rónay 
uraméknak. Egymás szemébe néztek, mint 
azok, kik közösen egy harmadikat akarnak 
fogni s mikor azt hitték megvan, akkor 
veszik észre, hogy egymást fogják.

„Ez gyávaság“, szólal meg a plébános.

ev. lelkészek sorában a legelsők 
között foglal helyet. Élete valóban 
egy nagy találkozás volt a Krisz
tussal, kinek teljesen foglyul adta 
magát. A Krisztust dicsőítette nap
nap után, szebbnél szebb versei
ben, énekeiben dalos leikével, 
mindnyájunk nagy lelki gyönyörű
ségére. Krisztusért szolgálta egyhá
zát s egyházáért Krisztusát.

Sántha Károly Kecskeméten 
1840. október 22-én született, több 
helyen volt lelkész, 1876 óta Sár- 
szentlőrincen és a hatvanas évek
től kezdve szorgalmasan Írogatott 
szépirodalmi folyóiratokba is. így 
Arany János „ Koszorú“‘jának is 
munkatársa volt. Verseivel több 
pályadíjat nyert. A Dunántúli Éne
keskönyv, mintegy száz énekét 
tartalmazza, a magyar Ágendában 
pedig százhúsz imádsága jelent 
meg. Nevezetesebb művei: Egy
házi költemények, Világosság, Köl-

„Én úgy látom, maga az alispán is lut
heránus“, vélekedett Rónay.

„Rónay uramnak kell itt talpára éllani. 
Ennek a falunak ön az ura. Mutassa meg, 
ha a hivatalos hatalmak nem mernek cse
lekedni, ön rendet csinál a maga portáján. 
S tudom ön képes rá 1 Csak a tized részé
vel az ön erélyének dicsekedhetne az al
ispán, úgy nem tenné magát nevetségessé.“

A plébános tudta, hogy lehet a gőgös 
embereket akár a falnak is vezetni. A hí
zelgés nem tévesztette el' a célzott hatást.

A plébános által felemelt zsilipeken az 
önteltség mérge áradt Rónay ereibe. Arca 
lángbaborult s az asztalra vágott öklével, 
csak úgy rengett bele a szoba. Szinte or
dította :

„Majd rendet csinál az öreg Rónay, ha 
az alispán úr gyáva hozzá. Látni akarom, 
ki mer velem szembehelyezkedni.“

„Most Rónayra ismerek, a nagy urra, 
kinek van hatalma s fel is tudja azt hasz
nálni, ha kell — csepegtette tovább a mér
get a plébános — nem féltem már falun
kat, ember állt a gátra. Most már nyugod
tan térek pihenni.“

Felállt s távozni készült.
Rónay bort töltött az eddig üresen ma

radt poharakba s szívélyesen kínálta a 
plébánost

temények, Szent hangok, Olajfa
levelek, Hárfahangok, Háborús 
idők imádságos könyve, A világ
háború végén. Őrangyal címen 
ifjúsági imádságos könyvet adott 
ki és ezzel a művével érte el 
egyik legnagyobb sikerét. Évek 
óta gyöngélkedett, de még a leg
utóbbi napokban is fogadta láto
gatóit. Szept. 6-án nagy öröm érte 
az agg költőt: egyik régi, kedves 
barátja, Kapi Béla dunántúli ev. 
püspök, kereste föl Kriszti na-téri 
lakásán és Sántha Károly még 
hosszasan és jókedvűen elbeszél
getett a püspökkel. Késő este 
azután karosszékében ülve hirtelen 
szívbénulás lepte meg és csönde
sen elaludt Egy fia és két leánya 
gyászolja.

Temetése szeptember 9-én, va
sárnap d. u. X órakor ment végbe 
Budapesten a farkasréti temetőben.

Legyen emléke örökké áldott.

„Ezt megisszuk munkánk sikerére!“
Megéri — nevetett a plébános — ivott 

s magéra hagyta Rónayt.
„Kegyetlen leszek, mint a tigris, de lut

heránus az én kenyeremből nem eszik“, 
e szavak esküként hangzottak Rónay aj
káról.

VI.
István szemére nem jön álom. Ezek a 

könyvek vaslénccal kötik az asztalhoz s 
nem engedik leleküdni. Belefurja magát 
Luther világába, mint a bányász a földbe 
az arany után. E világban más a munka, 
más a cél. mások az emberek. A világot 
kormányzó Isten is más, itt valóban töké
letes lény, ki igazságosan intézi a népek 
sorsát. Olvasás közben többször homlo
kára ü t :

„Mily ostoba is voltam. Itt élek a rom
lottság hátán, hol üzletileg kezelik a lélek 
sorsát s nem látok. Keresem az üdvösséget 
s a pénztárcámon át gondolom megtalálni. 
Óh szent együgyüség 1 az Isten nevében 
mennyi pénzt loptak már ki az emberek 
zsebeiből, hány embert juttattak maguk 
előtt a pokolba, kinek számára a bűnös 
tanok alapján a mennyországot hirdették 
biztosítottnak. Itt a sátán tartja kezében a 
gyeplőt. De megnyílnak a szemek 1 A vak-
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A k is p e s t i  e ra n g . e g y h á z  ú j  h a r a n g ja i .
Felavatásuk még a július hó folyamán ment végbe. A  harangok közül 
a legnagyobb: „Tököly Imre“ nevet viseli, ezt a gyülekezet öntette. 
A ,,Hősök harangja“ és a „Csáládi harang“ Masznyi Sámuel gyüle

kezeti felügyelő ajándéka. A  „Luther“ harangot az ifjúság öntette.

Sántha Károly emlékezete.
Elmentél, — itt m arad t  gazdag örökséged, 
Költői telkedből fakad t sok szép ének, 
Nagyobb kincsek azok, mint a drága kövek, 
Hárfádnak húrjait nem pengeted többet, 
Énekidet zengjük minden vasárnapon,
Míg áll e honban a  lutheránus Sión,
Mi Itt magasztaljuk az örök, nagy Istent, 
Te az angyalokkal dicséred odafent.

Elmentél, — itt m arad t  imádságos könyved, 
Mellyel felszárítasz annyi fájó könnyet, 
Mellyel élesztgeted hit, sze le te t lángját, 
Ápolod szívünkben a hála virágát,
Mely buzdít, v ígasztal: ne csüggedjünksoha, 
Vérző kereszt felett fénylik a korona, 
Kihez Imádkoztál, az Urat már látod,
Itt küzdés volt pályád, nagy jutalom vár ott.

Elmentél, — itt m arad t dicsöült emléked, 
Csak siratni tudunk, pótolni nem téged, 
Elhallgatott lantod, meghidegült kezed, 
Hideg sír ölében vetve nyugvóhelyed, 
Halál zsákmánya lett, ami benned földi, 
Nevedet az egyház mindörökké őrzi,
Nap voltál, lementéi, újra feltámadtál, 
Remek müveidben újra itt maradtál.

Elmentél, — itt m arad t a fájdalom, a gyász, 
Melyért úgy hevültél, itt maradt az egyház, 
Itt a szent tem plom ok, szószékek, oltárok, 
Az ige, zsolozsmák, szárnyaló zsoltárok, 
Lánglelkednek tü ze  itt ki ne hamvadjon, 
Cél felé az egyház győztesen haladjon,
Mi jövünk és megyünk, Isten örökké él, 
Szentegyházunk fölött Uram Te Őrködjél I

Szentantalfai Nagy Lajos.

Békési ev. egyházmegye
közgyűlése.

A békési ev. egyházmegye ez 
évi közgyűlését augusztus hó 27— 
28. napjain Orosházán tartotta meg. 
Az első napon bizottsági ülések 
voltak. Különös érdeklődés kisérte 
az iskolai bizottság ülését, melyen 
Bartos Pál tanügyi előadó sok 
üdvös javaslatát fogadták el. Em
lítésre méltó Nikelszky Zoltán ny. 
tanítóképezdei igazgató, mint az 
Orsz. Luther-Szövetség igazgatójá
nak előadása, melyben meggyőző 
érvekkel bizonyította be a hallga
tóság előtt, hogy itt a tizenkettedik 
óra az egyházias és hazafias éle
tet mentő munkára. Este 6 órakor 
a templomban gyámintézeti isten- 
tisztelet volt, melyen Szelényi János 
szarvasi lelkész mondott hatásos 
beszédet. Az egyházi vegyeskar 
szép összhangban alkalmi éneket 
adott elő.

Másnap reggel 9 órakor isten- 
tisztelet vezette be a közgyűlést, 
melyen Kálmán Rezső egyház- 
megyei főjegyző mondott imád
ságot. A gyűlés elején Kovács 
Andor esperes meghatott szavak
kal jelentette be, hogy az isteni 
gondviselés július 7-én elszólította 
közülünk dr. Bikádi Antal egyház- 
megyei felügyelőt. A közgyűlés 
kegyelete jeléül állva hallgatta 
végig a bejelentést. Majd Raskó 
Kálmán világi főjegyző olvasta fel 
emlékezését az elhunyt felügyelő

ségre írt adott Luther. Áldott ember, ki 
visszaadtad a világnak a világosságot.“

Tovább akar olvasni, de halkan kinyí
lik az ajtó, hátra fordul s édesanyját látja 
csendesen belépni.

„Fiam, édes fiam, te még mindig fent 
vagy ?“ S kétségbeesetten csapja össze 
Klóra néni sovány kezeit.

István elébe szalad s homlokon csókolja.
„És édesanyám miért nem pihen ?“ 

Kérdi kedvesen.
„Te rád vigyázok édes fiam, ne essen 

bajod, mi lenne akkor öreg édesanyáddal? 
S te nem vigyázol magadra, te nem gon
dolsz én velem. Éjjeleken át olvasol, ta
nulsz, tönkre teszed magad s megrablod 
anyádat egyedüli támaszától."

„De rám pirított édesanyám. Azért én 
tudom, nem egészen így gondolta, csak az 
ágyba szeretne zavarni — itt nagyot nevet 
István, újra megcsókolja édesanyját — pe
dig ezúttal nem sikerül."

„Mit csinálsz fiam ? Mi nem enged 
téged az ágyba ? De igazat mondj, be ne 
csapd öreg anyádat."

„S édesanyám mit csinált ?"
„Beszélgettem a jó Istennel, még pedig 

a te ügyedben.“
„Erre már igazán kiváncsi vagyok s 

rniről beszélgettek ?“

„Arra kértem, hogy adjon te néked
egészséget."

„Azt megadta s hálával tartozom érte.“ 
Összetett kezekkel mondta ezt István, 

mintha imádkozna.
„S miről m ég?“
„Kértem tőle a számodra jó szívet, mely 

ezt az öreg asszonyt szeretni tudja.“
„Megadta azt is édesanyám. S ha a jó 

Isten megengedi, hogy én kísérjem kopor
sóját a temetőbe, akkor addig boldog lesz.“ 

„Azután — s itt maga elé néz a földre, 
valami nagyon szorítja a szívét — azután 
arra kértem, hogy tekintse az én nagy 
bánatomat, melyet éjjel-nappal hordok ma
gammal s másítsa meg a te gondolataidat, 
hogy te is azt akarjad, amit én."

Szemei megteltek könnyekkel.
„Tudod te mire gondolok édes fiam, 

tudod te. Asszonyt hozzál ide a házadba, 
ha az nem lesz, akkor nem tudok nyugod
tan meghalni. Igazán boldognak akkor fo
god látni édesanyádat, ha unokája bölcső
jét fogja ringatni. Ne legyél te pap édes 
fiam I mert akkor elvesztem az én ártatlan 
jó fiamat. Romlottak azok. Te is az leszel. 
Ne tedd, ne. Keress magadnak egy leányt 
s ha az utcáról szeded fel, hozd ide ! én 
szeretni fogom, mert ő lesz az igaz örömöm 
meghozója. Fiam hallgass édesanyádra 1“

„Édesanyám mindez így lehet még.“
„Fiam !“ Klára néni felkiáltott, mintha 

kincset lelt voliia, megcsókolta fiát s köny- 
nyezve mondja :

„Én tudom, te szeretsz engem, oly bol
dog vagyok."

„S miért mondja édesanyám romlottak
nak a papokat ?“ Kérdezi hirtelen István.

„Ne kérdezd fiam I — mondja Klára 
néni s elpirul, mint egy kis leány.

„Ne restelje édesanyám, hogy követ dob 
papjainkra, ugyanezt teszi Luther is, erről 
a nagy romlottságról beszélnek ezek a köny
vek, ezek változtatták meg szándékomat.“

„Ki az a Luther?“ Kérdezi örvendve 
Klára néni.

István sorjában elmondja a hallott s 
olvasott dolgokat a nagy vallási mozga
lomról. Bevallja, hogy ő is mér híve s ha 
pap lenne, csakis lutheránus pap tudna 
lenni. Az pedig megnősülhet, úgy kívánja 
azt a Szentirás, Krisztus Urunk tanítása.

Luthernek ez az egy tana is megnyerte 
volna Klára nénit a szent ügynek, de a 
többit is úgy üdvözölte, mint szíve régi 
vágyainak megvalósulásét. Aki egyben he
lyesen gondolkodik, az másban is meglátja 
a hibát. Már aludni sem küldte a fiát. 
Kérdezte ezt, kérdezte azt, alig győzte 
István a feleletekkel. Lelke üdvösségéről
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ről. Az egyházmegyei II. felügye
lőre elrendelt szavazatok felbon
tásából kitűnt, hogy a kebelbeli 
egyházak, egy kivételével, dr. Má- 
zor Elemér egyhá gyei üg > < szre 
adták szavazatukat, aki az esküt 
letéve, meghatódott szavakkal mon
dott köszönetét a megtiszteltetésért.

Ezután Kovács Andor esperes 
'■’vasta. fel nagy gonddal és körül- 

rdntéssel megirt évi jelentését. 
>zomorúan panaszolta fel a sérel

meknek egész sorozatát, amelyek 
lépten-nyomon érik egyházunkat. 
Jóleső érzéssel hallgatta a köz
gyűlés szeretett esperesének apos
toli munkájáne'f eredményét, hogy 
szavára egymásután terelődik ösz- 
sze az elhagyott nyáj s egymás
után épülnek templomaink a nagy 
pusztaságban. Jelentését nemcsak 
köszönettel tudomásul vette, de 
kérte a minden kegyelem Istenét, 
hogy apostoli munkájában még 
sokáig segítse.

A közgyűlés elrendelte az egy
házmegyei felügyelőre a szavazást 
s a szavazatok beadásának végső 
időpontjául december elsejét álla- 
pítottta meg. Egyházmegyei tan- 
felügyelőnek egyhangú lelkesedés
sel Bartos Pál szarvasi lelkészt 
választotta meg, aki a tan ügy terén 
eddigi munkájával is sok érdeme
ket szerzett.

Elfogadta a közgyűlés a bizott
ságok javaslatait, jóváhagyta az 
egyházak zárszámadásait és az

van szó. S e tanok nyugalmat Ígérnek neki, 
amit eddigelé hiába keresett.

„Magadra hagylak fiam — szólt Klóra 
néni — tanuld ezeket a könyveket, az 
angyalok adták a kezedbe, mint a jó Isten 
drága üzenetét. Ismerd meg tartalmukat. 
Tudtam, hogy jó napom lesz, mikor meg
szólított ma Rónayék Ilonkája. Oly boldog 
vagyok fiam.“ S ezzel kiment.

Édesanyjának ez utolsó szavai nagy 
örömmel töltötték el István szívét. Más 
irányt adtak gondolatainak. Ilonka jutott 
eszébe. Fel-aló járkál a szobában. Kinyitja 
az ablakot s belemered az éjszaka setétjébe.

A nagy fa alól, a kereskedők éjjeli 
tanyája felől gyenge mécs világít. Valami 
odahuzza. Kimegy. Ott áll már az utszélén 
s egy érdekes kép tárul eléje, öt-hat férfi 
üli körül a már ismert kereskedőt s oda
adással hallgatja ennek suttogó szavait. 
Közelebb megy. Megismeri a hallgatóságot, 
falubeliek. Az egyháznak a lelkiélet terén 
tett üzérkedéseiről beszél, a bűnbocsátó 
cédulák szemérmetlen árusításáról. Mily 
káros hatása van ennek — mondja többek 
között bizonyítja ez is :

„Egy rablóvezér vett olyan bűnbocsátó 
cédulát, persze sok pénzért, mely már az 
elkövetendő bűnöket is megbocsátja. így 
nyugodt lelkiismerettel rabolta ki egymás
után a szegény utasokat, mit törődik ő már

Noé.
Egyszerű kis falusi levél.
Elkuszált során sok lázas vád.
Betűi halkan sírnak és szívem  
Visszaveri százszor is hangját.
Egy könny az őre végszavának, 
Eleven, fájó, szívperzselő gyöngy, 
Róla az anyám fájdalma köszönt. 
Vádol, éget, aztán megárad 
Elnyel asztalt, nyugalmat, csendet, 
Féktelen nő kifelé zúgva.
Már úszik ház, sok fényes ucca, 
Mégis duzzad, dagad és dönti 
Falvak, városok, népek javát.
Most ja jt összedűl minden földi:
A  messzeség, idő, magasság . . . 
Csak a levél az ár játéka.
Rajt a lelkem, mint új Noéja 
Ez új özőnnek azt kutatja;
Honnét jön már a hír galambja ? 
Hová köthet ki e bús bárka ?
— Vagy az Ég a könnyek Ararátja?!

BAKÓ JÓZSEF.

egyházmegye 1929. évi költség- 
vetését. Kimondotta a közgyűlés, 
hogy nyomatékosan kéri a felsőbb 
hatóságokat, hogy a Szarvason 
működő tanítónőképzőt vegye át 
az egyetemes egyház, a kerület 
pedig állítsa vissza a régi tanító
képzőt s nevezze el a nagy peda
gógusról Benka Gyuláról. Jóvá
hagyta a közgyűlés az eléje ter
jesztett ingatlan eladásokról készült 
szerződéseket s több egyháznak 
kölcsönök felvételét engedélyezte 
a Protestáns Hitelirodától. Több 
apróbb ügy elintézésével a köz
gyűlés este 6 órakor ért véget.

Főjegyző.

az Isten előtti felelősséggel, gyónás sem 
kell neki, mór bűnt sem tehet s meggyil
kolja saját anyját is,“

Istvánbsn megfagyott a vér.
„Minket is pénzért oldoznak fel bűneink 

alól“ — mondja a kis hallgatóságnak egy 
elkeseredett tagja.

„így megy ez mindenütt“ — folytatja 
a kereskedő — „pedig Isten ingyen bocsátja 
meg annak bűneit, ki hiszi, hogy Krisztus 
őt megváltotta.

„Ez az igazság“ — vágja közbe az 
egyik — „nem pénzért adja az Isten a 
boldogságot."

„Ha mindig itt tudna lenni jó barátom“
■— mondja a másik — „hogy minket tanít
hatna !"

„Gondoskodik az Isten az ő ügyéről, 
észre sem veszik s itt lesz maguk között 
az igének hirdetője. Imádkozzanak, hogy 
erősekké legyenek a hitben. Az Istent kér
jék a Jézus nevében, ne a szentek nevében, 
azok ép olyan bűnös emberek voltak, mint 
mi s ma is csak pénzért akarnak közbe- 
jórni. A jó Isten nem hagyja az ő ügyét, 
bízzanak őbenne s ő megcselekszi.“

Mily jó volt e néhány szót hallani, 
szinte ujjászülve távoztak. Nyugodt volt a 
lelkűk, reményteljes a szívük.

István azzal a tudattal ment haza, hogy 
az Isten őt hívta el szent ügyének meg-

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Milyennek ismer tégedet Jézus ?
Szept. 17. Elzárkozónak ? Lukács 16, 

19—31. Ugyan honnét tudod, hogy milyen
nek ismer engemet Jézus ? A Bibliából. 
Különösen a példázatokban találhatsz bő 
anyagot erre, ha nem lennél elzárkózó, 
már rég megtudhattad volna, milyennek 
ismer téged. A dúsgazdag három dolog 
elől zárkózott el, míg a földön volt. A ha
lál gondolata, a bizonysógtevés meghallása 
s a másokon való segítés elől. Nyitva vagy 
te már mindhárom számára ?

Szept. 18. Mentegetőzőnek '! Lukács 14,
16—24. A mentegetőző abban különbözik 
az elzárkózótói, hogy kívül kinyit, de belül 
csukva marad. Nem engedi a szíve mé
lyéig hatni Jézus szavát, de nem is akar 
nyíltan ellenszegülni. Épen azért a mente
getőző a látszat embere. Mily szépen 
mondják a visszautasítók: Kérlek téged, 
ments ki engemet! Azt gondolják, hogy ez 
megtartja őket. Óh, mily sok ember nem 
jut igazi boldog keresztyén élethez, mert 
megelégszik a látszattal, pedig az Jézus
nak nem elég.

Szept. 19. Elveszettnek? Luk. 15.1-10. 
A mai cím után nem kell kérdőjelet tenni. 
Mert abban lehet különbség, hogy valaki 
elzórkózó-e, vagy csupán mentegetőző, de 
abban nincs különbség, hogy mindnyájun
kat elveszettnek ismer Jézus. A példázat 
ugyancsak az „egy“-nek a keresésére he
lyezi a hangsúlyt. De máshonnét tudjuk, 
hogy Jézus az elveszett keresésére külde
tett s hogy mindenkihez küldetett. Ne nyu
godj addig, míg magad is felismered ma
gadról, amit Luther így fejez ki : én elve
szett és elkárhozott em ber!

Szept. 20. Megfélemlítendőnek ? Máté
2 2 .1 —4. Ebben sincs különbség. Mind
egyikünk ilyen. Ha kissé távolabb érez
zük magunktól az Ítéletet, mór nagyon 
könnyen veszünk mindent, elbizzuk ma
gunkat. Néha egész ízléstelennek, a Jézus 
szeretetteljes lényéhez egész illetlennek

ismertetésére itt a falu népe között. E tuda 
erőssé, bátorrá tette.

Az éjnek nagy csendessége pedig az 
Istennek csudálatos dolgairól beszélt.

VII.
A másnap csendes volt, mintha mi sem 

történt volna. Csupán a szemek csillogtak 
jobban, mint máskor. Titkolt tűz égett ben
nük. Ép úgy dolgoztak, mint tegnap. De 
ha találkoztak, a szemek összevillantak s 
mindig volt valami mondani valójuk egy
máshoz. A falu külső képe nem változott, 
de a lelkekben forrongás zaja zúgott.

Az öreg Rónay korbáccsal kezében 
rótta egész nap a falut, a földeket. Kereste 
az eretnek bestiákat, de mindenütt a teg
napi alázatos jobbágyot találta, ki dolgozik 
s megfeledkezni látszott a tegnapi esemé
nyekről. Megnyugodott s hírül vitte ezt 
mindjárt a plébános urnák is.

„Sejtettem úgy is“ — mondja a plébá
nos a nála szokásos kézlegyintéssel — buta 
ez a nép ahhoz, hogy ebből okuljon és 
sokkal kényelmesebb, minthogy fejtörést 
csináljon magának az üdvösségnek mikénti 
elnyerése miatt. Olyan ez, mint a barom, 
ha oldalba rugód, feljajdul, de a következő 
pillanatban mór hozzád dörgölődzik. Hiába 
a vaknak a mécs, arra megy az, merre 
vezeted s falnak is megy az ut."

(Folytatjuk.)
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látszik, mikor fogcsikorgatésról s a legsú
lyosabb megtorlások végrehajtáséról beszél. 
Miért ? Nem azokért, akik már eljátszották 
a kegyelmet. Hanem azokért, akikre nézve 
még tart a kegyelmi idő. Olyanok is, akik 
még fel nem ébredtek, olyanok is, akik a 
keresésben megindultak, s azok is, akik 
mér a keskeny úton futnak — lásd be — 
hogy az állandó félelembe tartásra rá
szorulnak.

Szept. 21. Megtérésre képesnek. Luk.
15.1—24. Ezzel a példázattal egy új ab
lakhoz értünk. Eddig azt láthatta Jézus, 
ami az emberre nézve nem valami fel
emelő. Most arra kerül a sor, ami vigasz
taló. Ma még sokszor terhesnek érzik a 
megtérés emlegetését, de valamikor még 
rájuk köszönthet a nap, mikor a legna-
?yobb dicsőségre ismernek abban, hogy 
ézus az embert megtérésre képesnek is

merte. Még pedig a nagyon alapos és igazi 
megtérés, sőt újjászületés értelmében, ö rü l
tél már ennek ?

Szept. 22. Mindent odaadónak. Máté 
13.44—46. A sötét kép egyre fényesebb 
lesz. Jézus olyannak ismeri az embert, aki 
az Isten országáért s annak kincseiért oda 
tud adni mindent. Pedig ennek az ország
nak dicsősége ma még nagyrészt rejtett 
dicsőség, s kincse nem lehet egyelőre úgy 
nyilvánvalóvá, mint a földnek látható kin
csei. Az, hogy az ember tud kockázatot is 
vállalni a mennyek országéért, s nem szá
mítani, nem aggodalmaskodni — még a 
megtérésnél is nagyobb csoda.

Szept. 23. Gyümölcsöthozónak. Máté
13.1—23. Magától nem tud teremteni. 
Nincs az emberben semmi jó, amivel az 
Isten országát gazdagíthatja. Először arra 
van szükség, hogy Jézus szolgálhasson 
minekünk, s azután szolgálhatunk mi 
Őneki. A tőke csak a vesszőn keresztül 
tud gyümölcsöt hozni. Ez eléggé mutatja, 
mik vagyunk mi Jézusnak. S ezért mikor 
embert látott, mindjárt arra gondolt : mi
lyen gyümölcsöt hozhatna ebben az Ige 1

G áncs A ladár.

A német, később osztrák császá
roknak (kik 1527 óta magyar kirá
lyok is voltak) temetése alkalmá
val sajátszerü udvari szertartás 
volt szokásban. A koporsó megér
kezésekor ugyanis a templom be
zárt ajtaját a császári ház főudvar
mestere háromszor kopogtatta meg 
és azt kérdezte az ajtó mögött 
várakozó zárdafőnöktől: „Isme-
red-e a mi legfelségesebb urunkat, 
a császárt és királyt?“ Ez azt fe
lelte: „Nem ismerem!“ A főudvar
mester újra megkérdezte: „Ismered 
a mi kegyelmes urunkat?“ Felelet: 
„Nem ismerem !“ Harmadszor így 
tette fel a kérdést: Ismered-e a 
fáradt, bűnös földi zarándokot (itt 
megnevezte a megholtat), testvé
rünket? E percben már megnyíl
tak a templom ajtószárnyai és a 
főnök azt mondta: „Itt találjon 
örök nyugalmat!“ — Keressük 
Krisztus megbocsátó kegyelmét az 
ő vére által, hogy egykor befogad
tassunk az Isten népének mennyei 
nyugodalmába.

Benyomásaim a Fébe 
lelkészkonferencián.

Az áldásoknak és fényességnek napjai 
voltak az augusztus 21—24. terjedő napok 
mindazok számára, akik a konferencián 
nemcsak résztvettek, hanem meg is nyi
tották szívüket a Jézus Krisztus vérének 
evangéliuma előtt. Régóta tartó imádság
ban készültünk erre a konferenciára s az 
imádság nem semmisül meg. A gyermeki, 
könnyes imádság kéréseit egy serlegben 
gyűjti össze és őrzi meg Isten s azután 
kiönti azt azon a helyen és abban az idő
ben, amelyet az imádkozó kiesdeklett. így 
volt ez most is I Ügy érezzük a fényesség 
napjai elmúltával, hogy Isten az ő  haj
lékéban (Bélh-Él =  Isten hajléka) evan
gélikus lelkészszívekbe egy színültig telt 
áldésserleget öntött ki.

A konferencia gerincét a három nagy 
délelőtti előadás képezte. Első előadás ez 
volt: „A bűnös és igaz ember az Ige 
megvilágításában.“ Előadó: Mohr Henrik 
óbudai lelkész. „Igaz“ és „ember" ez mér 
önmagéban ellenmondást jelent — mondta 
és mégis a lelkésznek igaz embernek kell 
lennie. Hiszen igaz az Ur, akinek szolgál, 
igaz az Ige, amit hirdet. Viszont az is 
bizonyos, hogy az ember önnön erejéből 
igaz nem lehet. Az ember sorsa az volna, 
hogy örökre elkérhozott marad De „úgy 
szerette Isten a világotl. hogy az ő  egy
szülött Fiát adta, hogy valaki hiszen őbenne 
el ne vesszen, hanem örök életet nyerjen.“ 
Ján. 3, 16. Isten Krisztust tette bűnné. 
Krisztust tette igazsággá, érettünk. Ember 
semmit nem tett hozzá és sohasem fog 
hozzátehetni. Tehát nem mi teszünk vala
mit, hanem az Ür csodája ez mibennünk. 
E csodát azonban csak ott adja az Úr, 
ahol egy lélek magát teljesen elveszettnek 
tudja. Egy embert vittek egyszer akasztani. 
Az Igehirdető, ki az ablakon át látta a 
menetet imára borult le és így sóhajtott: 
Öh ! Uram csak a Te csodád, hogy nem 
én vagyok ott a menetben 1

Csak ennyit mondok el az igen áldásos 
és igen szükséges bevezető előadás vele
jéből.

Még a d. e. folyamán lefolytattuk a 
„Tanácsok theológusok számára“ c. eszme
cserét. D. u. Bélák Sándor tokaji lelkész 
beszélt: Mennyire ismered magadat ?
címen (Tim. 5, 20 v.) alapján. — Itt a 
hozzászólások közt különösen Deák János 
soproni theol. professzor fejtegetése volt 
kiemelkedő, aki példákkal bizonyította, 
hogy önmagát senki sem ismerheti meg 
teljesen. Igen áldásos volt Túróczy Zoltán 
győri lelkész hozzászólása a tárgyhoz, aki 
saját belső tapasztalatai alapján az önma
gunk megismerésének 5 állomását jelölte 
meg; 1. Múltam lelkei, 2. Múltam mulasz
tásai, 3. Jelen nyomorult állapota, 4. Jövő 
tehetetlensége, 5. Elveszett és elkárhozott 
voltam.

A konferencia második napjának nagy 
eseménye Pauer Irma főnöknő előadása 
volt: Mi érhető el az istengyermeki élet
ben?  címen. Fii. 1, 21. alapján érthető és 
világos okfejtéssel és illusztrációval az 
istengyermeki életben elérhető legnagyobb 
nyereség gyanánt azt emelte k i : „Eletet 
nyer az ember 1“ és pedig magasabbrendű 
életet. Istenből, Istennek való életet. Az 
ember eleinte nem tudja megérteni ezt a 
magasabbrendű életet, amint, hogy az 
ásványvilág sem tudja megérteni a nálánál 
egyfokkal magasabb növényvilágot, viszont

a növényvilág az állatvilágot, az állatvilág 
az embervilágot. így nem tudja megérteni 
az embervilág az Isten világát.

Ha valakiről azt mondják ; ez nagyon 
vallásos, az még nem jelenti azt, hogy az 
illető a magasabbrendű életet már elnyerte 
és birtokolja. A puszta külső vallásosság 
még nem jelent életet. Pl. a mohamedá
nokban túlteng a vallásosság, mégsem élet
teljesek. Ez a magasabbrendű élet egyes- 
egyedül a keresztény ember kiválósága és 
egyúttal legnagyobb gazdagsága. — Miért 
nincs meg ez az élet minden emberben ? 
Mert ennek éra van, az emberek pedig 
számítók.

Az ára u. i. az élet elnyerésének, hogy 
elvesztem önállóságomat és Krisztusnak 
rendelem alá magamat. így van az, hogy 
sok ember nem lesz részese a mennyei 
életnek és alacsonyabb nívón marad. A 
Paradicsomban tökéletes életre voltam 
teremtve, de a bűn által alsóbbrendű 
lénnyé lettem. A kapcsolat köztem és Iste
nem között megszűnt. Ezt a kapcsolatot 
önnőn erőm által helyreállítani nem tudom, 
azért Közvetitő kell a bűnös ember és a 
szent Isten között. — Jézus Krisztus az 
Aki az alsóbb, — embervilágot a felsőbb
rendű világgal összekapcsolja. „Én vagyok 
az út . . .  senki sem mehet az Atyához, 
hanem csak én általam.“ De, hogy a 
magasabbrendű életet elnyerhessem, el 
kell szakadnom valamitől és ez a valami 
a „bűn.“ A vonat amelyet két mozdony 
ellenkező irányban húz, ketté szakad. A 
hátsó mozdonynak le kell kapcsoltatnia. 
A magasabbrendű élet felé megindult, 
Krisztussal összekapcsolódott embernek is 
el kell szakadnia a bűntől, mely őt a 
másik irányba húzza. Ha ez a bűntől 
való elszakadás a Krisztus keresztjénél 
megtörtént, akkor életem áttétetett a Krisz
tusba és élek többé nem én, hanem 
Krisztus él énbennem. A legfontosabb 
tehát az, hogy élet születik (ha valaki 
újból nem születik, nem láthatja az Isten- 
országát), lelkem összekapcsolódik Krisz
tussal, mint a szőlővessző a szőlőtőkével.

Az eképen újjászületett és új életet 
élő embernek természetes tápláléka lesz 
az Isten Igéje, a Biblia, másik életnyilvé- 
nulása pedig az imádkozás. Az Isten gyer
meke természetes ösztönnel fordul oda 
Istenhez, mint az ő  szerető mennyei 
Atyjához. Az imádsága nem lesz most 
már puszta szokás, hanem életszükséglet. 
Ily módon az ember már itt a földön 
összekapcsolódik a magasabbrendű élettel, 
a menyországgal Akinél az összekapcso
lódás létrejött az boldog, mert előízét érzi 
a mennynek, az boldogtalan többé nem 
lehet, mert még a fájdalom is megédesül 
számára. Ezért mondotta el Pál apostol: 
„Nékem az élet Krisztus és a meghalás 
nyereség.“

Sajnos az előadóul fölkért Koch német 
lelkész gyengélkedése miatt távol maradt. 
Ehelyett Lohmann ugyancsak német lelkész 
egyik lejegyzett előadásét kaptuk, de csak 
töredékesen.

Konferenciánk utolsó napján Gáncs Ala
dár diakonissza-intézeti lelkész tartott hatal
mas előadást „Építő és ébresztő Igehir
detés" címén. Először történetileg 'ismer
tette a két irány fejlődését. Az Igehirdetés 
igazi célját. Lőhe így jelöli meg: „Az Ige
hirdetés célja, hogy a gyülekezetét az Ige 
által az üdvhöz, vezesse, megerősítse, meg
alapozza.“ Nem maga az Igehirdetés adja 
az új életet, hanem ez csak meder egy 
felsőbb erő a Szentlélek száméra. Igaz
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Ravasz nyilatkozata i s : Az igehirdetés 
misztérium, mert élettámesztés van benne. 
Néha a legszebb beszéd visszhangtalan, 
máskor semmit érő nyelveken szólás, 
robbantó hatású. — Előadó szerint az 
Igehirdetós célja : A Krisztus elfogadásához 
(ébresztő) majd az abból fakadó élethez 
való segítés (építő), a Szentiéleknek az 
egyesekben és közösségekben munkálkodó 
törvényei szerint.

Az utolsó nap délutánján Véczi János 
segédlelkész: Mennyire fegyelmezd magad ? 
c. tartott előadást (1. Tim. 4,! 6—16.) Ige 
nyomán. Igen élénk eszmecsere indult meg 
a  fontos tárgyról s kiemelést nyert különös
képen az Igének s a napi Igeolvasásnak 
szerepe az önfegyelmezés terén.

Kedves örömet és sok tanulságot 
hozott számunkra Szilvay Margit vasár
napi iskolai bemutatója, amikor is meg
lepett az intézeti gyermekek vallási érettsége 
és bibliai tájékozottsága.

Majd a záró áhítat következett, ahol 
megállapodtunk abban, hogy jövő évvel, — 
ha Isten is úgy akarja, egyaijebben az 
időben és ugyanott találkozásra készítünk 
alkalmat, végül a szeretet csókjával örven
dezve váltunk el.

Befejezésül hadd írjam ide azt a mon
datot, mely az 1928 tavaszán Jeruzsálem
ben tartott Nemzetközi Missziói Tanács- 
kozásjégköréből — tehát arról a helyről, 
ahol Üdvözítőnk kereszthalált halt — röp
pent szerte a világba és mindinkább kezd 
szálló Igévé válni a hívő keresztények 
ajkán : Hiszünk egy Krisztushoz hasonló 
világban; semmi jobbat nem ismerünk, 
semmi kevesebbel meg nem elégszünk I

Földvári Béla

Lelkész-beiktatás Szegeden.
Szept. 2-én végre beiktatta a szegedi 

ev. egyházközség régen megválasztott lel
készét : Kutas Kálmánt. A felemelő, erkölcsi 
tanulságokban gazdag ünnepség három 
részből állott:

I. Reggel 10 órakor kezdődöttt a beik
tató ünnepi istentisztelet az ev. templom
ban, amelyen az egyházi és világi ható
ságok, szomszédos ev. egyházuk képviselői 
is megjelentek. König Péter zeneiskolai 
igazgató orgonajétéka, majd Erős várunk 
eléneklése után Draskóczy Ede makói 
lelkész végezte az oltári szolgálatot. 
Szánthóné Ludányi Mária énektanárnő 
szóló éneke után Saguly János főesperes 
beiktató beszéde következett, ki markáns 
vonósokkal mutatott rá beszédében az evan
gélikus lelkész sokirányú feladatára nap
jainkban.

Közének utón Kutas Kálmán mondotta 
el beköszöntő beszédét: Ezekiel próféta 
10 r. 1—7 versei alapján. Ihletett ajakkal 
állította szembe az emberboldogító, nagy 
elveket hirdető, kérkedő apostolokat a 
szerény, egyszerű, tűzszóró szolgákkal, 
akiknek zajtalan, de szeretettől áthatott, 
kitartó munkája nyomón enyhülés, boldog
ság fakad : ilyen tűzszóró szolga volt ő 
eddig is s ilyen tűzszóró szolgája óhajt 
lenni ennek a gyülekezetnek ezentúl is.

II. Istentisztelet végeztével ott a temp
lomban kezdődött mindjárt a díszközgyűlés, 
melyet Saguly főesperes nyitott meg, az 
egyházmegye nevében köszöntvén az újon
nan beiktatott szegedi lelkészt, utána Kiss 
Ferenc, min. tanácsos, egyházközségi fel
ügyelő az egyházközség nevében üdvözö lte

Nyárutó hangulat.
Valami őszi íz vegyül már 
nyárutó est langymelegébe.
Valami nagy szomorú árny lejt, jár 
haldokló nyár rózsaligetébe.

Lombok zöldjén mind több rozsdafolt. 
Rétek selymén fakó, holt színek.
Tele kincses ház, — üres, ócska bolt. 
Tűn d a l . . . Illat. Múlandóság ihlet.

Valami őszi íz vegyül már 
nyárutó est langymelegébe.
Valami nagy, szomorú árny lejt, jár 

Ihaldokló nyár rózsaligetébe.
IHÁSZ SÁNDOR.

Kutas Kálmánt. Sorra jöttek az egyházi 
hatóságok, a református, az unitárius, 
görögkeleti, zsidó, csák a Szegeden 4 
plébániát számláló róm. kath. egyház nem 
képviseltette magát.

Szeged sz. kir. város nevében Fodor 
Jenő h. polgármester, a Ferenc-József 
tudományegyetem nevében Dr. Mészöly 
Gedeon e. i. bölcsészetkari dékán, a katona
ság, főigazgatóság, tanfelügyelőség, Luther 
társaság mind üdvözölték, a belmissziói 
egyletek: Luther Szövetség, ev. nőegylet, 
egyetemi ifjak Luther Szövetsége s végűi 
Orszógh József, ev. iskolánk igazgató-taní
tója. Az üdvözlő beszédek sablonét messze 
túlszárnyalta Dr. Kovács Sándor beszéde, 
továbbá Dr. Geley József, egyet, tanár 
beszéde, aki az unitáriusok nevében mon
dott üdvözlő beszédet. Kutas Kálmán 
minden egyes üdvözletre külön-külön, 
azonnal elragadó közvetlenséggel válaszolt.

III. A mósfélórós istentisztelet, s kétórás 
díszközgyűlés után 2 órakor kezdődött a 
Tisza-szólló nagytermében az ünnepi ebéd. 
Száznál többen vettek ezen részt. Számos 
felköszöntő hangzott itt el.

Hatvan év óta nem volt Szegeden ev. 
lelkészi beiktatás, mert ennyi ideje mór 
annak, hogy a most nyugalomban levő, 
nagyérdemű Thomay József az egyház- 
községet megszervezte s félszázadnól tovább 
vezette. — Adja Isten, hogy — bármily 
lélekemelő volt az ünnepség — megint 
ne legyen ilyenben egyhamar részünk 1

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.
A  b ih a r m e g y e i  m e g s z á l lá s  a la tt  

s ín y lő d ő  K u r á n y  k ö z s é g  ta n á c s a  
a  k ö z s é g  p é n z é b ő l  é p ü le te t v á s á 
ro lt isk o la  c é lja ira . A  ta n á c s  e g y ik  
ta g ja  e zu tá n  in d í tv á n y t  te tt:

— A z t  a já n lo m , h o g y  inkább 
korcsmát n y it ta s s u n k , m ert j ó  is 
k o lá n k  m á r  v a n  e g y  p á r, d e  o ly a n  
k o rc sm a , h o l t is z te s s é g e s  b o rt ih a-  
tik  a z  em b er , e g y  s in cs.

E  b ö lc s  in d í tv á n y t  e lfo g a d tá k  
é s  a z  isk o la  é p ü le té b e n  k o r c s m á t  
n y ito tta k . A  v á r m e g y e i  ta n á c s  á l
la n d ó  v á la s z tm á n y a  ja v a s o l ta ,  
h o g g  a  k o r c s m a b a r á t k ö z s é g i ta n á 
c s o t oszlassa fel a prefektus, ami 
most meg is történt.

E G Y R Ő L - M a SRÓI.
A mindennapi életből.

200.000 dollár alapítvány — a 
nátha gyógyítására. Honnan szár
mazik a nátha ? Erre vonatkozólag 
legalább húsz elmélet van. Hogyan 
kell gyógyítani ? Erre vonatkozólag 
ismét van legalább húsz biztos és 
csalhatatlan módszer. De gyakor
latban egyik sem igen segít s ez 
az ártatlannak nevezett nyavalya 
állandóan gyötri a boldogtalan 
emberiséget.

Tehát mikép védekezzünk elle
ne? Úgy, mint más egyéb baj 
ellen, melyet nem tudunk megor
vosolni ; ki kell nevezni — egy 
bizottságot.

Amerikából jön a hir, hogy 
tényleg kiküldtek egy bizottságot, 
melynek legsürgősebb feladata a 
nátha tanulmányozása, a Chemi
cal Foundation pedig 200.000 dol
lárt bocsátott a tudományos búvár
kodás céljára.

Ha megpillantjuk ezt a nagy 
számot, valóban arra vagyunk 
kénytelenek gondolni, hogy a nátha 
sokkal komolyabb betegség, mint 
általában vélik.

E bizottság tagjai azt állítják, 
hogy legalább öt esztendőre van 
szükségük, míg a nátha pontos 
keletkezéséről s gyógyítási módjá
ról fölvilágosítást adhatnak nekünk. 
Addig adatokat gyűjtenek, kísér
leteznek. A kísérletezésben szak
orvosok, bakteriológusok, vegyé
szek, biokémikusok egyaránt részt- 
vesznek.

H E T I  K R Ó N I K A .
A kormányzó Búd Jánost közgazdasági 

miniszterré, dr. Wekerle Sándort pénzügy- 
miniszterré, Gömbös Gyulát honvédelmi 
államtitkárrá nevezte ki. — Gömbös Gyula 
föloszlatta a fajvédő pártot és belépett az 
egységes pártba. — A kormány rendelettel 
megtiltotta a szálastakarmóny kivitelét. — 
A nemzetközi balesetvédelmi kongresszus 
záróülésén Győry államtitkár megállapította, 
hogy a kongresszus teljes mértékben meg
felelt a hozzáfűzött várakozásnak.

Az albán király kinevezte első kormá
nyát. Szeptember 28-ón lesz a koronázás.

Spalatóban megdobálták a középítés
ügyi minisztert.

Görögország 75 millió dollár kölcsönt 
kap.

Románia hírhedt banditáját, Balant 
elfogták Fogaras közelében.

Olaszországban a monzai nemzetközi 
autóversenyen az egyik olasz versenyző 
200 km -es sebességgel beleszaladt a dísz
tribün közönségébe. A borzalmas szeren
csétlenségnek 19 halottja, 41 életveszélyes 
sebesültje van.
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Párisban a rendőrség és a kommunis
ták között heves összeütközés volt.

Az angol munkáspárt az alsóházban 
Magyarország iránti barátságának és rokon- 
szenvének jelét adta. — Az angolok és 
franciák közös hadgyakorlatot tartottak a 
megszállt rajnai területeken.

Genfben a népszövetség a lengyel-litván 
viszályt tárgyalta.

Franciaország megszervezi a légügyi 
minisztériumot.

A mexikói köztársaság új elnöke Ma- 
nuelo Trevino lett.

HARANGSZÓ.  
Sziháromság u. 15. vasárnap.

Ep. Gál. 5 . 2 5 —6.10.
Epistolánk és az elmúlt vasárnap epis- 

tolája szoros kapcsolatban állanak egy
mással, amennyiben mindkettő a lélek 
szerint való járásról szól. Míg akkor ennek 
küzdelmeiről, nehézségeiről, fontosságáról 
beszélt az apostol, most arról szól, miben 
nyilvánuljon meg nálunk a lélekben való 
járás: alázatosságban, szelídségben és 
jóltevő szeretetben.

Püspöki jubileum. Dr. Raffay Sándor 
a bányai egyházkerület püspöke a napok
ban töltötte be püspöki működésének 10. 
esztendejét. A bányai egyházkerület okt. 
havában tartandó közgyűlésén óhajtja a 
kiváló püspököt szeretettel ünnepelni.

Dr. Antal Géza a dunántúli ref. egy
házkerület püspöke országos ünnep kere
tében ünnepli szeptember 26-án 40 éves 
szolgálati jubileumát.

Egyházmegyei közgyűlés. A buda
pesti ev. egyházmegye szeptember 12-én 
tartotta f. évi rendes közgyűlését.

Lord Rothermere adománya. Lord 
Rothermere a pápai ref. főiskolának 40.000 
P-t adományozott. Ennek mikénti felhasz
nálását dr. Antal Géza püspökre bízta, 
aki ezelőtt két hónappal látogatta meg a 
lordot londoni otthonában.

Németh Károly esperes-lelkész kül
földi tanulmány útjáról hazaérkezett és 
újból átvette egyházmegyéjének kormány
zását. Németh Károly esperes külföldi ta
nulmány útja alkalmából többek között 
részt vett a lutheránus egység hamburg- 
altonai konferenciáján.

Új ev. vallástanár. A Zrínyi nevelő- 
intézethez Koren Pál vallástanár helyébe 
Szabó Gábor ev. lelkész neveztetett ki 
Szegedről. A költői lelkületű vallástanár 
munkájára a jó Istennek gazdag áldását 
kérjük.

Kitüntetett gondnok. A szombathelyi 
mezőgazdasági és ipari kiállításon Vitélisz 
Károly kelmefestő és vegytisztító, a szom
bathelyi ev. gyülekezet fáradhatatlan gond
noka a kiállítási aranyéremmel lett kitün
tetve.

Díakonisszaavatás Győrött. A győri 
ev. egyházközség diakonissza-intézetének 
három növendékét avatta fel aug. 26-án 
Pálmai Lajos esperes, szeretetházi igaz
gató : Buthy Ellát és Pepo Ilonát Békés
csabáról. Herczeg Esztert Ácsádról. A meg
ható ünnepségen a soproni és a kőszegi 
ev. diakonisszák is megjelentek. Az új 
előkészítő évre öt jelentkezőt vett fel a 
diakonisszaintézet.

Tanítóválasztás. Az őrimagyarósdi 
gyülekezet Karner Margitot, a bikali gyü
lekezet egyhangúlag Brunner János alsórö- 
nöki tanítót választotta meg tanítójává.

Pécs. Az ev. társaság, Diakonia szep
tember hó folyamán megkezdte működését.

Tanítójelölés. A pogányi ev. leányegy- 
házközségben a Spisszák Károly elhuny
téval megüresedett kántortanitói állásra a 
gyülekezet egyhangúlag Reichl Lajos ikladi 
tanítót jelölte.

Nemes lélek. Reinl Mária néhai édes
anyja emlékére a budapesti evang. leány
kollégiumnál 400 P-s alapítványt tett.

Kitüntetés. A vallás- és közoktatásügyi 
miniszter Kardos Tibor pécsi egyet, hall
gatónak a Collegium Hungaricumra szóló 
ösztöndíjat adományozta.

Emléktáblaleleplezés. Nemescsón ün
nepi keretek között leplezték le Péterfy 
Sándor emléktábláját az ev. iskola falán.

___ ____ HARANQSZO.___________

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Esküvő. Dr. Ziegelbauer Lajos orvos 

a kukméri templomban örök hűséget eskü
dött menyasszonyának, dr. Rajter Erzsébet 
orvosnőnek. Az ég áldja őket I

Halálozás. Alulírottak gyászbaborult 
szívvel és mély fájdalom'mat, de a Minden
ható szent végzésében megnyugodva jelen
tik, hogy a legmelegebb szívű, áldott, jó
ságos édesapa, nagyapa, após és rokon 
Sántha Károly nyug. ág. ev. lelkész f. hó 
6-án este 10 órakor, áldott életének 88-ik 
évében csendesen elhunyt és visszaadta 
nemes lelkét Teremtő Urának.

Drága halottunkat f. hó 9-én d. u. 4 
órakor kisértük ki a farkasréti temető ha- 
lottashózából örök nyugvóhelyére.

Budapest. 1928. szeptember hó 7-én.
Pál II. lev. Thim. IV. 7. „Ama nemes 

harcot én megharcoltam, futásomat elvé
geztem, a hitet megtartottam. Végezetre 
eltétetett nekem az igazság koronája, me
lyet megád nékem az Úr."

Dr. Sántha Gyula, Sántha Ilona, Sántha 
Margit férj. Urbánszky Istvánné gyermekei, 
özv. Sántha Ernőné szül. Pokorny Ilma 
menye. Urbánszky István veje. Losonczy 
Sándor unokaveje. Urbánszky Margit, Dr. 
Urbánszky Andor, Sántha Sári férj. Lo
sonczy Sándorné, Sántha Zsigmond unokái.

ÚJ DONS ÁGOK.
Szeptember második felében tartja 

hágai konferenciáját a Presbiteri Világ- 
szövetség. A református egyházak világ- 
szervezete, a Presbiteri Világszövetség, 
amely tavaly ősszel tudvalévőén Buda
pesten rendezte európai konferenciáját, 
most Hágába hívta össze az ezidei gyű
lést, szeptember 17-re.

A volt német császár megnyerte dél
afrikai birtokpörét. A fokvárosi legfőbb 
törvényszék meghozta Ítéletét abban a 
perben, amelyet Vilmos volt német csá
szár indított a Délafrikai Unió ellen egy
kori német-délafrikai birtokainak kiszol
gáltatásáért. A törvényszék kimondotta, 
hogy a délafrikai kormány a volt császár 
birtokaival nem rendelkezhetik és köteles 
az excsászár nevét az állami telekkönyvbe 
ismét bevezetni.

Megalakították a fiatalkorúak bírósá
gának nemzetközi szövetségét. Az ez 
év julius havában Párisban megtartott 
nagy nemzetközi szocialista kongresszus, 
amelyen negyvennégy nemzet képvisele
tében mintegy 2500-an vettek részt, elha
tározta, hogy megalakítja a Fiatalkorúak 
Biráinak Nemzetközi Szövetségét. A bű
nös, züllött és a züllés veszélyének kitett
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fiatalkorúak hathatósabb védelme a szö
vetség célja.

Boris bolgár király eljegyezte Gio- 
vanna olasz királyi hercegnőt. III. Boris, 
Bulgária királya, eljegyezte Giovanna olasz 
királyi hercegnőt, az olasz király leányát.

Kétszáz zarándok a megáradt folyóba 
fulladt. Néhány nappal ezelőtt kétszáz 
zarándok indult Amarnathba, hogy a szent
barlangot meglátogassa. Az egész zarán
dok csapat nyomtalanul eltűnt. Hir sze
rint a Thelmos folyó hirtelen megáradt, 
leszakította a hidat, amelyen a csapat ak
kor haladt keresztül és valamennyien a 
folyóba vesztek.

Megnyílt a babona és kuruzslás el
leni kiállítás. A Népegészségügyi Múzeum 
Eötvös utcai palotájának ötödik emeletén 
nyitották meg a szakkörök széleskörű ér
deklődése mellett az Országos Orvosszö
vetség által rendezett babona és kuruzslás 
elleni kiállítást.

A sziámi ikrek egyike férjhez akar 
menni. Margaret Gibb és Mary Gibb ősz- 
szenőtt ikrek tizenhét éven át jól megfér
tek egymással, de most Margaret válást 
sürget, mert — férjhez akar menni. Egy 
newyorki kórházban már készülnek a mű
tétre, amely majd különválasztja a sziámi 
leányikreket. Az ikrek színpadon és filmen 
is többször szerepeltek.

Húsz kilogrammig légipostacsomagok 
küldhetők Ausztriába és Svájcba. A posta- 
vezérigazgatóság közli, hogy szeptember 
hó 10-től kezdődőleg légipostacsomagok 
Ausztriába és Svájcba 20 kg. súlyig küld
hetők. A csomagok dijáról a postahivata
lok adnak felvilágosítást.

Egy békéscsabai utca összes rézki
lincseit ellopták. Békéscsabában ismeret
len emberek a Jókai-utca valamennyi há
zának rézkilincseit leszedték és magukkal 
vitték.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest,
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők" című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési éra egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom" a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gaál Mózes. Elő
fizetési ára negyedévre 2 pengő. Megren
delhetők I., Andrássy u. 16. Budapest.

„Dunántúli  Szakácsk önyv“
legújabb bővített kiadása 6.80 P előleges 
beküldése ellenében bérmentve kapható 
szerzőnél: özv. - N a g y  F e r e n c n é  
S á r v á r ,  Vasmegye. Utánvételes külde

mény 50 fillérrel drágább.

Egy oki. tanítónő német és zongora- 
tudással állást keres nagyobb gyermekek 
mellé. — Cím a kiadóban.

Keresek német anyanyelvű, de magyar 
érzésű, protestáns vallésu fiatal leányt, aki 
esetleg óvónői, vagy gyermekkertésznői kép
zettséggel bír — vagy ennek hiányában is 
— 5 éves leánykámat és 4 éves fiamat 
németül szépen tanítani tudná. Főteendő a 
gyermekek szellemi foglalkoztatása. Cím 
válaszbélyeg ellenében a kiadóban.
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A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Mészáros Ella Pápa, Bernáth István Hegy
falu, Bothár Gusztáv Sárvár, Szanyi István 
Szombathely, Pálfy Józsefné Kisfalud, Né
meth György Keszthely, Mihály István 
Nagydém, özv. Zettl Józsefné Csikostöttös, 
Strém Dénes Szentlászlópuszta, özv. Né
meth Józsefné Kaposvár, Seregély Lajos 
Btompaháza, özv. Laucsek Jónásné Pécel, 
Mód László, Horváth József Tét, özv. dr. 
Tóth Gedeonná Újpest, Csikor Lajos Tamási, 
Kövecses Jánosné Kaposvár, Pfahnl János 
Kisfalud, Berkes János Kadarkút 60—60 f, 
Major Edéné Szigetvár, Falb Mária Győr, 
Faith Pálné Kőszeg, Szlany Pál Békéscsaba, 
Kiss Sándor, Kalbátsch István Celldömölk, 
özv. Rosta Mihályné Kpélfa, Felde Imre 
Kötcse, Gulyás Nándorné Bsztgyörgy, We- 
isz János Pusztavám, Polgár József Kör
mend, ifj. Pethő Ferenc Kpálfa, özv. Mód 
Györgyné Pápa, Demetrovits Mária Győr, 
Póczy János Győr, özv. Csonka Józsefné 
Pestsztlőrinc, Zatykó Mária Bgyarmat, An- 
dorka Lajos Székesfehérvár, Farkas Antalné 
Dombóvár, Mórotz Sándorné Jénosháza, 
Simon Jenőné Szombathely, Takács Mihály 
Tapolca 32—32 f, Trogmayer Károly Győr, 
Barabás Károly, Pauer Imre Sárvár, Hudy 
Etelka Pomáz, Griller Matild Kőszeg, özv. 
Vági Istvánné Devecser, Mészáros János 
Veszprém, Szantner György Tapolca, Kiss 
Sándor Nagyacsád, özv. Szalay Sándorné 
Győr, Szabó József Gelldömölk, Macher 
Kálmán Győr, Illés Lajos Farád, Somogyi 
Mária Alsóság, Páli Sándor Kapuvár, Ba
ranyai Lajos Bonyhád, Kovács Sémuelné 
Miskolc, Kovács Ilona Bánszállás, Horváth 
Józsefné Kámon 22—22 f, Horváth János, 
Tóth Kálmán Szentgotthárd, Kovács Ernő 
Szombathely, özv. Kercsmár Józsefné Hegy- 
háthodász 20—20 f, Kovács Sándor Cell
dömölk 10 f, Jobbágyi Józsefné Zsztgrót 
20 f, Nagy Dénesné Boba 3 P, Bárány 
László Kővágóőrs 5 P, Horváth Józsefné 
Vvarsány 1 P, özv. Mokry Endréné Bpest 
2.60 P, Menyhár István Vác 1 P, Györkös Sán
dor Celldömölk 1.60 P.

Hálás köszönet Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

Szentgotthárd evang. iskolaszéke újon
nan szervezett tanítói állására pályázatot 
hirdet. Javadalma : törvényes készpénzfi
zetés, megfelelő lakással. Kötelessége I—VI. 
osztályokat, az ismétlősöket tanítani, a 
kántori teendőket ellátni, minden néven 
nevezendő belmissziói munkában a lel
késznek segédkezet nyújtani. Az iskola 
tannyelve magyar. Személyes megjelenés 
előnyös. Pályázhatnak férfi és nőtanítók, 
B-listósok, menekültek, nyugdíjasok. Kom- 
mün alatti magaviselet igazolandó. Pályá
zati kérvények ev. lelkészi hivatal Szent- 
gotthárd legkésőbb szeptember 28-áig nyúj
tandók be.

Az alsórőnöki (Vas megye) iskolaszék 
ev. német tannyelvű kántortanítói állásra 
pályázatot hirdet. Javadalma : lakás, föld, 
gabona s pénzfizetés (35 értékegység) és 
államsegély. Pályázhatnak a német nyel
vet szóban és Írásban teljesen bíró férfi 
és nő tanítók, B-listósok, menekültek, 
nyugdíjasok. Kommün alatti magaviselet 
igazolandó. Pályázati kérvények ev. lel
készi hivatal Szentgotthárd legkésőbb szep
tember 28-óig nyújtandók be.

A farádi (Sopron m.) evang. egyház- 
község 6 hónapra helyettes kántortanítót 
keres. Kötelessége leend a IV—VI osztá
lyú elemi és az ismétlő iskolásokat taní
tani, valamint az összes kántori teendő
ket végezni. Díjazás havi 100 Pengő és 
egy bútorozott szoba. Oklevél és egyéb 
iratok beküldésével jelentkezhetnek szept. 
20-óig az állást elnyerni óhajtók a lelké
szi hivatalnál. Pályázhatnak B-listás nyug
díjas tanítók is. 2— 2

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlemények

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprikakiviteli üzletében 
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 13—21. — Sürgönyeim: Expaprika.

V é r t e s i :  V A L L Á S  T A N
I—VI. elemi o. részére III. bővitett kiadás 
egyet, gyűlés által elfogadva nemcsak szór
ványok, hanem úgy osztott, mint osztatlan 
evang. elemi iskolások részére megjelent. 
Ára fűzve 3.60, kötve 4 pengő. K apható: 
Vértesi Zoltán ev. lelkésznél Magyarbóly, 
Baranya m. — Részletekben is törleszthető.

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.

Inteligens, gyermekszerető kisasszony, 
ki házi teendőkben is segédkezik, lehető
leg Győrbe evang. uricsaládhoz ajánlko
zik. — Cím : Németh Tezéz Sopron, Mező 
ucca 6. 1—1

Mátis Sándor
érc* és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fö utca. —

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsőkban, szemfedőkben és 
sírkoszortikban, valamint az Összes 

temetkezési cikkekben. 75

O abonaárak: Búza 28.20, rozs 25.30. 
árpa 25.40, köles —.—. zab 30.—, tengeri 
29.80, korpa 20.40 pengő métermázsónként.

Felelős szerkesztő és kiadó : OZIPOTT GÉZA 
S zen tg o tth á rd . (Vasvármegye). 

Szerkesztőtárs : NÉMETH KAROLY. 
Főmunkatársak :

NAGY MIKLÓ8, 8ZENDE ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

E van gélik us Iskolák  ta n k ön yvei

K I S  T I V A D A R - n á l  P Á P Á N

■  ■  m a g

a legújabb tanterv szerint átdolgozott új kiadású iskolai tankönyvek, új vezérkönyvek, rendtartási 
nyomtatványok, fali-térképek, új szemléltető képek, iskolai könyvtárak beszerzendő könyvei, ifjúsági 

színdarabok, népszínművek, olcsó és jó olvasmányok, iró és rajzszerek kaphatók.

Mindenhová előnyös feltételekkel közvetlen szállít és megadja azt a kedvezményt, amelyet bárki adhat.

| Időt, pénzt, fáradságot takarít meg, ha egyhelyről rendeli meg szükségletét, e g y  csomagban, |
e g y  postadíjjal. m

LKívánatra minden könyvet s a j á t  k ö n y v k ö t é s z e t é b e n  valódi vászonnal bekötve küldhet meg. ■

■ i  ■ ■ — — — --------------------------------- -------- ----------------— ■-----------  — — —  ■ ■  ■ *
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Alapította

K A P I  B É L A
1910-ben. 

Laptulajdonoa:
a Dnnántfill Lutüer-Szövetséo.
AT  OrszáifON Lut her-Hzoyet- 

ség hivatalos lap ja .

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HA RANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. leikési 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

SaarkaaitA-kladóhlratal t
S Z E N T O O T X «  \ r d .

I m á d já to k  I s te n ü n k e t, 

A k i a d ta  m in d e n ü n k e t.

A „HARANB8Z0“ 
elSflaetéal ára negyadárra  
1 P 28 f. Félévre 1 P 40 f. 

Caoportoa kflldéasel 
10"/*-o. kadTamnény, 

Amerikába eg én  árra 1 
dollár ; ax utódállamokba 
negyedévre 1 P 00 1111.

A szikla alap.
I. Péter 2.6. „Ti magatok 

is mint élő kövek épüljetek 
fel lelki házzá". ..

M o, ma igazán épültem a temp- 
* l o m b a n E z t  szoktuk 

mondani, ha egy szívből fakadó, 
értékes prédikációt hallgattunk. 
„Épültem“ . . .  de hát mit értünk 
„épülés“ alatt? Mire épülünk, mire 
építünk mi ? . . . Olyan felesleges
nek, erőltetettnek látszik ez a kér
dés, hisz azt mindenki tudja, hogy 
ahol biztos, erős fundamentum 
nincs, ott jó munkát, tartós épü
letet nem lehet emelni, ott a leve
gőben lóg az egész épület. Tehát 
ha magunkat akarjuk építeni, itt 
is erős, biztos fundamentumra van 
szükség. Ez a mozdíthatatlan szikla
fundamentum pedig nem lehet más, 
mint a Jézus Krisztus. „Aki Őbenne 
hiszen meg nem szégyenül“. . . 
a megpróbáltatás nem sújtja por
ba, a világ és a bűn nem tud 
uralkodni felette, a halál nem ejti 
kétségbe, mert a hívő éneke szent 
reménységgel s z ó l: „Van Istenem 1 
Bár ellenem támadjon veszély s 
halál — felfegyverkezve talál!“ . . .  
Oh, valóban drága és dicsőséges 
szegeletkő a Krisztus, csak öreá  
kell építeni, hogy meggyőződhes
sünk az ige nagy igazságáról: „Aki 
őbenne hiszen meg nem szégye
nül!“ . . .  Csak arra vigyázzunk, 
hogy igazán őreá építsünk és ne 
másra, se emberek hitetésére, se 
emberi bölcseségre, még csak a 
magunk gondolataira, cselekede
teire és erényeire se 1 . . . A Krisz
tusán kívül minden más csak futó 
homok, haszontalan törmelék, aki 
pedig ezekre ép it: bizonnyal kárát 
vallja 1

Mi célból építsünk őreá?
Hogy mint élő kövek a Krisztuson 
felépüljünk lelki házzá, hogy mind

azok, akiket a közös hit összefűz, 
egyek legyenek a szeretetben is . . .  
egy gyülekezet. . .  egy lelki h áz . . .  
Istennek temploma, amelyben a 
Szentlélek vesz lakást, de viszont 
minden pusztul onnan, ami a sze
retettel ellenkezik . . . minden go
noszság, csalárdság, képmutatás, 
gonosz kívánság és rágalmazás. . .

Uram, engedd, hogy a te isme
retedben és minden nemesben, 
jóban napról-napra növekedjünk 
és épüljünk a te kegyelmed által I

„Egy napot sem adsz hiában,
Te ki mindent bölcsen téssz: 
Mindenik becses magáhan, 
Mindenikről számot véssz ;
Add mindennap jót tegyek,
Mindig kegyesebb legyek I

Engedd, hogy ma is napomat 
Jóban töltvén épüljek.
Hogy mikor végzem harcomat,
E napnak is örüljek,
Ebben is minden óra,
Folyjon hasznosan jóra."

Ámen *

Magyar énekeskönyvek tót oltárokon.
Irta: Csapó János.

szerencsétlen kimenetelű világ
háborúból megtépázva, meg

alázva került ki hazánk, de még 
jobban megtépázva a mi magyar 
ev. egyházunk.

Három éve annak, hogy odaát 
voltam az elszakított szép, evang. 
Gömör vármegyében. Gacsalkon 
jártam, az én kis szülőfalumban. 
Épen ünnep volt. Természetes, 
hogy én is felmentem a templomba. 
Mióta nem láttam, sokat fordult a 
világ, el voltam hát készülve meg
lepetésekre. De nem voltam elké
szülve olyanokra, aminőkben ré
szem volt.

A templom hajóján nagy betűk
kel m a g y a r u l  díszlik ez a fel
írás : „Oldd le a te saruidat, mert 
ez a hely, amelyen állasz, szent 
hely.“ Mindjárt meg is kérdeztem 
az én régi jó szomszédomat, hogy 
mióta van ez a felírás? „1912-ben 
renováltuk a templomot, akkor ké
szült ez a felírás“, hangzott a fe
lelet. Már ez is feltűnt nekem, 
hisz jól emlékszem, hogy az én 
koromban még tótul volt a felírás. 
De az még jobban feltűnt, amit 
azután hallottam. A szomszéd 
ugyanis tovább folytatta a beszé

det anélkül, hogy kérdeztem volna: 
„Le akarta már ezt törültetni egy 
Amerikát járt ember, aki teleszívta 
ott magát a Maszarik elveivel s 
aki nagyon büszke arra, hogy ő 
beszélt is Maszarikkal Amerikában. 
Javaslatára azonban azt a választ 
adta az egyházközség, hogy az 
írást letörülheti, de csak azzal a 
föltétellel, ha az egész templomot 
újra kifösteti saját költségén. Eny- 
nyire azonban már ez az amerikág 
ember sem szerette a cseheket.“ 

Még más újságot is láttam a 
gacsalki ev. templomban. A ma
gyar énekeskönyvek szépen össze
rakva ott vannak az oltáron. Meg
ismertem a kötésükről. Azok az 
énekeskönyvek voltak, amelyekből 
valamikor én is tanultam énekelni. 
Amikor csodálkozásomat fejeztem 
ki efölött, még azt is elmondta az 
én kedves szomszédom, hogy a 
szomszédos anyaegyházban, mikor 
bevonultak a csehek, egy izgága 
csehbarát kidobáltatta a magyar 
énekeskönyveket a templomból. 
De voltak józan egyháztagok, akik 
a kidobott könyveket összeszed
ték s felrakták az oltárra. Mai 
napig is ott vannak.
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Ezekben a templomokban ma 
tilos a magyar ének. De a magyar 
énekeskönyvek ott várják a ma
gyar feltámadást a tót oltárokon.

Vájjon meddig kell várniok, míg 
újra kezükbe vehetik azok, akik 
még mindig várják a magyar fel
irat aktualitását?

D. Kovács Sándor búcsúbeszéde 
Sántha Károly sirjánál,

1928. szeptember 9-én a budai 
farkasréti temetőben, a Luther- 

Társáság nevében.

Három emberöltőt temetünk Sánt
ha Károlyban. Az elsőből 

utolsónak maradt, mint Mikes a 
nagy Rákóczi udvarából. Ő még 
látta Széchenyi, Kossuth, Deák, 
Vörösmarty, Petőfi, Arany csillagá
nak teljes fényű ragyogását. Ifjú
sága a nemzeti újjászületés hatal
mas hullámverésében múlt el, — 
a magyar jövő hangya munkásai
nak, a század csodálatos iró- és 
költő nemzedékének, a honvéd 
névnek, a „névtelen félisteneknek“ 
dicsősége töltötte meg lelkét s 
adott égbe emelő szárnyakat tö
rekvéseinek. Mint ifjú theologus 
ott ült a nagy Székács lábainál 
Győry Vilmossal, Zsilinszky Mihály- 
lyal a közös protestáns budapesti 
theologián. Benne élt a pátens 
korának küzdelmeiben s e kornak 
drága emlékekép őrizte meg azt a

Akik az evangélium után 
vágyódnak.

Irta : dr. Schlitt Gyula. 5
„Mit beszél, plébános ú r?“ — üti fel 

tégranyilt szemekkel a fejét Rónay uram — 
„maga annak a tegnapi gazembernek ad 
igazat, hát mi vak népet vezetünk, még 
pedig a falnak ? Plébános úr ?“

A plébános úr hamar észretért s belátta, 
hogy még Rónay uram is ostobább, mint
hogy elbírná az igazságot, mely szerint 
igenis annak a tegnapi gazembernek volt 
igaza s beszédében hamar irányt változ
tatott, nehogy meghasonlást hívjon elő az 
öregnek lelkében.

„Vagyis akarom mondani — igazítja 
helyre nagy fejrázás mellett szavait — 
hiába tartanak hamis mécset a mi embe
reink elé, azok az igazság utján maradnak 
mert az Isten vezeti őket. Az ember majd 
belezavarodik már I“

Az öregnek elég volt e magyarázat. 0  
tudta ugyan, hogy a vallás más mértékkel 
mér neki: az urnák s mással nekik: a 
jobbágyoknak; ő tudta, hogy a szegény 
népet más eszközök segítségével, más uta
kon vezetik a mennyországba, mint őt a 
gazdag Rónayt, de ő szentül meg volt győ-

hitét, hogy a protestántismus élet- 
folyamának szétszakadt két ága 
újra egyesülni fog, hogy történelmi 
hivatását betöltse. Költészete e 
borúval, verőfénnyel vegyes kor
ban hajtott ki leikéből.

A második emberöltő a lázas 
munka ideje. A magyarság meg
feszítette erejét, hogy egy nemze
dék alatt pótolja vérzivataros szá
zadok helyrehozhatatlannak látszó 
veszteségét. Bűn volt a föld alá 
rejteni egyetlen tálentumot. Míg 
mások a gyakorlati érvényesülés, 
gazdasági föllendülés útját keres
ték s népöket is ezen az úton 
igyekeztek boldogítani, ő meglátta 
a lelkek szomjúságát, tikkasztó 
éhségét és énekköltővé lett. A tol
nai élő hagyomány Sztárayról, a 
zsoltáros magyar reformátorról, aki 
estennen a templom halmán szent 
énekekkel fogadta a testtörő mun
kából hazatérő nyáját, megihlette 
lelkét és fölemelte a mindennapi 
élet szintjéről sugarasabb magas
ságokba. Termése egyre dúsabb, 
mélyebb tartalmú lett imádságai
ban, költeményeiben. írói emelke
désének íve kicsinyített mása a 
magyar nemzet s a föléledt magyar 
protestantizmus életfenntartó mun
kájának, ereje érvényesülésének. 
Minden egyes mozzanat visszhan
got vert lelkében és lantja húrjain.

Látta az utolsó emberöltőt, mely 
bűneivel örvénybe döntötte a hazát, 
egyházat, konkolyvetésével meg- 
szeplősítette a jövendő reményét,

ződve, hogy ennek így kell lennie, hogy 
ez Istennek az akarata, hisz így oktatták, 
ő  meg volt arról győződve, hogy az Isten 
más szemmel nézi őt, mással a jobbágyot 
s azokra a kiváltságokra, melyeket a vallás 
őneki nyújt, azokra a jobbágy nem szá
míthat, Szent meggyőződése volt ez. így 
pedig nem lehet azt mondani, hogy falnak 
vezetjük a szegény embert. De hamar el
oszlott a felcsillanó kétely. Annak örült, 
hogy a tegnapi nap nem idézett elő nagyobb 
változást a nép vallásos meggyőződésében, 
legalább ő úgy hitte. Úgy gondolta dacban, 
engedetlenségben mutatkozik a hatás s 
ennek semmi nyoma. Egészen nyugodt volt. 
Mondhatnánk emelt kedéllyel fordult be 
parkja főutján.

Ilonka futva jön elébe. Megcsókolja, 
beléje karol s így kíséri a kastély felé. Az 
öreg úr boldog volt.

„Apuskám valamit kérnék én tőled“ — 
szólt Ilonka oly hízelgő hangon, mely még 
a csontjait is simogatta az öregnek — 
„úgy-e nem haragszol, hisz te vagy az én 
édes jó apukám.“

„Szólj leányom, mi az óhajod ?“
„De úgy-e nem haragszol ? Oly kíván

sággal állok most elő, amilyennel még soha," 
„Kiváncsi vagyok leányom, beszélj 1“ 
„Jót szeretnék tenni egy szegény asz- 

szonnyal.“

az ifjúságot. Látta a magyarság 
napját a diadalmas hajnalodás, a 
fénylő delelés és az alkonyodás 
pillanatában. Gyengébb lelkek meg
rendülnek, az ő lelke, mert Isten
ben és Krisztusban élt, a nagy 
válságok, rianások összeomlások 
közt épen megtudta tartani hitét, 
reménységét. Tudott énekelni fel
támadásról, új életről, mint a XVI. 
század keseregve is bizakodó lan
tosai. Meghajolt Isten vesszeje 
előtt, mert nemzete vétkezett, de 
egyúttal remélt, bízott is abban a 
ki „nem akarja a bűnösnek halá
lát, hanem hogy megtérjen és él
jen“. A reményt leikével átölelve 
húnyt el, a nélkül, hogy lantjának 
egyetlen engedetlen húrja megta
gadta volna az ő hitét, vagy a 
pusztulásba való belenyugvást, a 
sötét kétségbeesést tükrözte volna. 
Utolsó mosolya is a reményt, a 
virradást hirdette.

A Luther-Társaság nevében bú
csúzom egyik alapítójától, legrégibb 
tiszteleti tagjától. Nem pusztán a 
költőt, a hymnusok szerzőjét gyá
szoljuk. Kegyelettel gondolunk az 
ő patriarchai jóságos szívére. Job
ban örült annak, ha egy ifjúban 
az isteni szikrát fölfedezte, mint 
hogyha garmada számra hullottak 
lábai elé a koszorúk. Gyönyör
ködve, szeretettel gondolt azokra, 
akik hagyatékát tisztelve elhagyott 
örökébe lépnek. Áldás a kidőlt 
hűnek poraira, áldás emlékére!

Bizonyos félelemmel adta elő Ilonka e 
kérelmet, tudta, kemény fába vágta ez 
egyszer a fejszét.

Rónay homloka egyszerre ráncokba 
futott.

„Miféle szegény asszonyon akarsz te 
segíteni ? Éljen mindenki ahogy tud s vi
selje sorsét, amit Isten rászabott.“

„Édesatyám! a szegény Kovácsnén aka
rok segíteni. Férje meghalt. Négy kis árvája 
maradt vissza. Szegény özvegy betegen 
fekszik, majd éhen halnak gyermekei. Az 
Isten ellen vétkezik, ki látja ezt a nyomort 
s bár tudna, de nem segít rajtuk. Kis élel
met szeretnék vinni, úgy-e megengeded, 
édes jó atyám ?“

Ez egyszerű szavak a maguk őszinte
ségével meghatották a könyörülethez nem 
szokott szívet.

„Nem bánom, küldess valamit néki“ 
— szólt egykedvűen Rónay, mintha paran
csot adna, hogy dobjanak a kutyának egy 
darab kenyeret.

„Magam viszem el édesatyám, meg is 
vígasztalom szegényt, tudom, nagyon fog 
neki örülni s miért ne nyújtsunk örömöt 
szenvedő embertársainknak, mikor az csak 
egy pár jó szóba kerül, úgye elmehetek 
édesatyám ?“

„Nem mehetsz. Rónay Ilonka nem fog
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Sántha Károly halálára.
Zendüll magasztos, angyalajku ének 
S az ég kárpitján átrepült egy lélek. 
Zsoltárt éneklő lelkek serege 
Elkísérte az Ur clibe 1

Hívtál Uram! lm itt van a Te szolgád! 
Földi pályámnak mint végeztem dolgát 
Ítélj meg engem, a bűnös embert 1 
Szólt . . .  s az Urra ránézni sem mert.

Földi pályádnak dolgát mint végezted? 
Feleljenek meg helyetted e lelkek.
Kik énekelve vesznek itt körül 
S jötlödnek mind, boldogan örül.

Feleljelek h ó t! E gyarló, bűnös ember. 
Ki büntetését várja, mit érdemel ?
Urunk I Tárd felé atyai kezed,
Öleld ál öt I Igaz gyermeked I

Ajkáról mindig Rólad szólt az ének.
Az ö szavára tért Hozzád sok lélek.
Míg földön járt az eget kereste! . . .
S az Ur a lelket átölelte I

SZABÓ GÁBOR.

A lélek ereje. Egy gazdag ke
reskedő pünkösd napján azt kér
dezte a lelkésztől: „Van-e lélek? 
S ha van, miben nyilvánul ereje ?“ 
Mielőtt a lelkész válaszolt volna, 
kinyílt az ajtó s egy szegény asz- 
szony lépett be a szobába. Oda
ment a lelkészhez s azt mondta: 
„Tegnapi keresetemet hoztam az 
Árvaház javára. Nem sok, de a 
lelkem késztet, hogy jót tegyek.“ 
A gazdag kereskedő, mikor az 
asszony elment, így szólt a lel
készhez: „Most már én is érzem 
a lelek erejét“, — s egy nagy ősz- 
szeget adományozott az árváknak.

egy jobbágyának dohos odújában bujkálni, 
nem mehetsz 1“

E szavak úgy érték szegény leányt, mint 
a szikláról lepattant kődarabok.

„De atyám a Szentirás mondja : A leg
szebb istentisztelet, az özvegyek s árvák 
meglátogatása. Azt mondja továbbá: Te
gyünk jót mindenekkel, de kivált a mi 
hitünknek cselédeivel. Te vallásos ember 
vagy édesatyám s mindezeket nem tudod. 
Jézust hol láttad ? A palotákban, kasté
lyokban ? Nem a szegények kunyhóiban a 
betegek ágya mellett ? S te kereszténynek 
tartod magad. Jézus követőjének? Te 
messze estél Krisztustól.“

„Rónay vagyok“ buggyan ki belőle a gőg. 
„Ne kérkedj édesatyám 1 bűnül rójja ezt 

fel neked az Isten. Megint a Szentirás 
mondja: Az Isten nem személyválogató, 
hanem minden nemzetben kedves ő előtte 
az, aki öt féli s igazságot cselekszik. S nem 
gondolod édesatyám, a jó Isten téged te
remthetett volna ilyen nyomorult jobbágy
nak s azt a jobbágyot meg Rónaynak, nem 
gondolod ? Ő mindenható s azt cselekszi, 
amit akar. Atyám, puhítsd meg szíved, mert 
vétkezel, a szegényekkel szemben légy más 
ember, mert vagyonod nem lesz elég, hogy 
a tisztítótűzből kiimádkoztassunk.“

„Te leány I te lutheránus vagy 1“ —

. Lelkész, Felügyelő, Tanár, Tanító 
és LutherszöYetségi tag Urak!

Kedves Hittestvéreink!
Az OLSz. múlt évi választmányi gyűlése 

a november 10-re tervezett Első Ev. Nap 
megtartását nem javasolta. A hirtelen hi
degre fordult idő az Ev. Napra jövő tagok 
elszállásolását megnehezítette. A választ
mány a május végi, illetre a júniusi első 
napokat ajánlotta. Ez a dátum azonban 
azért nem felelt meg, mert a konfirmációi 
és pünkösdi ünnepek miatt híveink egy 
részé az Ev. Napon megjelenni nem tudott 
volna. A júniusi első nupokat a református 
nagygyűlés foglalta le. Ezért egyetemes 
egyházunk elnökei szeptember utolsó nap
jait jelölték ki (28., 29.. 30.). Azonban a 
szarvasi Lulher-Árvaház felavatását a bú- 
nyakerülcti elnökség kénytelen volt szep
tember 30-ra kitűzni. Október első és má
sodik hetében lesz a bányai egyházkerület 
gyűlése. Október második és harmadik 
hetében a dunántúli egyházkerület gyűlése 
és Kapi püspök győri beiktatása. Októ
ber negyedik hetében tartja Magyarországon 
a Protestantizmus Nemzeti Védelmére ala
kult Bizottság nagyszabású gyűléseit Buda
pesten és valamelyik nagyobb vidéki vá
rosban. Ily módon nem akadt olyan három 
nap, melyen az Ev. Napot megtarthattuk 
volna. Nem szívesen, de a körülmények 
által kényszerítve vegye tudomásul ezúton 
hazánk evangélikus társadalma, hogy a 
rajtunk kívül álló okok miatt ismét elha
lasztott Ev. Nap helyett az Egyetemes 
Gyűlés rendjén Lutberszövetségi Konferen
ciára hívjük meg egyházunk minden gyü
lekezetét. A részletes programmot minden 
gyülekezetnek a közeljövőben megküldjük. 
Ez utón azonban máris arra kérjük gyüle
kezeteinket. hogy ezen a konferencián — 
lehetőleg — minden lelkész, felügyelő és 
tanító, valamint egy gyülekezeti tag részt- 
venni szíves legyen.

Körülöltünk minden érdek szövetkezik 
és nem egy ellenünk, sok nélkülünk. Van

íliáitól! fel az öreg s olyformán nézett 
Ilonkára, mintha hályog esett volna le a 
szeméről.

„Leányod vagyok s Krisztus igaz köve
tője, ki mindenkit szeret, gazdagot, szegényt 
egyaránt. Az utolsók lesznek az elsők, az 
elsők utolsók. Ez néked szól atyám. Tégy 
jót a szegényekkel, amíg nem lesz késő. 
Engedd, hogy meglátogassam azt a sze
gény, nyomorult beteget!"

„Menj 1" — volt a rövid válasz. Ilonka 
rohant, mintha a mennyország kapui tárul
tak volna fel előtte.

Rónay egyedül maradt. Ilyen leckében 
sem volt rég része. Ez talált. Pörölycsapá
sok gyanánt hullottak a leány szavai szi
vére, oly ajtókat tártak fel előtte, hogy volt 
min gondolkodnia. Közbe-közbe arra is 
gondoll, hogy ennek a leánynak igaza lehet. 
Legalább ő nem tudott volna hamarjában 
ellenérvekkel védekezni. Csak honnét szedi 
ez a leány ? Az a felkiáltás : Lutheránus 
vagy, önkéntelenül szakadt le szájáról, azt 
egy percig sem tartotta lehetségesnek. Mi
kor és hogyan ? Megnyugodott abban, hogy 
a zárdában is tanultak valamit s a biblia 
ismerete onnan származik. Még büszke 
volt a zárdák iskoláira. Másrészt közönsé
ges női szeszélynek látta a leány kívánsá
gát : büdös kunyhókat járni. Nagyúri pasz- 
szió. Furcsa, de ki parancsolhat a női

nak kérdéseink, problémáink, melyek mel
lett szó nélkül nem haladhatunk el! Készül
jünk hát a konferencián való részvételre ! 

Fogadják hiftestvéri üdvözletünket. 
Budapest, 1928. szept. hó 13-án.

Dr. Kaas Albert báró
a z  O L S z . e ln ö k e .

vitéz dr. Kendeh-Kirchknof Gusztáv 
'a z  O L S z . e .  i . ig a z g a tó j a .

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Hogyan szereted Jézu st:

Szept. 24. Mint a farizeusok ? Lukács 
11, 47-51. Azok szeretik így, akik minden 
szépet mondanak arra a Jézusra, aki 1900 
évvel ezelőtt élt, s- aki most fenn a menny
ben van. De nem szenvedhetik el azt a 
Jézust, aki hozzájuk közel, azokban él, 
akik egészen átadták neki az életüket. Ezek 
azok, akik beszélnek a keresztyén eszmék 
ragyogó csillagairól, de sohasem beszélnek 
Jézus követéséről. Figyelmetlen énekléssel, 
egy—egy ünnepi elérzékenyüléssel ékesítik 
Jézus körül a sírt, de semmit nem változtat 
rajtuk az, hogy érettük vérét ontotta.

Szept. 25. Mint Márta 1 Lukács 10, 38-42. 
Márta minden helyet ismert Jézus körül 
csak azt nem amelyet Mária elfoglalt. Aki 
szeretni akarja Jézust, annak elsősorban 
nem azokat a szolgálatokat kell szeretnie, 
amelyekre ő  körülötte alkalom nyílik. 
Hanem azokat a hatásokat, melyekkel Jézus 
belenyúl a mi eleiünkbe.

Szept. 26. Mint az ötezer férfi ? János 
6, 1—15. Szeretet! Ez a szó a mindennapi 
életben legtöbbször egy olyan viszonyt takaf 
le, amelyben egyik ember kihasználja a 
másikat. A baj nem az, hogy ki akarod 
használni Jézust. Hiszen ő  azért jött, hogy 
mindenestől kihasználjuk öt, mint a szőlő- 
vessző a szőlőtőt. De csak úgy, mint a 
szőlővessző a szőlőtőt! Nem egy tőle ide
gen élet szolgálatéban. Akik csak így 
akarják szeretni, ilyen értelemben királlyá 
választani, azok elől elzárkózik Jézus.

Szept. 27. Mint Zebedeus fiai ? Máté 
20, 20—27. A szeretet akkor is elitélendő

szeszélynek ? Mátyás király nagy úr volt, 
mégis hordta a zsákot.

Vili.
Ilonka szeszélye a falu áldásévá lelt- 

Kovácsné árvái már nem szenvedtek szük
séget. Ilonka ott volt mindenütt, hol segíteni 
kellett, amerre ment felszáradtak a könnyek 
s nyomán áldás fakadt. A falu gyermekei 
az ő gyermekei voltak. Ilonka védő angya
lává lett a jobbágyoknak s ezek tűzbe 
mentek volna érte. S honnan e hirtelen 
változás? Tudta a faluban mindenki: az 
igaz evangélium. Csak édesalyja nem tudta. 
A plébános sejtette, de bizonyosat nem 
tudván, nem mert még fellépni az öreg 
Rónaynál. Várakozott, figyelte Ilonkát, de 
hiába. A jobbágy inkább agyonüttette volna 
magát, minthogy Ilonkát elárulja, a jó Isten 
meg szinte láthatatlanná tette, hogy végez
hesse áldott munkáját az evangélium ér
dekében.

Az öreg Rónay ugyan bosszankodott, 
de semmi különösebb jelentőséget nem 
tulajdonított az egész dolognak. Másrészt 
Ilonkának samariténusi munkája nagyban 
emelte a nép előtt a Rónay-család tekinté
lyét s ez mégis csak hizelgett az öregnek. 
Ha egy percig is sejthette volna, az ő leá
nya szeszélyének mi a lényege, tán bele
őrült volna. folyt, köv.)
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ha vele nem a földön, hanem a mennyen 
belül akarunk kivivni előnyöket. Mikor a 
tékozló fiú a béresek közt kér magénak 
helyet, több szeretet és ragaszkodás van a 
magatartásában, mint a Zebedeus fiai kéré
sében. Az Úr iránti szereteted ne abban 
nyilvánítsd, hogy nagy adagot rendelsz a 
vele való dicsőségből, hanem azzal, hogy 
nagy részt vállalsz az érte való szolgá
latból.

Ssept. 28. A bünbánat alapján! Lukács 
7, 36—50. Ez a rész tárja elénk legvilégo- 
sabban, hogyan kell szeretni Jézust. A 
bünbánat alapján. Nem azért, mert kedve
sen beszél, mert nagyon szép munkával 
biz meg, mert olyan jó egy igazán nagy 
léleknek kedveskedni. Hanem azért, mert 
ö  bocsáthatja meg minden bűnünket. A 
bűnös nő még nem tudta, hogy a meg
bocsátás jogénak ára Jézus részéről a 
kereszt volt. Mégis mennyire szerette őt! 
És te ?

Szept. 29. Jobban mindenkinél! Máté 
10, 37—39. Azon volt, hogy a szeretet 
terén megszüntesse az ember és ember 
közti különbségtevést. De a saját személyé
vel szemben annál inkább igényelte, hogy 
különbség tétessék. És ez természetes. Ha 
a bünbocsánatot elfogadod alapul, akkor 
világos, hogy kit illet meg a szeretet terén 
az elsőség 1 Mert a legjobb atya, a legjobb 
anya sem szerezhet bünbocsánatot.

Szept. 30. Egy ritka szó. János 21,15—19. 
Jézus nem azért kérdezte oly sokszor 
Pétertől: „Szeretsz-e engem" — hogy meg- 
barátkoztassa jobban a szóval : — „Igen, 
Uram, szeretlek Téged.“ Feltűnő, hogy a 
bibliában alig van egy heK, ahol valaki 
azzal jellemezné m agát: „Én szerelem az 
Urat." Aki megérti, hogy mily 3okat jelent 
ez a szó Jézussal szemben, az minden 
ragaszkodása ellenére is szent félelemmel 
gondol a kérdésre : „Van-e nekem jogom 
ezt mondani: szeretem Jézust 1 ? És ép 
azok. akik ezt magukra nézve legtöbbször 
kétségbevonják, juthatnak legmélyebbre az 
ő  SZeretetében. G á n c s  A ladá r .

A lelkiismeret. IX. Károly, Fran
ciaország királya volt az, akinek 
uralkodása alatt ment végbe az 
emberiségnek egyik legtragikusabb 
eseménye: a párisi vérnász. 1572 
augusztus 24—25-ike közt levő éj
szakán sok ezernyi francia huge
notta vére öntözte Páris utcáit. A 
gyenge jellemű király nemcsak 
beleegyezését adta a gaztetthez, 
de ő maga adta meg a jelet is a 
vérengzésre. Kezében puskával 
ő is részt vett a hugenották gyil
kolásában, Később iszonyú lelki- 
ismereti furdalásokat kellett kiál
lania. Nappalait és éjszakáit a le
öltek visszajáró rémes alakjai né
pesítették be. A nagy lelkiismereti 
furdalástól úgy lefogyott, hogy 
utoljára csak a csontja s bőre ma
radt. Halála Pál feledhetetlen sza
vait juttatta a kortársak eszébe: 
„Ne tévelyegjetek, Isten nem csu- 
foltatik meg, mert amit vet az em
ber, azt aratándja is.“

K O R K É P E K .
Karcolatok a hétről.

A katholikus népgyűléseknek ki
mondott célja: katholikus hitükben 
megerősíteni a híveket. Valójában 
azonban ezeken a népgyűléseken le
szedik még a keresztvizet is sokszor 
a protestánsokról. Tapolca után leg
utóbb most Egerben volt népgyűlés, 
ahol is Károlyi József gróf beszélt. 
„A katholikus vezérek voltak — úgy
mond — igazi értékei a magyarság
nak, nem pedig azok, akik századokon 
keresztül polgárháborúkat rendeztek és 
akiket a m e g h a m is íto tt  tö r té n e ti  
k ö n y v e k  n e m ze ti  h ő sk é n t ü n n e 
p e ln e k “. . .  „Ha lapozgatunk k ü l 
f ö ld i  történelmi könyvekben, azokból 
megtudhatjuk, hogy Budavár törökjei 
között sok  volt a kálomista és mikor 
Aradról kivonultak a törökök, velük 
hagyták el a várost a p ro te s tá n so k  
is ,  a k ik  egy  g y é k é n y e n  á ru lta k  
a  törökökkel" .

Szegény, szerencsétlen hazaáruló 
protestánsok!. . . Azt hissiiik ehhez 
igazán nem kell kommentár. A magunk 
részéről csak sajnálni tudjuk az ilyen 
s ehhez hasonló elszólásokat. A k a to 
likusoknak nem használnak velük, a 
protestánsoknak meg nem ártanak. 
De a vörös harmadikat azt igenis 
tápláljuk velük, holott ellene össze
fogni a legelső keresztényi és nemzeti 
érdek volna.

T e m p lo m a v a tá s  S o b o ro n .
A sobori ev. leánygyülekezet szép új 

templomát szeptember 9-én avatta fel lé
lekemelő ünnepély keretében Kapi Béla 
püspök, aki e célból délelőtt '/alO órakor 
érkezett Pápára László Miklós püspöki 
titkár kíséretében, ahol Gyarmathy Dénes 
rábaszentandrási lelkész fogadta. Innen a 
püspök autón folytatta útját Rábaszentand- 
rásra, ahol is a templom előtti diadalívnél 
a gyülekezet nevében dr. Mihályi Kálmán 
felügyelő, az ifjúság nevében Glatz Lajos 
tanító köszöntötték. Tisztelegtek itt a püspök 
előtt a tűzoltóság, a leventék, a politikai 
község stb. Soborra megérkezve az új 
templom előtti diadalkapunál az egyház- 
megyei lelkészi kar élén Farkas Elemér 
esperes üdvözölte a főpásztort. A templom 
kapujánál azután Mihály Kálmán dr. fel
ügyelő rövid beszéd kíséretében átadta a 
püspöknek a templom-kulcsot, akinek fel
hívására a helyi lelkész a templomot meg
nyitotta. Farkas esperes oltári szolgálata 
után Kapi püspök a 107. zsoltár alapján 
mondott gyönyörű beszédével felavatta az 
új templomot s az új orgonát. Az ünnepi 
istentisztelet fényét emelte a sobori férfikar 
éneke és Kárpáti Sándor ny. tanítóképző
intézeti tanár művészi orgonajátéka. Ezután 
keresztelt Mikolás Kálmán, egyhézkelést 
végzett Bojtos László, Úrvacsorát szolgál
tatott az egyházmegye lelkészeinek, akik 
előző napon Szetffötö£ti£QTi,<j£lkészértekez-

tetet tartottak, továbbá a presbitereknek 
Gyarmathy Dénes helyi lelkész. Istentisztelet 
után díszközgyűlés volt, melyen a lelkész 
felolvasta az építkezés történetét s az ado
mányokat. A kis, alig 200 tagú gyülekezet 
minden egyes tagja szinte erején felül 
meghozta áldozatát a templomért, melyet 
teljesen saját erejükből építettek fel. Az 
ünnepség a Himnusszal ért véget. Dísz- 
közgyűlés után a tanítólakon az egyház
megye lelkészei, tanítói, r. k. igazgató-tanító 
és templomatya n kath. hitközség nevében, 
a  Nőegylet és ifjúsági egylet, a csornai 
fiókgyülekezet Payr Gusztávval az élén 
tisztelegtek a püspök előtt. Délben a Nő
egylet rendezésében közebéd volt, amelyen 
számos felköszöntő hangzott el.

Raffay püspök és az iskola- 
politika hiányai.

Raffay Sándor dr. püspök a 
Deák-téri templomban rendkívül 
érdekes szószéki beszédet mon
dott abból az alkalomból, hogy 
az új iskolaév megnyilt és szónok
latában arról nyilatkozott: „meny
nyiben áldás és mennyiben átok 
az iskola“. Kifejtette, hogy az olyan 
vallástanítás, amely csupán a más- 
felekezetüek elleni gyűlöletre ok
tatja az ifjúságot, kárhozatos, át- 
kos, holott a hitoktatónak elsősor
ban pozitív, vallásos, hívő lelkeket 
kell nevelnie. Az általános iskola- 
politika hibája, hogy uniformizálja 
a gyermeket, értelmi kiképzést 
nyújt és nem határozott egyéni
séget, megtámadhatatlan és rugal
mas jellemeket. Áldást jelent úgy 
a nemzetre, mint az egyházra, ha 
az ifjúság, a jövő nemzedék, ame
lyet fel kell vérteznünk minden 
kisértéssel és minden gyengeség
gel szemben, egy új iskolapolitika 
révén is meg tudja állani helyét 
az élet versenyében.

L u th e r  v a g y  L o y o la ?
Ezen a címen az év folyamán 

dr. Szeberényi Lajos Zs. békés
csabai főesperes szakavatott tollá
ból egy theológiai tanulmány látott 
napvilágot, mely tanulmány által 
az illusztris szerző miként elősza
vában irja: a protestáns önvédelmi 
harchoz szerény eszközt akar nyúj
tani azon meggyőződéssel, hogy e 
nehéz időben mindenki köteles a 
neki nyújtott lelki ajándékok mér
tékéhez képest védelmezni az apák 
drága örökségét és a mi lelki 
kincsünket.

Dr. Szeberényi Zs. értékes köny
vének első részében az igazi tör
ténetírónak objektivitásával rajzolja
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és teljes egészében vissza akarta 
állítani a középkort: Loyola. A 
régi középkor vissza nem jöhet 
többé soha — és ha a restaurált 
középkor még egy ideig hatalomra 
is tesz szert, többé a régi fényt 
és hatalmat el nem éri — és min
den szervezettsége dacára érheti 
egy újabb — talán még nagyobb 
katasztrófa, mint a 16. században, 
ha idejekorán el nem szakad 
Loyola és Liguori szellemétől. El
érheti az a sors, melyet Zichy 
Mihály megfestett a Messiás című 
képében, melyet ott őriznek a deb
receni kollégium könyvtár termé
ben.'* (Folyt, kör.)

EGYRÖL-MÁSRÓ1.
A mindennapi életből.

Rendelet a gabona- és  takar
mányfélék forgalmiadójának el
törléséről. A szeptember 5-én tar
tott minisztertanács határozatának 
megfelelően a gabona- és takar
mányfélék általános forgalmiadó
jának eltörléséről, illetve átmeneti 
fölfüggesztéséről a pénzügyminisz
ter a következő rendeletet adta k i: 
Az 1921: XXXIX. t.-c. 37. §. 12. 
pontja helyébe a következő ren
delkezés lép: 1. Nem esnek álta
lános forgalmi adó a lá :

a) a búza, rozs, kétszeres és 
árpa eladásából származó bevé
telek ;

b) mindennemű széna, továbbá 
a takarmányozási célokra szolgáló 
nyers szalma és nád eladásából 
származó bevételek;

c) további rendelkezésig a ten
geri, zab, takarmány, borsó, lóbab, 
bükköny, malombükköny, konkoly, 
rostaalja és mindennemű korpa 
eladásából származó bevételek. 
Ugyancsak ideiglenesen mentesül
nek az általános forgalmi adó alól 
a vámtarifa 175. tétele alatt fölvett 
és a jegyzett rovat rendelkezései 
alá eső takarmányozási célokra 
szolgáló melassz, a 177. tétel alá 
tartozó kilúgozott répaszelet, friss 
és szárított, a 178. tétel alá tartozó 
mindennemű olajpogácsa, őrölve 
is, extrahált olajos magliszt, a 
179, tétel b) pontja alá tartozó 
másféle törköly, a 180. tétel alatt 
fölvett moslék, a 181. tétel alá tar
tozó malátacsira és a IX. tarifa- 
osztályban nem említett növényi 
eredetű hulladéktermékek takar
mányozási célokra és végül az 
ebtápszerek kivételével a 182. tétel

meg a középkort különböző kor
képek alakjában, melynek dicsőí
tése divattá vált napjainkban, 
mely kor a pápaság születésének, 
megerősödésének és világi hatal
mának a kora volt. A tudós ala
posságával találóan mutat rá ebben 
a részben mindenekelőtt a közép
kornak elhajlására az ujtestamen- 
tomtól az ó-testamentom felé és 
így a ceremoniális törvények felül- 
kerekedésére az erkölcsi törvények 
fölé.

„Látszólag — úgymond dr. Sze- 
berényi — a középkorban oly 
fokot ért el a vallásosság, aminőt

azelőtt és azután so,hasem. A 
templomok megteltek. Úton-útfélen 
keresztek és a Krisztusra emlékez
tető jelvények voltak. Imák és 
zsolozsmák hangzottak. De ez a 
vallásosság csak külsőleg volt 
nagy. Ha olvassuk a középkor 
utolsó farsangi mulatságait, arra a 
nézetre jutunk, hogy akkor képesek 
voltak a szent dolgoknak oly pro- 
fanizálására az emberek, aminőre 
nem képes ma még a legelvete
mültebb istentagadó sem."

„A középkor vallásosságát meg
döntötte a kereszténység legna
gyobb prófétai szellem e: Luther

S á n th a  K á r o ly , sárszentlörinci pap korában.
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alá tartozó állati eredetű takarmány 
eladásából származó bevételek.

A felsorolt árukban a Budapesti 
Áru- és Értéktőzsdén kötött ügy
letek után az 1927. évi 93.417. sz. 
pénzügyminiszteri rendeletben meg
állapított adót sem kell megfizetni.

Ennek a törvényes rendelkezés
nek végrehajtása tárgyában a kö
vetkezőket rendelem: Az olyan 
keresetűzők, akik kizárólag a fel
sorolt gabona- és takarmányfélék 
árusításával foglalkoznak, a ren
delet életbelépésétől kezdve — 
külön igazolás nélkül — igénybe- 
vehetik az adómentességet. A ren
delet életbelépésétől számított 15 
nap alatt kötelesek azonban be
jelenteni az illetékes forgalmi adó
hivatalnál, hogy kizárólag adó
mentes gabona és takarmányfélék 
árusításával foglalkoznak.

H E T I  K R Ó N I K A .
Kálloy Tibor országgyűlési képviselő 

kilépeti az egységes pártból és lemondott 
nagykanizsai mandátuméról. — A belügy
miniszter körrendeleté értelmében egy évvel 
meghosszabbították a vidéki törvényható
ságok mandátumát. — A honvédség ez 
évben záróhadgyakorlatait Eger környékén 
tartotta. — Magyarország elfogadta az ál
landó nemzetközi bíróság intézményének 
igénybevételét. — A kultuszminiszter a 
fiúközépiskolákban felemelte a tornaórák 
szamát.

Az osztrák szocialisták Seipel kancel- 
cellárt vérfürdő rendezésével vádolják.

A horvátok megtagadják az adófizetést 
a jugoszláv államnak.

Szerbia elismeri Achmed Zogut albán 
királynak. — Laibachban sorozatos gyilkos 
merényletek miatt letartóztatták a szerb 
Orjuna egész igazgatóságát.

Görögország és Jugoszlávia között meg
egyezés készül.

Litvániában összeesküvést fedeztek fel.
Törökország és Magyarország között 

egyre erősödik az őszinte barátság.
Genfben a Rajna-vidék előzetes kiürí

tésének feltételeiről tanácskoztak.
Az új bolgár kabinet megalakult.
Spanyolországban nagyarányú össze

esküvést fedeztek fel. Több ezer letartózta
tás történt. A letartóztatottak közül feltűnően 
sok a katona.

Franciaország jövő évi költségvetésének 
70 százaléka új háborút készít elő.

Amerikában és az Antillákon pusztító 
tornádó rombolt. — Portoricoban másfél 
millióra rúg a hajléktalanok száma.

Kína 700 millió dolláros kölcsönt akar 
felvenni.

V é r t e s i :  V A L L Á S T A N
1—VI. elemi o. részére III. bővített kiadás 
egyet, gyűlés által elfogadva nemcsak szór
ványok, hanem úgy osztott, mint osztatlan 
evang. elemi iskolások részére megjelent. 
Ára tűzve 3.60, kötve 4 pengő. Kapható: 
Vértesi Zoltán ev. lelkésznél Magyarbóly, 
Baranya m. — Részletekben is törleszthető.
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h a r a n g s z ó .
Sztháromság u. 16. vasárnap.

Ep. Eph. 3.13—21.
Imádság a mai epislolánk, Pál apos

tolnak az efezusiakhoz intézett imádsága. 
Ezen rövid fohászból megtanulhatjuk, 
hogy a szenvedést, nyomorúságot hogyan 
győzhetjük le, mi erősít bennünket a 
szenvedésben ? Ha szent Fegyverekkel fel
készülünk ellene.

Kapi püspök búcsúbeszéde Szom
bathelyen. Kapi Béla dunántúli püspök, 
szombathelyi lelkész október 7-én a déle
lőtti istentisztelet keretében vesz búcsút 
szombathelyi hiveitől s egyszersmind a 
vasiközép egyházmegyétől, melynek kebe
lében 25 esztendeje nagy ékesszólással 
hirdette Isten Igéjét s annyi áldással mun
kálkodott Isten országának terjesztésén.

Egyházkerületi közgyűlés. A dunán
túli ev. egyházkerület Kapi Béla püspök 
és dr. Mesterházy Ernő kerületi felügyelő 
elnökségével f. évi rendes közgyűlését okt. 
18-án Győrött tartja.

Előzetes ériesiiés. A Magyarhoni Egye
temes Evangélikus Egyházi Gyámintézet 
1928. évi központi választmányi ülését, 
ünnepélyeit és rendes közgyűlését f. hó 
okt. 20-án és 21-én Békéscsabán fogja 
megtartani. Addig is mig az elnökség az 
e gyűlésre szóló meghívókat kibocsáthatja, 
ez utón hozza azoknak, okik a gyűlésen 
részt kívánnak venni, tudomására, hogy a 
kedvezményes vasúti jegy váltáséra jogo
sító igazolványok lebonyolítását Kuthy 
Dezső egyetemes egyházi főtitkár volt szives 
magára vállalni. Az igénylők jelentsék be 
kiinduló állomásukat, útirányukat (vasút
társaságot is) okt. 6-ig Kuthy Dezső egye
temes egyházi főtitkárnál Bupapest. Vili. 
Szentkirályi-utca 51. sz.(Telefon 413—07sz.)

Esperes választás. A veszprémi egy
házmegye gyülekezetei nagy többséggel 
újból Takács Elek volt esperest hívták el 
az egyházmegye élére. Takács Elek espe
rest a nagy kiterjedésű veszprémi egyház
megye élén szeretettel köszöntjük.

Rájter János a burgenlandi alsó egy
házmegye esperese esperesi állásáról 
lemondott.

Lelkészválasztás Sopronban. A sop
roni evang. egyházközség vasárnap töltötte 
be az Amerikába meghívott Pöttschacker 
István lelkész helyét. A Scholtz Ödön 
esperes elnöklésével megtartott választáson 
Danielisz Róbert harkai lelkésszel szemben 
224 szótöbbséggel Budaker Oszkár kőszegi 
segédlelkészt választották meg a megüre
sedett állásra.

Kinevezés. A vallás és közoktatásügyi 
miniszter dr. Kerecsényi Dezsőt a pápai 
ref. kollégium tanórát a budapesti ev. főgim
náziumhoz rendes tanárrá nevezte ki. A 
kiváló tanár távozását Pápán élénken saj
nálják. Uj működése helyén kisérje Isten 
gazdag áldása.

Egyházmegyei ügyészi választás az 
evangélikus közgyűlésen. Rákospalotán 
tartotta évi rendes közgyűlését a pesti felső 
evangélikus egyházmegye. Blatniczky Pál 
theológiai magántanár, esperes és iglóiSzon- 
tagh Antal ny. miniszteri tanácsos, egyház- 
megyei másodfelügyelő elnöklete alatt. 
Zéborszky Zoltán egyházmegyei főjegyző. 
Chugyik Pál alesperes jelentései után az 
egyházmegyei közgyűlés a megüresedett 
egyházmegyei ügyészi állásra egyhangúan 
Horváth Károly László dr. gödöllői ügyvé
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det választotta meg, aki nagy tetszés 
mellett foglalta el székét. Nikelszky Zoltán 
ny. tanitóképzőintézeti igazgató, a Bánya- 
kerületi Luther-Szövetség igazgatója, arról 
beszélt, milyen szerep vár a protestáns 
nőkre, a társadalom javítása terén.

Lelkészválasztás. A meszleni gyüle
kezet Polgár Sándor nyugalomba vonulá
sával megüresedett lelkészi állásra egyhan
gúlag Rácz Sándort, a gyülekezet helyettes 
lelkészét választotta meg lelkészévé. Az 
uj lelkészre, gyülekezetére, a közös mun
kára Isten gazdag áldását kérjük.

Beteg lelkész. Sajnálattal értesülünk, 
hogy Wagner Ádám rádiózási lelkész nagy 
betegen fekszik a pécsi klinikán. Istennek 
kegvelme őrködjék betegágya körül.

Szabó Elek győrszabudhegyi tanító 
beiktatása. Folyó hó 9-én iktatta be hiva
talába, a vitéz Egyed Lajos nyugalomba 
vonulásával megüresedett győrszabadhegyi 
tanítói állásába az egyhangúlag megvá
lasztott Szabó Elek bakonytamásii tanítót 
a győri ág. hitv. evangélikus egyházközség. 
Az iktatáson jelen volt az egyházi elnök
ségen kívül az elnöki tanács és az iskola
szék teljes számban. Az iskola-termet zsú
folásig megtöltő közönség előtt Strasser 
Sándor leányliceumi igazgutó, iskolaszéki 
vil. elnök beszélt a gyermek szeretetéről 
és Turóczy Zoltán lelkész, isk. széki egyh. 
elnök pedig a 127. Zsoltár 3. verse alapján 
a gyermek értékéről.

A budapesti evangélikus egyházme
gye közgyűlése. A budapesti evangélikus 
egyházmegye szept, 12-én tartotta évi ren
des közgyűlését a Deák-téri leánykollégium
ban. A közgyűlésen Broschko G. Adolf 
esperes imája után, Mikler Károly dr. ny. 
jogakadémiai dékán, az egyházmegye fel
ügyelője mondott elnöki megnyitót. Az 
egész közönség felállolt Mikler Károlynak 
ama szavainál, amikor Raffay püspök fő
pásztori működésének tízéves fordulójára 
hívta fel a figyelmet. „Ha arra gondolunk, 
hogy Raffay püspök, különösen az utóbbi 
ivtizedben, mennyi sebet gyógyított, mennyi 
gyülekezetei létesített, mennyi dicsőséget 
szerzett az egyharmadára csonkul evan
gélikus egyháznak, akkor el kell ismer
nünk, hogy ez a decennium — a haza 
boldogulását tekintve — sem múlt el nyom
talanul. Szálljon ezért áldás reá“. Raffay 
Sándor dr. elfogódottan válaszolt. Meg
köszönte mindazok támogatását, akik, úgy
mond, jó szándékát méltányolták, bírálóit 
pedig további nemes versenyre hívta fel 
Az esperesi jelentésből, melyet Sommer 
Gyula egyházmegyei lelkészi főjegyző ismer
tetett, kitűnt, hogy az egyházközségek múlt 
esztendei adománygyűjtésének végösszege 
meghaladja a harmincnégyezer pengőt. 
Chikán Béla dr. pesterzsébeíi polgármester 
és felesége, akik mindketten római katolikus 
vallásuak, nagyobb harangot adományoz
tak a pesterzsébeti evangélikus egyháznak. 
Az egyházmegyei közgyűlés Kemény Lajos 
igazgatólelkész, egyházmegyei dékán jelen
tésének meghallgatása után megválasz
tották az egyházmegyei Luther-szobor- 
bizottságot, Glatz Erich dr. egyházmegyei 
ügyész és Nikelszky Zoltán, a Luther-Szö
vetség igazgatójának referátumai után pedig 
Tolnai Kornélt és Kemény Lajost egyház
kerületi képviselőkké választották. Mikler 
Károly elnöki zárószavaival és Broschkó 
esperes imájával ért véget a közgyűlés.

Kaposvár. Épülő templomának alap
kövét ünnepi keretek között szept. 9-én 
tette le. Bővebbet lapunk legközelebbi 
száméban.
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Végzett theológus. Kovács Mihály 
theológiai hallgató letevén utolsó szigor
latát lelkésszé való felavatásét kérte. A 
fiatal Timótheust egyik legközelebbi alka
lommal avatja fel a szent szolgálatra Kapi 
Béla püspök.

Harangszentelés Szarvason. A szarvasi 
egyház két témplomába 25 mázsa súlyban 
öt uj harangot rendelt. A harangok vasár
nap érkeztek meg s már fel is húzták a 
két templom tornyába. Ünnepélyes felava
tásuk szeptember 30-án lesz dr. Raffay 
Sándor püspök és dr. Kovács Andor 
egyházmegyei esperes közreműködésével. 
Ugyanekkor avatják fel a hatalmas uj 
Luther-árvaházat. Az avatáson résztvesz 
Peslhy Pál igazságügyminiszter, a szarvasi 
egyház felügyelője is.

Diakonissza-tanítónő. A börcsi (Győr 
m.) ev. leányegyház legutóbbi közgyűlésén 
tanítónőjévé választotta Buthy Ella diako
nissza nővért, aki a győri diakonissza 
képző-intézetben nyerte kiképeztetését s 
aug. 26-án lett felavatva. — Úgy tudjuk, 
egyetemes egyházunkban ez az első gyüle
kezet, amely diakonissza nővért alkalmaz 
az iskolájában. Isten áldása legyen ezen 
az úttörő munkán.

Templomépités. Sok évi vergődés után 
megvalósul a szentetornyaiak vágya, meg
épül templomuk. A templom tervét Sülé 
László építész, az orosházi egyház buzgó 
II. felügyelője készítette s ő nyerte el a 
megbízást, hogy a templomot felépítse. A 
templom építése 44.000 pengőbe kerüt.

A Szarvasi öregdiákok Bartóky József 
emlékének áldoztak. A Szarvasi Öreg
diákok Szövetségének a Tiszti Kaszinó 
éttermében tartott összejövetelén dr. Raffay 
Sándor püspök megható beszédben emlé
kezett meg Bartóky Józsefről, a szövetség
nek a nyáron elhunyt elnökéről, akinek 
halálát a közélet és az irodalom egyaránt 
mélységesen gyászolja.

Répcelakon augusztus 12-én a Stauffer 
parkban szépen sikerült kerti ünnepély és 
szinielőadás volt. Színre került Csiky Ger
gely A nagymama cimü hires színmüve, 
melynek szerepeiben Saáryné Posch Médi, 
Simon Ili, Stauffer Rózsi, Wartmann Heidi 
és Gréti, Jugovics Márta, Rejts Edit, Kerpen 
Márta, Urnauer Stefi, Takéts Ernő, Varga 
János, Gamauf József, Erős József és 
Mészáros Sándor nyújtottak elismerésre 
méltó, sikerült alakítást. A jótékony bazár 
elárusító hölgyei Mikó Rózsival élükön 
nagy szolgálatot tettek a nemescélu ünne
pély sikerre vezetésében, mig a főérdem az 
ünnepély eszméje, előkészítése, rendezése 
Stauffer Ernőné és Vilmosné nevéhez fűző
dik. A tiszta jövedelmet, 612'15 P.-őt a 
templom renoválására adományozta a ren
dezőség. amiért a répcelaki és csánigi 
gyülekezet vezetősége e helyen is hálás 
köszönét nyilvánítja. E helyről juttatja el 
a rendezőség is hálás köszönetét mind
azoknak, akik jelenlétükkel adományaik
kal, felülfizetésükkel hozzájárultak a jóté
konysági akció erkölcsi és anyagi sikeré
hez. „Répcelak és Csöng" cim alatt a köz
elmúltban megjeleni közleményünkből ki
maradt, hogy Széles Sándor és neje csánigi, 
Vörös Sámuel és neje répcelaki hívek 4—4 
szál oltárgyertyát ajándékoztak a templom 
oltárára.

A Protestáns Irodalmi Társaság leg
közelebbi estjét november 4-én Pécsett 
tartja. Előadó : Kapi Béla püspök lesz.

Tanévmegnyitó a theológiai fakul
táson. A pécsi m. kir. Erzsébet Tudomány- 
egyetem soproni theológiai fakultásán a

tanévmegnyitó ünnepélyt szeptember 30-án 
tartják Sopronban.

Tízezer példányban jelenik meg Abaffy 
Gyula ev. egyetemes..missziói lelkész kia
dásában az Ünnepi Üzenetek legközelebbi 
száma a „Reformáció Üzenet." Melegen 
ajánljuk terjesztésre szórványgondozó lel
késztársaink figyelmébe. Több száz pél
dányban küldik egyes híveink Amerikában 
lakó rokonaiknak valóban ünnepi üzenet 
képen. Megrendelhető mór most drb.-ként 
2 fillérért és a postaköltségért Abaffy Gyula 
ev. egyetemes missziói lelkész, Budapest, 
VII. Gyarmat-u. 106. címen. A példányok
nak a megrendelők részére leendő meg
küldése október hó 5—10. között fog meg
történni, úgy, hogy legalább két héttel a 
reformáció ünnepe előtt minden megren
delő kézhez kaphassa a megrendelt pél
dányszámokat s igy alkalma legyen szór
ványban lakó hittestvéreink körében elter
jeszteni. Használjuk fel a nyomtatott szó 
hatalmát s juttassuk el általa Istenünk 
örökkévaló Igéjének boldogító erejét az O 
házától távol élő hittestvéreinkhez is I

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Családi örömök. Vitéz Balogh Ernőné 

született Kapi Magdus, a nagygeresdi ev. 
lelkész neje. vitéz Magassy Sóndorné szül. 
Kapi Vilma, a soproni líceumi vallástanár 
neje egy-egy egészséges kis leánygyermek
nek adtak életet, kik a szent kereszlség- 
ben Judith, illetőleg Kató nevet kaptak. A 
kisdedekben Kapi Béla püspök és neje 
kedves unokáikat köszöntik.

Halálozás, özv. hrabovai Hrabovszky 
Mórné sz. szentandrási Andaházy Malvin, 
mélyen megrendült szívvel, de Isten aka
ratában megnyugodva tudatja, hogy a leg
jobb férj, apa, nagyapa és dédapa hrabovai 
Hrabovszky Mór ny. kir. telekkönyvvezető, 
a koronás arany érdemkereszt tulajdonosa, 
a gércei ágostai evangélikus egyházközség 
volt felügyelője óldásdús életének 80-ik, 
boldog házasságának 53-ik esztendejében 
f. évi augusztus hó 30-án d. u. 2 órakor 
nemes lelkét átadta Teremtőjének. — Földi 
maradványait 1928. évi szeptember hó 1-én 
d. u. Vs5 órakor az ágostai evangélikus 
egyház szertartása szerint a tüskepusztai 
temetőben helyeztük örök nyugalomra. — 
Az igaznak emlékezete áldott. — Dombó- 
vór-Tüskepuszta, 1928. augusztus hó 31.

Alulírottak mélyen megrendült szívvel, 
de Isten akaratában megnyugodva tudatják, 
hogy a legönfelóldozóbb édesanya, gondos 
és szerető nagyanya, dédanya, a legjobb 
testvér özv. hrabovai Hrabovszky Mórné 
szentandrási Andaházy Malvin 53 eszten
dei boldog házssség után, életének 75. évé
ben, özvegysége harmadik napján, szept. 
2-ón déli 12 órakor nemes lelkét átadta 
Teremtőjének. — Földi maradványait 1928. 
szept 4-én d. u. Vs5 órakor a tüskepusztai 
temetőben, férje holtteste mellé helyeztük 
örök nyugalomra. — „Fölmegyek az én 
Atyámhoz és a ti Atyátokhoz, az én Iste
nemhez és a ti Istenetekhez." János 20, 17. 
— Budapest, 1928. szeptember 3.

Özv. Radnóti Dezsőné h. Hrabovszky 
Irén, Németh Pálné h. Hrabovszky Jolán, 
csikszentmórtoni dr. Boga Lajosné h. Hra
bovszky Malvin, dezseri Boleman Ador
jánná h. Hrabovszky Józsa gyermekeik. 
Németh Pál, csikszentmórtoni dr. Boga La
jos, dezseri Boleman Adorján vejeik. Lovag 
Stitz Mórné szentandrási Andaházy Anna, 
szentandrási Andaházy Géza, szentandrási

Andaházy Antal testvérei, ill. sógorai és 
sógornői, özv. hrabovai Hrabovszky Jó- 
zsefné Vitéz Anna, Stitz Mór, szentandrási 
Andaházy Anna, Andaházy Gézáné Szath- 
móry Irén és Andaházy Antalné sógoraik 
és sógornőik. Radnóti Géza és Berta Elza, 
Radnóti István és Bencze Erzsébet, Radnóti 
József, Németh Emmi és Tóth István, Né
meth Györgyike és dr. Füley Csoog Lajos, 
Boga Éva, Boga László, Boleman Jancsi 
unokáik. Tóth Juditka dédunokájuk.

Ú J D O N S Á G O K .
A vasmegyei főispán ünneplése. Vas- 

vármegye törvény hatóságának közigazga
tási bizottsági ülésén meleg ünneplésben 
részesítették dr. Tarónyi Ferenc főispánt 
abból az alkalomból, hogy a kormányzó 
érdemeinek elismeréséül a II. osztályú 
magyar érdemkereszttel tüntette ki.

Cegléden nem lesznek „nagyságos 
asszonyok“. A ceglédi asszonyok nagy 
dologra határozták el magukat: leakarjók 
törni a magyar címkórs’ágot. A ceglédi 
asszonyok, látva a Nagyságos Asszonyom 
címnek ujabbkori lecsúszását a legjöltmen- 
tebb társadalmi körökig, elhatárolják, hogy 
visszatérnek a régi tisztes hagyományú 
„tekintetes asszony" megszólításra.

Közel százezer ember látogatta meg 
a szombathelyi kiállítást. A rendezőbi- 
zottság megállapítása szerint a szombat- 
hefyi kiállítást közel százezer ember láto
gatta, köztük többezer külföldi. Vidéki ki
állítás a Csonkországban ilyen sikert nem 
ért el.

Toborzás a folyamőrséghez. A belügy
minisztérium toborzást hirdet 'magyar ál
lampolgárok részére a m. kir. folyamőr
séghez hat évi szolgálatra való belépésre.

Eltemette a homok. Pete Márton me
zőkövesdi birtokost négy méter magas ho
mok maga alá temette. Mire eltakarították 
a homokot, a birtokos halott volt.

Halálos játék a fegyverrel. Vári köz
ség határában Erdei János erdőőr két 
gyermeke apjuk távollétében „telefont" 
játszottak a kétcsövű vadászfegyverrel. A 
játéknak azonban tragikus vége lett, mert 
az egyik gyermek azonnal meghalt.

Tót menekültek egyesülete. A felvi
dékről a csehek erőszakosságai elől Ma
gyarországba menekült szlovákok egyesü
letet alakítottak. Elnök Rudnay Béla volt 
főkapitány lett.

A kártya áldozata. Androsovan An
tal nagybirtokos felvidéki kastélyában 
agyonlőtte magát. Androsovan belföldön 
és külföldön nagyon nagy összegeket vesz
tett kártyán, anyagi helyzete megrendült.

A német vasutakon megszüntetik az 
első osztályt. Október 7-iki kezdettel a 
birodalmi vasutaknál csak második osz
tályú (párnázott üléssel) és harmadik osz
tályú (fapadokkal) kocsik közlekednek.

Négy gyermekét megmérgezte egy 
sziléziai házaspár. Az államügyészség 
utasítására Schömberg városkában őrizetbe 
vették Moschner pékmestert és feleségét, 
akik ellen az a gyanú merült fel, hogy 
megmérgezték négy gyermeküket.

Jutalom a sokgyermekes családok
nak Olaszországban. Garbasse szenátor 
polgármester öt jutalmat tűzött ki, ame
lyet harminc éven át olyan egészséges 
szülőknek fognak adományozni, akiknek 
ugyan abból a házasságból legalább négy 
gyermekük van.
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Hat gyermek borzalmas tűzhalála.
Ontario tartomány egyik falujában egy 
cselédleány benzinnel akarta a konyha 
kialvófélben levő tüzét lángralobbantani. 
Ettől kigyulladt a ház és a tűznek hat 
gyermek esett áldozatul.

Repülőhangyák megállították a vo
natot. A Mestro völgyét pénteken este 
olyan nagy tömegben lepték el a repülő
hangyák, hogy a közlekedést megakadá
lyozták és vasúti késéseket okoztak. A 
lakosság csak vizipuskékkal felszerelve 
mehetett ki az utcára.

A perzsa sah é s  az európai kalap
viselet. A perzsa sah követte Kemal pasa 
példáját és elrendelte, hogy Perzsiában az 
európai öltözködés és főleg az európai 
kalapviselet válik kötelezővé.

Á bibliai Tarsis város nyomai. A 
Quadalquivir torkolatánál, Lebrija mellett 
nemrég hat darab hatvan centiméter ma
gas szinarany gyertyatartót találtak, ame
lyeket azóta a madridi múzeum régiség- 
tárában őriznek. A gyertyatartók a Krisz
tus előtt XII. századból valók, abból az 
időből, amikor a Quadalquivir torkolatánál 
teljes virágzásban volt Tarsessos, a mesz- 
sze földön hires „ezüstváros", amelyről 
Tarsis néven a biblia is megemlékezik.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti G ál Mózes. Elő
fizetési óra negyedévre 2 nengő. Megren
delhetők I., Andrássy u. 1 . Budapest.

A bakonytamási evang. gyülekezet pá
lyázatot hirdet a II. sorszámú férfi-tanítói 
állásra. Az állás készpénzfizetéses s állam
segélyes. Pályázati határidő okt. 1.

Lelkész! hivatal.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be: 
Arthofer Milike Bük 4 P, Erdélyi Gyula 
Jónosháza 1.60 P, Polgár Mihály Jánosházn 
1 P, Berkes Sándor Nagymórichida 1.20 P, 
Szekeres Teréz Ndém 2.60 P, özv. László 
Ádómné Vvarsóny 1.60 P. Stiedl András 
Patapuszta 50 f, Hofbauer Pál Balaton
almádi 5 P, dr. Stur Lajos Kőszeg 2.40 P, 
Szenteh Istvánná Tab 2 P, Gosztola Samu 
Sopron 2.60 P, Vidonyi Blanka Győr 80 f, 
Glanzer Malvin Keszthely 10 f, Gabnai 
Dániel Pápa 2 P, Kalma Pál Bpest 80 f, 
Kiss Imre Tiszaföldvár 1.22 P, özv. Dely 
Lajosné Felpéc 1 P, Horváth Lidia Felpéc 
50 f, Szarka Imre Celldömölk 40 f, Dob- 
ruczky Cyrill Zalalövő 1 P, Sütő János 
N-acsód 80 f, özv. Dadó Jónosné Pécs 
1.60 P, dr. Thébusz Aladár Bpest 2.60 P, 
Tóth Antal Tapolca 1.20 P, Balázs Lajos 
Szombathely 1 P, dr. Hetyéssy István Bpest 
5.20 P, Schneider Ernő Székesfehérvár, Agg 
János Csőt, Benkő Géza Sopron 2.60—2.60 
P, Búzás Erzsébet Albertirsa 1 P, Dankó 
Sándor Celldömölk 84 f, Erntre József 
Celldömölk 48 f, Lóránt Gyula Győr 1.60 P, 
Torda Mihály Aszód 4 P, dr. Farkas Ele
mér Sárkeresztur 5 P, Maurer Endre Szé
kesfehérvár 20 f, Berger Miksa Székesfe
hérvár 1 P, Klauser Józsefné Győr 1 P. 
Kocsis Sóndorné Veszprém, Kopácsi major. 
Pintér Józsefné Szeged, Kováts Mihály 
Győr, Geszthy Sóndorné Nagyigmánd, 
Petrovics Ferenc Gór, Kárpáti Lajosné 
Gelldömölk, Németh Béla Z.-szentmihály, 
özv. Imre Jánosné Nyíregyháza 32—32 f.

Hálás köszönet Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

Adakozzunk a Harangszó terjesztéséro.
Felelős szerkesztő és kiadó : OZIPOTT GÉZA 

S zen tg o ttb á rd . (VasvÁrmegye).
Szerkesztőtárs : NÉMETH KAROLY.

Főmunkatársak :
NAGY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 

TÚRÓOZY ZOLTÁN.
Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

Egy 23 éves evang. hajadon aki jó 
eredménnyel elvégezte a tanítónőképzőt s 
a magyar és német nyelvet tökéletesen 
bírja tanítónői vagy nevelőnői állást keres. 
Közelebbi felvilágosítással a soproni ev. 
lelkészi hivatal szolgál.

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
n ő i- , fé rf i é s  g y e r m e k r u h á t ,  

fü g g ö n y t, b ú to r s z ö v e te k e t ,  
c s ip k é t é s  s e ly m e k e t

Vitál is Károly
mfifestó és vegytisztító 

vállalata,
(Alapítási év: 1898.) 

Szom bathely,
K ő s z e g i-u c c a  15.

Keménying, gallér, 
kézelő tisztítás.

Piac.
G abonaárak: Búza 25.90, rozs 24.70, 

árpa 26.30, köles 27.—, zab 25.50, tengeri 
31.10, korpa 20.60 pengő métermázsánként.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, őgyszintén javí
tásokat elfogad

HALÁSZ I S T V Á N
szíjgyártó mester B E L E D .

r " E v a n g é lik u s  is k o lá k  ta n k ö n y v e i

K I S  T I V A D A R - n á l  P Á P Á N

■ ■  H M |

a legújabb tanterv szerint átdolgozott új kiadású iskolai tankönyvek, új vezérkönyvek, rendtartási 
nyomtatványok, fali-térképek, új szemléltető képek, iskolai könyvtárak beszerzendő könyvei, ifjúsági 

színdarabok, népszínművek, olcsó és jó olvasmányok, iró és rajzszerek kaphatók.

Új részletes jegyzékét in g y en  kü ld i m eg  K I S  T I V A D A R  könyvkereskedése P Á P A .
Mindenhová előnyös feltételekkel közvetlen szállít és megadja azt a kedvezményt, amelyet bárki adhat.

! Időt, pénzt, fáradságot takarít meg, ha egyhelyről rendeli meg szükségletét, egy csomagban, j
egy postadíjjal.

■ Kívánatra minden könyvet saját könyvkötészetében valódi vászonnal bekötve küldhet meg. ■
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Laptulajdonos:
a Dunántúli Lntlier-Szövetséo.
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Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap,

A békesség kötele.
Efezusi 1. 4 .8 . „Igyekezvén 

megtartani a Lélek egységét 
a békességnek kötelében". . .

ly i i az a kötelék, amely a keresz- 
'  1 tyéneket békességben tartja és 
egy szent egységbe kötözi ?. . .  Ez 
a kötelék a szeretet. . .  az alázatos, 
szelíd, tűrő szeretet.

Amint pedig minden köteléket 
több vékony szálból sodornak ösz- 
sze, éppen igy a békesség kötele 
is három fonálból áll. Az első szált 
így hívják : alázatosság. Ha igazán 
meg akarjuk a Lélek egységét tar
tani, akkor felebarátunkat nem vet
hetjük meg, nem büszkélkedhetünk 
a magunk kiválóságával — mert 
az ilyesmi csak arra jó, hogy szét
válassza a szíveket — hanem 
szerénységgel, magunkról keveset 
tartva éljünk, így marad meg a 
szívek egysége.

A második fonálnak neve: sze
lídség. Ha igazán meg akarjuk tar
tani a Lélek egységét, akkor nem 
lehet mindjárt az ég villámait kérni 
embertársaink fejére, akik t. i. elle
nünk vétkeztek, hanem haragunkat 
visszaszorítva legyünk készek min
dig a megbocsátásra! . . .

A békesség kötelének harmadik 
szála a türelem, amely nem kese
redik mindjárt el, ha valami jog
talanság éri, a türelem, amely min
dig kész a dolgok jobbra-fordulását 
várni . . .

Lássátok, így lehet megőrizni a 
Lélek egységét a békesség kötele 
által! . . .

A Lélek egysége az az egység, 
amely a Jézus Krisztusba vetett hit 
által műköeik s amelyet a szeretet 

i által lehet megőrizni.
Jövel Szentlélek I töltsd be mi 

szívünket hittel és éleszd fel ben
nünk a szeretet tűzét. . .

„Boldog, kinek a béke minden vágya, 
Aki nyugalmát csak tetőled várja,
Ki védő szárnyad árnyában pihen. 
Világ teremtő áldott Istenem I

Boldog, kit tiszta szeretet vezérel. 
Miként a vándort csillag fénye éjjel,

Ki minden sértést, bánfáimat feled,
S ellenségnek nyújt mentő kezet.
Boldog, ki tűrni tud minden fájdalmat. 
Akinek szíve tiszta, mint a harmat. 
Ajkán nem támad vádoló panasz, 
Kegyelmed neki enyhítő vigasz."

Ámen *

híresen maradt a tompaházi szép 
w  uri-kastély. Lezárták mind a 
zöld ablak redőnyöket, mert im
már az úrnő is örökre lehunyta két 
fáradt szemét.

Halkan zörrenve hulldogálnak 
az udvar fehér homályára a platán 
levelek és a park százados fái 
között sóhajtozva bújdosik a szél — 
üres és szomorú itt minden, mert 
azzal a gyászos koporsóval a ház
nak lelke is eltávozott.

Hosszú életkort rendelt számára 
a Gondviselés, majdnem egy évszá
zadot, a nagy eseményeknek — 
amelyekről mi már csak a könyvek
ből olvasunk — ő élő tanúja volt. 
Körülötte zajlottak le a szabadsó- 
harc hitregébe illő hőstettei megérte 
hazája leveretését, majd újra föl
támadását és személyesen ismerte 
a nagyokat kik a nemzeti-eszmét 
akkor diadalra vitték. Végig kellett 
szenvednie a súlyos megpróbálta
tást, amelyet a világháború zúdí
tott reánk, és a lelketlen önkény- 
uralom túlkapása majdhogy vesz
tét nem okozta.

És a magánéletben is, óh csak 
a jó Isten a tudója milyen nehéz 
keresztet hordozott I Fiatalon hajó
törötten, másokért áldozta föl az 
egész életét és meg kellett érnie, 
hogy egymásután a sírba szálltak 
akik legdrágábbak voltak szívének. 
Ámde ő mindent elviselt törhetet
len hittel erős, akarattal és mint a 
kagylóba került porszem által igaz
gyöngy keletkezik, úgy váltott ki

leikéből mindig újabb és yjabb 
értékeket a szenvedés.

Talán azért is kellett oly soká 
közöttünk itt maradnia, hogy pél
dányképül vehessük, meglátva 
benne a magyar nő minden kiváló
ságát.

A híres alsókáldi Káldyak vére 
csurgott ereiben, a hazájához, val
lásához hű megalkuvást nem ismerő 
protestáns uraké, és ő e fényes 
nevet mindvégig méltán viselte.

Ahol áldozni kellett jótékony-, 
vallásos- vagy hazafias célra, ott 
elsőnek mindig ő jelentkezett, és a 
Káldy-kastély különleges, finom 
légkörét fogalommá vált, ahol befo
gadva lenni szerencse és kitün
tetés volt mindenkinek.

Oh, hogy betudta tölteni az a 
kis uri-dáma élénk szellemével, 
nagy szivjóságával a szép ódon 
szobákat, hogyan odaillett filigrám 
alakja a régi festmények, drága por- 
cellánok, finom ezüstművek közé!

Vajha mégegyszer láthatnám, 
amint ott ül fekete selyemruhában, 
kis csipkedísszel a fején, párnázott 
karosszékében a régidivatu fogadó
szobában és vendéget lót, magas 
életkora ellenére a nagyvilági-hölgy 
minden biztosságával és tapinta
tával. A minden rendű és rangú 
vendég pedig lett-légyen bár öreg 
vagy fiatal, egy se érzi magát utol
sónak, mert mindenkit egyformán 
megbecsül, mindenkivel a maga 
nyelvén beszél, azért érzi mindenki 
nagy lelki-élménynek, hogy kőré-

B ú c s ü z á s .
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ben lehet. Nem is tudom, mi 
volt rajta bámulatraméltóbb. Nagy 
műveltsége-e, mely késő korig táp
lálta érdeklődését a tudomány min
den ága iránt, vagy okossága mely 
egy hosszú élet tapasztalásai révén 
szélesre tágította látókörét, hogy ne 
kicsinyeljen le senmit, se túlságo
san nagynak ne lásson — vagy 
talán mégis nagy szívjósága, mely 
úgy áradt belőle, mint napból a 
fény. Pedig mind e kiválóságok mel
lett még a háziasszonyi erények
ben is tündökölt. Senki a háztartás 
vezetésének minden csinját-binját 
nálánál jobban nem érthette, és 
nagyobb becsvággyal és szorga
lommal nem gyakorolhatta mint ő 
azt cselekedte egész az utolsó időig, 
mig csak győzte erővel.

De már örökös tétlenségben 
pihennek a dolgos kis kezek és 
nem tárulnak többé, segítséget 
nyújtva az elhagyottak felé. Sírva 
kiséri a gyász szekeret a vidék 
apraja-nagyja, méltán sírnak, mert 
jóltevőjük távozik, és vissza közé
jük nem tér többet soha.

A káldi sírbolt ajtaja pedig föl
tárul komor, ünnepélyes csendben. 
A szélső koporsóhoz oda van 
támasztva a megfordított családi- 
cimer, jelezve hogy a család utolsó 
férfi-tagja nyugszik ott, most az 
utolsó leány-ivadék is megtért ősei
hez. Az alsókáldi Káldy nemzet
ség, mely Huba vezértől vette ere
detét, nincs többé és mór csak a 
történelem lapjain él tovább.

Óh legyen csendes és zavar-

Akik az evangélium után 
vágyódnak.

Irta : dr. Schlitt Gyula. 6
Klára néni boldog volt, A szeretet 

munkájában már volt társa. Gyakran talál
koztak egy-egy betegágynál; ilyenkor ren
desen haza kisérte Klára nénit. Egy-két- 
szer be is ment Falussyékhoz de csak 
akkor, mikor István nem volt otthon. Bol
dog percek voltak ezek, mindkettőjük 
részéről. Mennyi minden szépet tudott 
Klára néni mondani az ő jó fiáról. Ilonka 
hallgatta s a jó néni minden szavát ma
gával vitte szivében, volt miről álmodozni 
otthon. Klára néni is ábrándozott- Sokszor 
úgy nyilait át agyán, mintha ez az Ilonka 
lenne az ő menye, ez a drága, jó leány. 
Óh mily boldog lenne ő I De csakhamar 
kiverte fejéből ezt a merész álmodozást s 
szégyenkedett önmaga e lő tt: ilyenre csak 
gondolni is. De ki tudhatná az Urnák út
jait ? I Az egy célért hevülő szivek egy
másra találnak, érzéseik egymásba fonód
nak s szövik két lénynek jövendő, közös 
sorsát.

Amig Ilonka inkább a nők s a gyer
mekek között forgolódott, István addig a

tálán síri álmod, Te drága jó lélek! 
Vezéreljen el hited az élet kút
fejéhez, és — amiben itt nem volt 
részed, — találd meg a boldog
ságot amott!

Az emlékezésnek ezt a bús 
ciprus-ágát küldöm sírodra kegye- 
letes szívvel. F ark as Mihályné.

ócsai Balogh Péter 
siremlékavatása.
Egy esztendővel ezelőtt Okoli- 

csányi József, sziráki presbyter, 
körlevelet küldött egyházunk egyes 
vezető férfiaihoz, amelyben felhívta 
figyelmüket arra a szomorú körül
ményre, hogy egyházunk egykori 
nagy egyetemes felügyelőjének, aki 
ezt a díszes tisztet 1790—1818-ig 
viselte, behorpadt, jeltelen a sírja 
a bágyoni (Nógrád megye) temetőn.

Báró Radvánszky Albert, egye
temes felügyelő, azonnal kiszállt a 
helyszínre és elrendelte a hamvak 
exhumálását, melyek a falazott új 
sir elkészüléséig a sziráki templom
ban helyeztettek el ideiglenesen.

Ay 1927. évi egyetemes közgyű
lésnek bejelentette az esetet, mely 
az Egyetemes Felügyelő intézkedé
sét helybenhagyta és síremlék állí
tását határozta el. A síremlék költ
ségéhez Okolicsányi József felaján
lotta azt a 400 pengős honoráriumot, 
amelyet a nógrádi egyházmegye 
monográfiájának megírására neki 
felajánlottak,

A  síremlék elkészült, felavatása

férfiakat oktatta. A szó szoros értelmében 
oktatta őket. A falun kívül volt egy elha
gyatott pajta, valamikor a birkák részére 
szolgált télviz idején menedékül. A gaz, 
az embermagasságnyira megnőtt dudvák 
annyira benőtték, hogy a teteje is alig 
látszik. Ebbe bujt esténként István embe
reivel, kik leginkább voltak fogékonyak 
Luther tanai iránt. Az elsők azok voltak, 
kiket akkor éjjel ott látott a kereskedőnél, 
a fa alatt. Ezek előtt bátran felfedte gon
dolatait. S mindig többen lettek. Egy ho
zott hármat s egyik elszántabb volt, mint 
a másik. Megtanította őket irni-olvasni s 
mily nagy volt az öröm, mikor maguk is 
már olvashatták Luther iratait. István le
fordította nekik, ez volt a nappali mun
kája. Éjjel tanított s hirdette az igét. S az 
ige jó talajra esett.

A nyomorúság között is boldog embe
reket teremtett az ige. A lélek felszaba- 
dultsága kiült az arcra, fényt szórt a se
tét ráncokba s barátságossá tette a félig 
vad jobbágyot. A magukba zárkózott, fé
lénk enjjDerek, kik eddig csak egymás kö
zött sugtak-bugtak s másnak a szemébe 
sem mertek nézni, kezdtek közlékennyé 
lenni. Bátrabb lesz fellépésük, erősödik 
bennük az önbizalom, az értelem lerázza 
magáról a rárakott ezer féle súlyokat, kezd

f. hó 23-án délelőtt 10 órakor ment 
végbe a következő programmal:

1. Erős vár a mi Istenünk. Éne
kelte a gyülekezet.

2. Mihalovics Samu nógrádi fő
esperes megnyitója.

3. Emlékbeszéd. Dr. Mágócsy- 
Dietz Sándor, egyetemes tanügyi 
bizottsági elnök.

4. Geduly Henrik püspök imája.
5. Az Egyetemes Felügyelő záró

szava, amelynek keretében az 
egyetemes egyház babérkoszorúját 
helyezte el a sírra, amelyre Nógrád 
vármegye is koszorút tett s amelyet 
Bágyon és a környék evangélikus- 
sága virággal árasztott el. Az ün
nepélyt a Himnusz fejezte be.

Az egyetemes egyház vezető 
férfiai közül sokan jelentek meg 
az ünnepélyen s a környék összes 
községei is szép számmal képvisel
tették magukat.

ócsai Balogh Péter az 1790—91- 
iki országgyűlésen a protestáns párt 
vezére volt. Egyetemes felügyelői 
működését különösen az jellemzi, 
hogy ő volt az első, aki az egye
temes felügyelői tiszt iskolai jellegét 
különösen kidomborította. Külön 
figyelmet szentelt egyházunk tan
ügyének, mert az volt az állás
pontja, hogy az iskola az egyház 
jövőjének a műhelye.!

Szolgáljon rövid jellemzésül az 
a mindennél többet mondó meg

állapítás, amelyet koporsója felett 
a  halotti prédikátor tett: „Pater erat 
evangelicorum in Hungária ! “

kibontakozni s megszólal. A jobbágy is 
kezd emberré lenni. A belső embernek ez 
a csodálatos átváltozása csakhamar mu
tatkozik a tettekben is. Emberi méltósága 
tudatában resteli eddigi alattomosságát, 
nyílt lesz szavaiban, tetteiben, kifejlődik 
benne a becsületérzés s ez irányítja belső 
életének a munkában való megjelenését. 
Munkája lelkiismeretesebb, alaposabb, ál
talában az egész ember megbízhatóbbá 
lett.

Megváltozott a falu képe is. Megválto
zott a határ, mert más lett az ember, ki 
munkájában mindezeket formálja. Észre
vette ezt Rónay uram is. ő  egyszerűen 
Ilonkának a nép között való forgólodásá- 
nak tulajdonítja az egészet. A valódi okra 
egyáltalán nem gondolt. Nem is bánta már, 
hogy Ilonka jér-kel a faluban. A plébános
nak már gyanusabb volt az egész ügy. ő  
mindezekkel kapcsolatban észre vette azt 
is, hogy ma-holnap üres lesz a templom 
s a gyóntatószéket a pókháló lepi. Tudta, 
hogy itt evangélizálás folyik, de hogyan 
és mint arra nem tudott hamarosan rá
jönni, A talált kincsről nem beszélt az 
ajak, féltette. A szív is magába zárta a 
boldogságot, nem engedte hírét kivinni az 
utcára. A rozzant pajta meg nem tudott 
beszélni. A jó Isten letakarta az egész
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Az amerikai lutheránus 
egyház üdvözlete.

A magyarhoni evangélikus egye
temes egyház budapesti Üllői-uti 
palotája, kihatásaiban mélyreható 
eseménynek volt a szintere folyó 
évi szeptember 21-én. Ekkor adta 
át a több millió lelket számláló 
amerikai Egyesült Lutheránus Egy
ház üdvözletét az amerikai Kos
suth zarándoklat viszonzásaként, 
Ormai János, buffalói lelkész.

Az Üllői-uti imahéz szinültig telt meg 
ez alkalommal a főváros .és a vidék evan
gélikus társadalmának képviselőivel. Báró 
Radvánszky Albert, egyetemes felügyelő
vel az élén jelen voltak : Kapi Béla, Raffay 
Sándor püspökök, Zelenka Lajos kér. 
felügyelő, a kultuszminisztérium protestáns 
ügyosztályának képviseletében Bartos Ró
bert dr. miniszteri tanácsos, Hohenlohe 
Egon herceg, a bányai kerületi Luther- 
Szövetség elnöke, dr. Kovács Sándor, dr. 
Mágócsy Dietz Sándor, dr. Kaas Albert 
báró. dr. Mauritz Béla egyetemi tanárok, 
dr. Rásó Lajos kormányfőtanácsos, Mikola 
Sándor főgimn. igazgató, dr. Szlávik Mátyás 
nyug. theol. igazgató, dr. Scholtz Oszkár, 
dr. Petrik Aladár, Kuthy Dezső egyet, fő
titkár, Broschkó Adolf, Németh Károly 
esperesek. Kemény Lajos, Abaffy Gyula, 
Szuhovszky Gyula, Czipott Géza lelkészek 
stb .; a Luther-Otthon egyetemi ifjúsága s 
a Veres Pálné leányintézet növendékei 
úgyszólván teljes számban.

A Lulheránia dalkör gyönyörű éneke 
után Ormai János buffalói lelkész adta át 
az Amerikai Egyesült Lutheránus Egyház 
üdvözletét, melynek kapcsán többek között 
így szólt: „Az amerikai városok a leg
szívesebben fogadták a magyar Kossuth- 
zarándokokat, akiknek soraiban ott voltak 
az evangélikus magyarság képviselői is, 
élükön Kapi Béla püspökkel. Ez az út

munkát, mint tavasszal a melegágyást 
szokták, hogy védjék a hideg ellen, amig 
megerősödik az új hit s dacolhat a viharral.

IX.
A gyertyafényt nem lehetett sokáig a 

véka alá rejteni. Az új meggyőződés ki- 
kivánkozott a szivekből s itt-ott már hal- 
ladzott az önérzetes kijelentés: én evan
gélikus vagyok. Nem maradhatott sokáig 
az sem titok, hogy ki is tartja az egész 
dolgot a kezében. Megtudta a plébános, 
hogy a művelt s tanult Falussy István az 
ügy mozgatója. Már Ilonka is gyanús volt 
neki. A gazdaasszony volt a kéme s a 
besúgója. A faluban bár őrizkedtek tőle. 
de a mit az egész falu asszonynépe tud, 
nem maradhatott titokban. A gazdaasz- 
szonytól tudta meg a plébános, hogy a 
falunkívüli birkaól a lutheránusok gyüle
kezőhelye, Az az iskolájuk, az a templomuk. 
Ott jönnek össze éjnek idején.

E hírrel a kastélyba rohan a plébános. 
A mint az út kanyarodójához ér, a hon
nan már fellétni a kastélyig, egy fehér- 
ruhás leány surran be Falussyék kis ajta
ján. Ilonkának nézte, tehát sejtelme való. 
Bár határozottan nem merné más előtt 
állítani, de magában akár meg is esküd
ne rá.

csak folytatása és kiépítése volt annak a 
kezdésnek, amelyet a másik kiváló püspök, 
Raffay Sándor másfél évtizede végzett."

Ezután felolvasta az amerikai egyház 
hivatalos, Írásbeli köszöntőjét: „Kiváltsá
gunknak tartjuk, — úgymond egyebek közt 
az üdvözlőirat, — hogy az Egyesült-Álla
mokban letelepedett magyar evangélikusok 
lelki életét is szolgálhatjuk. Ezt a munkát 
a jövőben is úgy akarjuk végbevinni, 
hogy az testvéreinknek a legnagyobb mér
tékben javukra váljék. Igen nagy örömünkre 
szolgált a két magyar püspök látogatása, 
amely rénknézve megkülönböztetett tisz
teletnek jele : ő k  is hozzásegítettek minket, 
hogy a magyar néphez közelebb jussunk. 
A Szentlélek segítse önöket — »végzi az 
üdvözlőirat — nagy és szent céljaik eléré
sében. Imádkozunk és dolgozunk Önökért I“

Radvánszky Albert báró egyetemes fel
ügyelő válaszolt a közvetlen hatású sza
vakra :

— Egy hatalmas nemzet fiainak test
véri kézszorítását érezzük e pillanatban. 
Egyik üzenet szól ebből az evangélikus 
hittestvérnek, másik a ma§yar embernek. 
Egyházainkat kölcsönös rokonszenv kap
csolja együvé és ez a lény a magyar nem
zet mai, szomorú helyzetében fokozott je
lentőségű. Nemcsak reményeink, de meg
győződésünk szerint is be kell következnie 
annak a jobb kornak, amelyről az imént 
a hatalmas amerikai egyház szónoka be
szélt.

Adja át új hazája egyházénak, — for
dult Radvánszky báró Ormai lelkészhez, — 
az ó-haza egyetemes egyházának üdv- és 
áldás-kívánságát.

Éljenzés fogadta az egyetemes felügyelő 
nyilatkozatát, a Lutheránia Énekkar az 
„Erős várunk . . .“-at énekelte, majd Raffay 
Sándor dr. püspök emelkedett szólásra :

Kedves családi ünnepre gyűltünk össze, 
— hangoztatta Raffay püspök — s erre az 
ünnepre eljöttek azok, akik együvé tartoz
nak.

Az amerikai evangélikus egyház még 
száz esztendeje sincs, hogy fennáll, de fej
lődési lehetőségei, befolyása már is rend
kívüliek. Az elárvult szegény magyar nem-

Rónay most ébredt délutáni alváséból 
s nagy ésítozésok között fogadja a plé
bánost.

„Tudja-e Rónay uram, hogy községünk
nek háromnegyed része lutheránus ?“

Erre az öreg magához tért.
Mi? Mi? Lutheránus?" Szinte ijedezik.
„Igen lutheránus, vezérük pedig a Fa

lussy fiú s lehet még más ilyen féle cse
mete."

Ilonkát nem merte megnevezni.
„Hogyan ? Hogyan ? Lutheránus ? Sem 

nem lopnak, sem nem gyilkolnak, szarvuk 
sem nő. Hát mi az a lutheránus ?“

Az öreg azt sem tudta mit beszél, any- 
nyira megijedt.

„Estére megnézzük őket, ott lesznek a 
pajtában, ott a falun kívül. Ott jönnek 
össze s szövik istentelen terveiket. Meg
lessük őket, Rónay uram velem tart."

„Ott leszek, Jaj annak, kit ott érünk. 
Úgylátszik még most készülnek a gonosz 
dolgokra."

„Úgy van, úgy," hagyta helyben a 
plébános, „összeesküvés ez, a királyok, 
papok s nagy urak ellen.“

„Vérbe fojtom őket." Morogta fogai 
között az öreg Rónay.

összebeszéltek, hogy amint bealkonyo- 
dik, alkalmas helyet keresnek a pajta kö

zét és a megcsonkított evangelikusság a 
legnagyobb ajándékot kapta most Ameri
kától, mert vigasztalást és kitartásra való 
ösztönzést nyert.

Raffay püspük felszólalásét követően 
Ormai János lelkész figyelemreméltó elő
adást tartott az amerikai lutheránizmus és 
benne a magyar egyházak helyzetéről.

Élénk tetszéssel fogadta a hallgatóság 
Ormai János előadását, végül Kapi Béla 
dunántúli püspök mondott záróbeszédet:

A mostani üzenetből az amerikai evan
gélikusok szívedobogását érezzük ki. 
Tapasztaltam. — mondja a püspük, — hogy 
amerikai lakosság őszintén szereti a ma
gyar nemzetet és pedig főként Kossuth 
Lajos történelmi egyéniségén keresztül 
becsülnek, mert benne a nemzeti jogok 
hosszú harcainak hősét látja. Várjuk az 
időt, amikor az óceán sem lesz elég széles 
arra, hogy a testvérek egyesülését meg
akadályozza. Biztosak vagyunk felőle, hogy 
az amerikai magyar soha meg nem tagadja 
édesanyját.

Az ünnep a Himnusz eléneklésével ért 
véget, majd a Luther-Otthonban zártkörű 
vacsora volt, amelyen számos felköszöntő 
hangzott el. Felköszöntőket mondottak: 
Mágosi Dielz Sándor, Ormai János, dr. 
Raffay Sándor, Bartos Róbert, dr. Kovács 
Sándor, Kimer egyet, hallgató, báró Kaas 
Albert, Rásó Lajos dr. és Kapi Béla püspök.

Görög rege beszéli, hogy egy 
ember könnyűnek tartotta a nap 
istennek Phöbus Apollónak a mun
káját, amint az a napot megszokott 
pályáján vezette s hajlandónak 
nyilatkozott azt elvégezni. Kíván
sága teljesedett s a nap azonnal 
letért a pályájáról és szerencsét
lenség-szerencsétlenségre követke
zett. Ma is hányszor mondja az 
ember, hogy miért történik ez így, 
vagy az úgy. Tudná azt valaki 
jobban megcsinálni, mint az Isten?

zelében s onnan figyelik az összejövetel 
egész lefolyását. Meglátják hogyan és kik 
jönnek, meghallják tárgyalásaikat s holnap 
ítéletet tartanak.

A plébános valóban Ilonkát látta be
menni Falussyéknél. Mostanában már nem 
is oly ritka vendég volt ő itt. Falussyék 
háza volt a főhadiszállás. Itt beszélték 
meg a közös teendőket, itt készültek a 
tervek a nemes munkához. Ilonka itt érezte 
magát a legjobban. Az anyai szeretetet 
kereste, melyet ő néki nélkülöznie kellett. 
S itt megtalálta. Klára néni majd a te
nyerén hordta, becészte, leste gondoláit s 
amit az anyai szív fel tud kínálni a gyer
mekének, hogy magához láncolja, azt Ilon
ka megkapta kétszeresen Klára nénitől. 
Ilonka most élte az édesanya oldalán az 
igazi gyermekkorát. A soha nem tapasz
talt, ily értelmű kényesztetés jól esett neki. 
Klára néni most is valami fagylalt félével 
várta.

Bejött, megcsókolta Klára nénit, kit 
mamának nevezett, leült s ette a nyalánk
ságot akár egy gondtalan gyermek.

„A Pista hol van ?“ kérdezi egyszerre 
Ilonka.

„Dolgozik. Szegénykét mér úgy sajná
lom. Egész nap ott ül szobájában s ir, 
felém se néz."
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OLVASSUK A BIBLIÁT!
Hogyan szeret tégedet Jézus?

Okt. 1. Sír feletted I Lukács 19. 41—44. 
Nemcsak egy dicső város pusztulása felett. 
Jézus képes sírni minden lélek felett. Sírása 
nem pótlék valami helyett, amit tenni kell. 
mint oly sok embernél. Jézus sír, hogy 
ébresszen. Tudod-e, hogy van valaki, aki
nek fáj, hogy te bűnben élsz ? Senki más 
nem törődik ezzel úgy, mint ő . Ha majd 
magadon érzed egy forró, égető könnyét, 
akkor megtudod, hogy hogyan szeret té
ged 0 .

Okt. 2. Szegénnyé lett érted. II. Korint- 
hus 8. 9. Akik a betlehemi jászol körül 
jártak,azok nem tudták mennyire szegény- 
nyé lett értünk. Akik a kereszten is látták, 
meg menybeszálni is, azok tudták. De az 
Ür nemcsak azért lett szegény, hogy a 
váltságot elvégezhesse, hanem azért, hogy 
benned az ö  követésével szemben bizal
mat ébresszen. Ha az Ür a maga pompá
jában állna folyton előttünk, midvégig 
szegények maradnánk. Az, hogy szegény- 
nyé lett s igy magát követhetővé tette, 
nyújtja a második bepillantást az ö  sze- 
retetébe.

Okt. 3. A zt nyújtja, amire szükséged 
v a n ! János 5, 1—9. 38 év alatt mennyi 
ember ment el mellette! És senki sem 
nyújtotta neki azt, amire szüksége lett 
volna. Sokszor az emberek azért nem 
nyújthatják, amire szükségünk van, mert 
nem is veszik észre, hogy mire van szük
ségünk. Jézus mindig azt nyújtja, amire 
szükségünk van. ügy, hogy abból, amit 
nyújt, rájöhetsz, hogy mire van szükséged.

Okt. 4. Megtanít imádkozni. Lukács 
11. 1—4. Éhez nem kell nagyon nagy 
szeretet ? — óh dehogy nem I Mennyi 
türelem kell ahoz, hogy valakit kihozzon 
az ő önző, folyton élvezetet kereső imád
ságaiból I Mennyi bátorítás kell ahoz, hogy 
meg merjünk szólalni, az Atya előtt saját 
szavainkkal 1 Mennyi bizalom és kitünte
tés, mikor bevisz bennünket abba a titkos 
kamrába, amelyből ö  maga szokott az 
Atyával beszélni. Hagyd csak, hogy Jézus

Klára néni majd elsírta magát.
„A jó Istennek lett napszámosa. Meg 

is áldja érte tudom. Egész lelkét beleönti 
ebbe a faluba, ,ott lesz a képmása min
den lakóján. Úgy szeretik. Jutalom már 
ez is, ha tudjuk, hogy szeretnek. De most 
megyek s ide hozom."

Ezzel felugrott s István szobája felé 
futott. Bedugta fejét az ajtón. István észre
vette.

„Isten hozta Ilonka 1“ eléje szaladt s 
kezet fogott vele.

„Maga most el jön velem mamécská- 
jához, ott leül s néhány percre elbeszél
get velünk. Magának is kell a pihenés. 
Ily erős munkát a jó Isten sem vár magá
tól. Jöjjön 1“

E szavak valahogyon parancsként ha
tottak Istvánra. Ilonka félti, gondoskodik 
róla, csak úgy csiklandozta a szíve táján. 
Engedelmeskedett s Ilonka után ment.

„Ezt magának hagytam," mutat Ilonka 
a maradékra, „s meg fogja enni."

István megette. Ily jó nem esett még 
neki semmi az életében.

Klára néni de boldogan nézte ezt a 
két szép gyereket.

„István," szólal meg komolyan Ilonka, 
„én magától engedelmet kérek valamire."

„Ilonka kiváncsivá tesz 1“

Magyar altató*
Aludj. . .  aludj én vérem — gyermekem — 
Ne angyalokról álmodj édesem.
Láss ördögöt. . .  sírj, jajdulj fel, pihegj, 
Kardot szorongass és bosszút lihegj — 
Aludj • • • aludj I . . .

A ludj... aludj én kincsem — gyermekem — 
Bölcsőd szent fája rab földön terem . . .  
ínség, gyalázat, börtön vár reád ;
Nincs otthonod, nincs hajlékod, hazád — 
Aludj . . .  aludj! . . .

A ludj... aludj én gyöngyöm — gyermekem — 
Szemed villámos, büszke fény legyen, 
Karod acélos tüzpallos legyen,
Sújtson le bátran, győzedelmesen —
Aludj . . .  aludj 1. . .

A ludj... aludj én lelkem — gyermekem — 
Hited, bizalmad sziklaszírt legyen,
S mint pólyád selymes fodrát tépdesed; 
Szakítsd egykor a rabbilincseket 1 
Aludj . . .  aludj I . .  .

Vályi Nagy Géza.
* Pályadíjat nyert költemény. A zenésítés joga 

fenntartva.

tanítson imádkozni s meglátod, mily na
gyon szeret!

Okt. 5. Megragadja hitedet. János 14, 
11—14. Valóban azok tapasztalják meg, 
hogy Jézus miként szeret, akiknek van 
hitük, ő  nem igényel semmi mást, csak hi
tet s amit még igényel, ezt a hit alapján. 
A hitet Jézus úgy használja, mint a ki- 
lincstelen ajtókat megnyitó kilincset. Ahol 
van, az úgy felcsillog hozzá, mint a drá
gagyöngy a tenger mélyéről. A hitet csa
tornává teszi, melyen keresztül mindent, 
amire szükséged van, birtokodba ad. ügy 
megragadja a hited, mint a fuldokló a 
mentőkötelet. Pedig ő  maga a mentő.

Okt. 6. Azonnal I Lukács 23, 39—43. 
Egy olyan szeretetnek, melynek hosszas 
előkészületekre van szüksége nem vehette 
volna hasznát a lator. Neki azonnal volt 
szüksége Jézus szeretetére. És Jézus azon-

„Ma este én is el szeretnék menni az 
összejövetelre. Nekem is ott lenne a helyem. 
Rokon Ielkeimmel közös áhítatban vágyó
dom dicsérni az Istent. Ezt nem tagad
hatja meg tőlem."

„A kastélyban még nem szabad róla 
tudni senkinek, különösen Rónay uram
nak nem."

„Nem fognak megtudni semmit, ügy 
intézi azt már a jó Isten. S ha Isten 
akarja, hadd tudják meg."

„Ügy jöjjön Ilonka 1“
„Egyedül félek. Magával megyek. A 

maga tisztaságára, istenfélelmére bízom 
magam. A kapunál várjon reám."

„Ott leszek Ilonka."
Klára néni kiment, magukra hagyta 

a fiatalokat. Szegény azt hitte a maga 
kedves ártatlanságában, hogy így egyedül 
inkább közelednek egymáshoz s az ő 
régi vágya s titkon imádott óhaja így előbb 
válik valóvá.

Ilonka s István egymásra néznek, mint 
akiknek sok mondani valójuk lenne egy
máshoz, de arról beszélniök nem szabad, 
mert eszükbe juttatja az emberek vágta 
határmesgyéket: gazdag s szegény között. 
Nem szóltak még erről soha, de tudta 
mindegyik, hogy ez a másiknak fáj,

„Ilonka," szólal meg István, „mit gon-

nal a legnagyobb mértékét nyújtotta en
nek a szeretetnek. Gondolkozz el ezen I 
Jézusnak a szeretete azonnal, mindenestől 
tied, mihelyst azt éhezed és szomjuhozod.

Okt. 7. Mindvégig l János 13. 1. Ebben 
az evangéliumban ez az ige a felirata az 
egész szenvedés-történetének. Jézus nem 
ismer csonka szeretetet, nem ismer buk
dácsoló szeretetet, mint oly sokan, — akik
nek a szeretetük érelmeszesedésben szen
ved. Képesek órákat, sőt napokat kihagyni, 
amikor nem található bennük semmi sze
retet. Jézus szeretetének nincsen határa, 
nincsen korlátja, de van egy határozott 
programmja. Az, hogy az övéi olyanok le
gyenek, mint 0. Meddig tart Jézus szere
tete ? Addig, mig hasonlatosak leszünk 
Őhozzá. Ezt jelenti, hogy „mindvégig".

G áncs A ladár.

Gróf Telefci-Roth Johanna 
emléktáblájának leleplezése.

Néhány évvel ezelőtt Hittrich 
Ödön dr., főigazgató tollából egy 
ízben felhívás jelent meg, amely 
arra szólította fel egyházunk né
pét, hogy az 1813-ban 100.000 
forintos diákalapítványt tett Nagy
asszony emlékét a sziráki temetőn 
hamvait rejtő sírbolton emléktáb
lával jelölje meg. Akkor a felhívás 
visszhang nélkül maradt.

Báró Radvánszky Albert, egye
temes felügyelő, aki egyik beszé
dében megállapította volt, hogy 
önmagát becsüli meg az a közös
ség, amely elhunyt nagyjai emlé
kének áldoz, az elmúlt nyár folya
mán értesülvén Hittrich Ödön egy
kori felhívásáról, elhatározta, hogy 
ócsai Balogh Péter síremlékének 
felállításával kapcsolatban az egye

dül, mi lenne az én óhajom ?“
„Teljesíthetem ?“ kérdi Ilonka, de bele

pirult, mintha bíbor folyt volna alabéstrom 
bőre alá.

„Wittenbergbe szeretnék menni, meg
hallgatni Luthert. Ez a vágy lefoglalja 
minden gondolatomat. Úgy érzem az ügy
nek tartozom ezzel.“

„S itt tudná hagyni ezt a szép munka
teret István ?" Szemrehányólag hangzott 
Ilonkának e kérdése.

„Itt. Mindent magára bíznék, arra a 
rövid időre, mig vissza jövök. Maga oly 
jó, ügyes leány, tudom helyt állna min
denben. Nekem meg kell tudnom, mint 
lehet a gyülekezetét tovább szervezni. Az 
új életnek testet kell adni, hogy védve 
legyen az esetleges támadások ellen. S 
erre nem vagyok felkészülve, ez folyton 
aggaszt."

„Menjen István 1 Az Isten hívja. Én 
itthon a reémbizottakat elvégzem. Gyenge 
leány vagyok, de velem lesz az Isten 1“ 

Mintha égi fény reszketne szép arca 
körül. Szemében könnyek simák. A fáj
dalom könnyei ? Mert munkatársát veszti 
el rövid időre; avagy az öröm könnyei ? 
Hogy ily erősnek becsüli őt ez a tanult 
István. A szív titka ez, ember ne kutassa.

(Folytatjuk.)
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temes egyház részéről emléktáblát 
helyeztet a sziráki templom falára, 
amihez a sziráki egyházközség 
közgyűlése készséggel hozzá is 
járult.

Az emléktábla felavatása köz
vetlenül ócsai Balogh Péter sír
emléke avatását követőleg folyó 
hó 23-án, d. e. 11 órakor ment 
végbe.

Programmja a következő volt: 
1. Erős vár a mi Istenünk. 2. Ré
vész Alfréd, sziráki lelkész, beve
zető szavai. 3. Emlékbeszéd. Dr. 
Hittrich Ödön, főigazgató. 4. Kiss 
István, püspök, imája. 5. Báró 
Radvánszky Albert, egyetemes 
felügyelő, zárószava, egybekötve 
az egyetemes egyház babérkoszo
rújának elhelyezésével.

A kegyeletes ünnepélyen, ame
lyen az egyetemes egyház több 
vezető egyénisége sorában ócsai 
Balogh Péter családja részéről dr. 
Zelenka Lajos, egyházkerületi fel
ügyelő, vett részt, a magyarhoni 
református egyetemes konvent is 
képviseltette magát. Jelen volt to
vábbá a szomszéd egyházközségek 
nagyszámú képviselete is. Az ün
nepélyt, mint közének, a Himnusz 
fejezte be.

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.
Az angol tanítók régóta küzdenek 

azért, hogy tanítónők ne taníthassanak 
fiúkat. Az angolországi tanítóegyesület 
legutóbbi gyűlésén ismét szóbakerült 
ez a probléma. C. Freeborough refe
rálta a kérdést.

— Sajnos — mondotta többek kö
zött — a helyzet nem javult, hanem 
rosszabbodott. A tanítónők mindig 
több és több fiúosztályt foglalnak el. 
Ennek azután az a következménye, 
hogy napról-napra több angol ember 
kerül női befolyás alá. Az angol fér
fiak női nevelést kapnak s így nőie
sekké válnak.

Az előadó szerint nem véletlen az, 
hogy az angol atlétika az utóbbi 
esztendőben veszít erejéből és haté
konyságából. A nő képtelen férfias
ságra és erélyre nevelni a fiúgyer
mekeket.

— A női nem uralmának terjesz
kedése — folytatta az előadó — ezzel 
nem ér véget. Odajutottunk, hogy 
nőket neveznek ki igazgatókká s így 
a tanítók az igazgatónők fenhatósága 
alá kerülnek. Töméntelen baj és kel
lemetlenség fog  ebből származni. Mi

lyen tekintélye legyen a tanítónak az 
osztályában, ha a gyermekek látják, 
hogy a tanító egy asszonytól kapja 
az utasításokat és parancsokat.

Freeborough hivatkozott a családi 
életre. Annak az apának, aki papucs 
alatt él, semmiféle tekintélye nincs a 
gyermekek előtt.

— Éppen így nincs tekintélye — 
konkludált — annak a tanítónak 
sem, akit egy igazgatónő dirigál.

A gyűlés egyhangúan elfogadta 
azt az indítványt, amely úgy szól, 
hogy angol tanítók egyetemlegesen 
tiltakoznak e l ő s z ö r  a z  e l l e n ,  h o g y  
n ő k  t a n í t s a n a k  f i á k a t ,  m á s o d 
s z o r  p e d i g  a z  e l l e n ,  h o g y  f é r f i -  
t a n í t ó k a t  i g a z g a t ó n ő k  r e n d e l  
k e z é s é r e  á l l í t s a n a k .

Luther vagy Loyola?
Ily című, napjainkban oly igen 

időszerű könyvének második ré
szében a jeles szerző, dr. Szebe- 
rényi Lajos Zs., Luther hatalmas 
alakját eleveníti meg az olvasó 
előtt. Találóan mondja e részt be
vezető soraiban: Alig van név a 
történelemben, amelyet annyian 
magasztaltak és annyian gyaláztak 
volna . . .  A modern ultramontaniz- 
mus kiváló toliforgatói vaskos kö
tetekben igyekeztek őt a sárba 
rántani, meggyalázni. . .  Mi evan
gélikusok nem tartjuk Luthert 
szentnek. Mi nem tartunk Luther 
azon dicsőítőivel sem, kik benne 
a német nacionálizmus apostolát 
látják. Luther nem volt politikus, 
még kevésbbé forradalmár. Próféta 
volt s e részben osztjuk Scharling 
koppenhágai tanár nézetét, aki azt 
mondja: „Luthert mi evangélikusok 
az apostolok mellé helyezzük, 
mert nincsen senki sem, aki az 
apostolok korszaka óta oly mélyen 
beletekintett volna Krisztus evan- 
géliomába. Mélyebb, mint szent 
Ágoston, világosabb, mint Krizos- 
tomus, jobban magyarázza a Szent
írást, mint Hyeronimus és helye
sebben fogja fel az egyház lénye
gét,, mint Ambrosius.“

Értékes könyvének már fentebb 
jelzett részében a szerző igazi irói 
genialítással csoportosítja Luther 
történelmi alakja köré életének 
fontosabb s így a keresztyén egy
ház jövendőbeli kialakulására néz
ve jellegzetes eseményeket: Luther 
szerzetesi életét, wittembergi tanári 
működését, római útját, a pénznek 
és a vallásnak egymáshoz való 
viszonyát, 1517 október 31-ének

jelentőségét, a wormsi birodalmi 
gyűlést, irodalmi munkásságát, a 
hit által való igazulás tanát stb. 
E helyütt találóan jegyzi meg az 
illusztris szerző, hogy a reformáció 
kora után, sőt napjainkban is na
gyon sokakkal találkozunk, kik 
Luthernél a hit hangsúlyozását 
tévesen magyarázzák. Luther nem. 
a jó  cselekedetek ellen szólott, 
csakis azon tévnézet ellen, mint 
ha bizonyos ceremóniák elvégzése 
által Istenhez közelebb juthatnánk. 
Sőt éppen Luther az erkölcs terén 
is haladást jelent, mert azt han
goztatja, hogy csak az lehet igazán 
vallásos Krisztus szellemében, aki 
jó is.

Luther házasságával kapcsolat
ban félreérthetetlenül, világosan 
szegezi le az igazságot: A pap
nőtlenség vissza nem vezethető 
Krisztus tanítására. . .  Sem a nős, 
sem a nőtlen élet Isten előtt nem 
érdem ; de vallási szempontból 
mindkettőre nézve az a követel
mény, hogy tiszta, őszinte és be
csületes legyen. Szigorú családi 
élet volt az evangélikus gyüleke
zetek fő jellemvonása mindenkor, 
dacára annak, hogy a reformátor 
elvetette a házasságnak szentség
jellegét.

Azon egyszerű felfedezés által, 
hogy a vallás a szív érzülete, mely 
mint szellemi, semmiféle dologi 
eszközzel fel nem ébreszthető, 
semmiféle dologhoz, sem külsőhöz 
nincsen kötve, lett Luther nemcsak 
a vallás reformátorává, hanem az 
erkölcs reformátorává is, mert nála 
mindkettő, a vallás és erkölcs 
szorosan összefüggnek egymással, 
Kegyesnek lenni annyit jelent, mint 
vallásosnak és jónak lenni.

Ezt az eredményt semmiféle 
pápai bulla sem ronthatja le, bár
miként szidalmazza és ócsárolja 
is a nagy reformátort, annak mű
vét s a protestantizmust. (Folyt, k«».)

Mire tanít egy tehén? W esley 
János találkozott egyszer egy ke
resztyénnel, aki elmondta neki küz
delmeit azon töprengve, hogy mi
tévő legyen. Ebben a pillanatban 
egy kőfal mellett haladtak el, amely 
felett kinyújtott nyakkal pillantott 
át egy tehén. „Tudod, miért néz 
át ez a tehén a fal felett?“ — 
kérdezte Wesley. „Nem“. „Mert a 
falon keresztül nem tud átlátni. 
Tégy te is igy küzdelmeiddel, te
kints át felettük.“
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Luther-hét Hamburg-Altonában.
Ez év aug. 19—26. között tartotta az 

Egyetemes Lutheránus Konferencia, mely 
nevét legutóbb Lutheránus Egyesítő Mun
kára változtatta, ezidei nagy gyűlését Ham
burgban s a vele egybeépített, bár külön 
várost alkotó Altonában. Ennek a gyűlés
nek különös jelentőséget adott az a körül
mény, hogy előkészítője volt a jövő évben, 
Luther kátéinak 400 éves jubileumi évfor
dulóján Kopenhágában tartandó második 
lutheránus világgyülésnek, mely hivatva 
lesz megalkotni a világ összes evangéli
kusainak szövetségét.

Impozáns volt, már a gyűlés külső 
lefolyása is. Az európai, sőt amerikai ev. 
egyházak számos vezérembere jelent meg. 
Magyar ev. egyházunk részéről D. Raffay 
Sándor bányakerületi püspök és Németh 
Károly esperes volt jelen. Németország 
különböző részeiről pedig különvonatok 
hozták a vendégek tömegeit.

Az egész nagy gyűlés Krisztushoz, az 
Evangéliumhoz és az Egyházhoz Luther 
szellemében tett bizonyságtevés volt. Az 
evángélikus hit régi igazságai mellett hatal
mas erővel zengtek a régi Luther énekek. 
Különösen szép és feledhetetlen volt, amikor 
a városházán történt fogadtatás után a 
városháza előtti téren sok ezer ember jelen
létében a harsonakarok messzehalhatóan 
zengték az ősi Lúther-énekek melódiáit.

Igen üdvös és nagyhatású újítás volt a 
konferencia rendezésében, hogy az első 
nap az ifjúságé volt. Az ev. ifjúsági egye
sületeknek és cserkész szövetségeknek több 
ezer tagja jött el Habmburgba. Aug. 19-én, 
vasárnap, Hamburg több templomában 
külön ifjúsági istentiszteletek voltak. Délu
tán a szabadban volt nagy ünnepély, este 
pedig Hamburg egyik legnagyobb termét 
töltötték meg zsúfolásig az ifjúság s a ven
dégek ezrei. Itt D. Stange Erik, a német
országi ev. ifjúsági egyesületek szervezeté
nek vezetője tartott haatalmas előadást az 
engedelmességről Luther életében. Az elő
adást ifjúsági karok által előadott Luther- 
mondások illusztrálták nagy hatással és 
bizonyságtevő erővel.

A megnyitó és befejező istentisztele
teken kívül minden nap tanácskozásait 
reggeli áhítatok vezették be, melyeken ev. 
egyházunk régi liturgikus kincseiből össze
állított keretben kiváló egzházi szónokok 
hirdették az Igét. Aug. 22-én D. Raffay 
Sándor püspök beszélt Máté 16, 1—3. 
alapján, az idők jeleiről, mely szerint nem 
a rombolás tüzének vörössége az, amit 
magunk körül látunk, hanem az Evan
gélium, az Egyház diadalménak hajnal- 
pírja.

Az egyes előadások gazdag tartalmáról 
e helyen még csak áttekintést sem lehet 
adni. A kiváló előadók, mint Althaus, 
Bachmann, Nygren professzorok, Ihmels 
missziói igazgató, Lauerer, a neuendettel- 
saui diakonissza intézet rektora, Johnson 
Gisle budapesti zsidó-misszionárius s mások 
előadásait mindig nagy érdeklődés kisérte. 
De mindenütt kiemelkedett a konferencia 
elnökének a nemrég 70. évet betöltött ősz 
szászországi püspöknek, D. Ihmelsnek 
igazi lutheri vezető egyénisége.

Aug. 22-én este Hamburgban és Alto- 
nában egyidejűleg nagy nyilvános össze
jövetelek voltak sok ezer résztvevővel, 
melyeken a különböző ev. egyházak veze
tői tettek jelentést országuk egyházi viszo
nyairól. Magyar ev. egyházunk helyzetét 
D. Raffay Sándor püspök ismertette.

A rendkívül gazdag programmá nagy 
gyűlést aug. 25-én az Északi-tenger roman
tikusan szép szigetére, Helgoland-ra tett 
közös kirándulás fejezte be. Aug. 26-án 
vasárnap pedig Hamburg és Altona számos 
templomában vendégszónokok hirdették az 
Igét.

Nekünk, magyarországi evangélikusok
nak is igen fontosak az ilyen konferenciák, 
ha tőlünk távol is tartják azokat, — mert 
látjuk és tudjuk, hogy nem vagyunk egyedül, 
hanem a világ 80 millió evangélikusa áll 
vélünk egy táborban s Isten Szent Lelke 
munkálkodik Egyházunkban. A világ luthe
ránusainak vezetőemberei már ismételten 
ellátogattak hozzánk. Gondoskodnunk kell, 
hogy a jövőben is eljöjjenek s részünkről 
és minél többen vegyenek részt a világ 
evangélikusainak találkozásain, hogy az 
ilyen érintkezés útján kölcsönösen erősöd
jünk hitünkben és evangélikus öntuda
tunkban s akkor Egyházunkat a poklok 
kapui sem dönthetik meg. \y_ D.

Templomi alapkö-leíételi 
ünnepély Kaposváron.
Felejthetetlen, szívet-lelket gyönyörköd

tető, de egyúttal hitet mélyítő napja volt 
az áldozatkész kaposvári gyülekezetnek 
szept. 9-én, amikor gyönyörű napsütéses 
időben, mintha csak Isten jótetsző mosoly
gása csókolgatta volna a különös atyai 
kegyelmével megáldott kis gyülekezet mé
lyen megilletődött tagjait, helyezte le épülő 
templomának alapkövét.

Az ünnepélyes alapkőletételi istentisz
telet a régi kis templomban kezdődött a 
358. ének 1. versének eléneklésével. Majd 
Horváth Lajos gyékényesi lelkész rövid 
oltári imát mondott, amely után harangszó 
mellett ünnepélyes felvonulás volt az épülő 
templomhoz. Ott a 236. ének 1. versének 
eléneklése után Mesterházy Sándor esperes 
tartotta meg szépen felépített alapkőletételi 
beszédét I. Péter II. 5. v. alapján. Azután 
dr. Kring Jenő budapesti táblabiró, egyház- 
községi felügyelő olvasta fel Kapi Béla 
püspök által szövegezett okiratot. Szem 
alig maradt szárazon, amikor felcsendült 
az okirat szövege: Soli Deo gloria I A szö
vegfelolvasás után a kutyabőrre írt okiratot 
az „Erős Várunk“ című gyülekezeti lapnak 
eddig megjelent számait, a Harangszó ez- 
évi 36. számát, az ünnepélyre szóló meg
hívót és az istentiszteleti sorrendet, továbbá 
meglevő ércpénzünknek 1—1 darabját be
lehelyeztük egy erős vörösréz tokba, azt 
beletettük egy beton alapkőbe. Sándy Gyula 
egyetemi tanár, templomtervező átnyújtotta 
Mesterházy Sándor esperesnek az alapkő- 
letétel szertartásánál használt kalapácsot, 
amelyet József nádor felesége 1847. okt. 
12-én a budai vártemplom alapkőletételénél 
használt először. Az alapkövet kalapács
ütések mellett megáldották: Mesterházy
Sándor esperes, dr. Ittzés Zsigmond egyhm. 
felügyelő, Takáts Béla helyi lelkész, dr. 
Kring Jenő egyhközségi felügyelő, dr. Deák 
János egyet, ny. r. tanár, Horváth Lajos 
gyékényesi lelkész, Tallián Andor alispán 
a belvárosi róm. kath. egyházközség és 
Somogy vármegye nevében, Gál Sándor 
ref. s. lelkész a ref. egyház, dr. Herczog 
Manó főrabbi az izraelita egyházközség, 
dr. Vétek György polgármester Kaposvár 
r. t. város. Fleischhacker Gusztávné az Ev. 
Nőegylet nevében. Végül Sándy Gyula

egyet, tanár, mint az általa tervezett 12-ik 
templom alapkövét áldotta meg.

Ma'd az „Erős vár a mi Istenünk“ című 
koréi hangjai mellett elhelyeztük az alap
követ a belső főbejárati ajtó alá. Utána 
dr. Deák János egyet. ny. r. tanár tartotta 
meg gondolatokban gazdag ünnepi beszé
dét Máté XVI. 13—18. v. alapján, amelynek 
főgondolata a sola fide volt.

Imát Takáts Béla helyi lelkész mondott. 
Mesterházy Sándor esperes áldás mondá
sával és a Himnusz eléneklésével ért véget 
az ünnepély,

Soli Deo glória! Egyedül Istennek adas
sák dicséreti Takáts Béla.

EG Y R Ö L - M Á S R Ó 1 .

A mindennapi életből.
Egy furcsa angol statisztika.

Egy unatkozó statisztikus, akinek 
nyilván nem volt egyéb dolga, 
döbbenetes híradással áll elénk. 
Az ideg- és elmebetegségek az 
utóbbi évszázadban ijedelmes mó
don szaporodnak, úgy hogy min
dig újabb és újabb elmegyógyin
tézeteket kell fölállítani a betegek 
részére, nem számítva a sok sza
natóriumot, magánintézetet, ahol 
szintén lelkileg terhelteket ápolnak.

Eddig azonban senkinek sem 
jutott eszébe az, amire rájött ez 
az angol, aki az emberi elme 
megrokkanásával foglalkozik. Ke
zében számokkal, adatokkal ki
kimutatja, hogy háromszáz esz
tendőn belül egyetlen épidegzetü 
és épelméjű ember se lesz Euró
pában.

Statisztikája nyilván sántít. Nem 
kell egészen komolyan venni. 
Megijedni sem kell tőle nagyon, 
hiszen oly messze van még az a 
háromszáz esztendő. Lehet, hogy 
addig eszére tér az emberiség.

Okoskodása a következő : 1859- 
ben 535 embere esett egy őrült, 
1897-ben 312-re. 1926-ban 150-re. 
Ha igy folytatódik ez az arány — 
legalább a különc statisztikus ál
lítja —, 1977-ben minden száz 
emberre egy őrült esik és három
száz esztendőn belül ezen a téren 
beáll a teljes egyenlőség.

Akkor valószínűleg teljes béke 
és egyetértés uralkodik majd Euró
pában s a különböző népek nem 
viselnek majd egymás ellen írtó- 
háborút. Mert józan korukban ezt 
tették.

„Dunántú l i  S z a k á c s k ö n y v “
legújabb bővített kiadása 6.80 P előleges 
beküldése ellenében bérmentve kapható 
szerzőnél: özv. N a g y  F e r e n c n é  
S á r v á r ,  Vasmegye. Utánvételes külde

mény 50 fillérrel drágább.



H E T I  K R Ó N I K A .
A kormány 22 millió hizlalési hitelt 

ád a gazdáknak. — Pest vármegye déli 
járásai külön törvényhatósággá való át
alakítást kívánják.

A felvidéki magyar kisebbség panasz- 
szal fordult a Népszövetséghez a cseh el
nyomás ellen.

Bulgária október 3-án ünnepli függet
lenségének 50-ik évfordulóját.

Konstantinápolyban mindenki az új 
latin betűs „abc"-t tanulja.

A genfi leszerelési főbizottsági ülésen 
gróf Apponyi Albert nagy beszédet mon
dott a döntőbíróságról.

A horvát nők Zágrábban Radics Ist
ván emlékére ünnepélyt rendeztek.

A szerb miniszterelnök kijelentette, 
hogy minden eszközzel le fogja törni a 
horvátok bojkott mozgalmát.

A Vatikán felszólította az albán pap
ságot, hogy ismerje el a királyt.

A cseh kormány egyik interpellációra 
adott válaszában kijelentette, hogy minden 
eszközzel gátat vetni iparkodik a Rother- 
mere akciónak.

A holland országgyűlést Vilma királynő 
trónbeszéde nyitotta meg.

A román kultuszminiszter algimnázium
má degradálta a szatmári ref. főgimnáziu
mot.

Olaszországban csak azok lehetnek 
választók, akik hozzájárultak a nemzeti 
vagyon növeléséhez.

A francia miniszterek fizetését 100.000 
frankkal felemelték.

Az Egyesült-Államok elutasítják az 
angol-francia tengeri egyezményt.

Az amerikai elnök jegyzéket intézett 
az angol kormányhoz, amelyben megálla
pítja, hogy minden olyan egyezmény, amely 
Anglia és Franciaország között az ameri
kai érdekek tekintetbe vétele nélkül jön 
létre, lehetetlenné teszi Amerika részvételét 
a genfi leszerelési tanácskozásokon.

1928. szeptember 30.__________

H A R A N G S Z Ó .

Szlháromság u. 17. vasárnap.
Ep. Eph. 4. 1—6.

Nincs rútabb dolog, mint az egyenetlen
ség, amely sajnos közöttünk oly gyakran 
észlelhető, tapasztalható. Annakokáért le
gyetek szorgalmatosak az egyetértés 
gyakorlásában. Epistolánk megmondja : 
mi késztessen bennünket az egyetértésre, 
miben nyilvánuljon meg és milyen alapon 
t ö r t é n j é k . _____

S ze re te tte l le é r j  (lie a  h á tra lé k o s  
e lő fize tőket, h o g y  a  H a ra n g  szó  • 
n á l  fe n n á lló  h á tra lé k o s  k ö te 
le ze tts é g ü k n e k  h a la d é k ta la n u l  

eleget te n n i  s z iv e sk fd je n e k .
Kapi Béla püspök bucsu-látogatásai.

Azon alkalomból kifolyólag, hogy egyház- 
kerületünk kiváló püspöke, Kapi Béla, 
Győrbe teszi ót székhelyét, a körmendi 
gyülekezetben, ahol 12 esztendeig mint 
lelkész működött, a gyülekezet vezető egyé
niségeinél bucsu-látogatást tett. Ugyanez 
alkalommal — e hó 19-én — meglátogatta 
egy régi, volt tanítóját, M. Nagy Bólint 
horvátnódaljai lakost, akit a vasi-közép 
egyházmegye esperese : Zongor Béla kísé
retében keresett fel és tőle szívélyesen el

HARANQSZÓ.

búcsúzott. — Jólesik a tudat, hogy egyhá
zunk vezére és főpásztora mily figyelmes 
gondossággal, sőt szeretettel kíséri tanító
ságának ügyeit, hogy roppant és sokoldalú 
elfoglaltsága mellett sem feledkezik meg 
egy öreg, vidéken magánosán élő nyugdíjas 
tanítójáról. — Kísérje utain az Istennek 
gondviselő kegyelmei — Kapi püspök tisz
teletére körmendi látogatása alkalmából a 
körmendi Dalosegyesület szerenádot adott.

Dr. Antal Géza püspök jubileuma. 
Meleg ünnepeltetésben volt része dr. Antal 
Géza ref. püspöknek 40 éves lelkész-tanári 
jubileuma alkalmából. Az ünnepségen sze
mélyesen vett részt gróf Klebelsberg Kunó 
vallás- és közoktatásügyi miniszter. Egy
házkerületünk üdvözletét Kapi Béla püspök 
tolmácsolta lelkes szavakban, kinek kísé
retében ott volt egyházkerületünknek kiváló 
világi feje dr. Mesterhózy Ernő egyház
kerületi felügyelő.

D. Dr. Prőhle Károlyt, a soproni theol. 
fakultás prodékánjót rendkívül nagy meg
tiszteltetés érte s általa magyarhoni evan
gélikus anyaszentegyhózunkat. Ugyanis 
meghívást kapott Helmstedtben október 
1 — 10-ig tartandó theologusok konferenciá
ján előadások tartására. D. Dr. Prőhle Ká
roly A keresztyén hit kihatása az erkölcsi 
életre és A magyar kér. egyház története 
címen tart előadásokat. Ugyancsak a ma- 
rienbergi templomban ünnepi szentbeszédet 
mond október 7-én

Egyházkerüli ti gyűlés. A dunántúli 
evang. egyházkerület október hó 18-án 
Győrött tartja rendes évi közgyűlést. A köz
gyűlés előtti napokon, vagyis október hó 
16- és 17-én az Egyházkerületi Gyáminté
zet. az Egyházkerületi Lelkészegyesület, az 
Egyházkerületi Tanítóegyesület, a Dunántúli 
Luther-Szövetség és az egyes egyhózkerületi 
bizottságok üléseznek. — 17-én d. u. 5 
órakor az egyházker. közgyűlés előkészítő 
értekezlete a templomban, d. u. fél 7 óra
kor gyámintézeti istentisztelet és az egy
házkerületi Gyámintézet és a Dunántúli 
Luther-Szövetség közös vallásos ünnepsége 
lesz a templomban. A gyámintézeti isten
tiszteleten egyházi beszédet mond Fóbián 
Imre sórszentlőrinci lelkész, a vallásos ün
nepségen előadást tart dr. Kiss Jenő egye
temi tanár, theol. fák. dékán.

Papnék gyűlése. Az Evangélikus Pap
nők Országos Szövetségének dunántúli 
osztálya a dunántúli egyházkerület köz
gyűlésével kapcsolatosan Győrött f. évi 
október hó 17-én délután 3 órakor a Sze- 
retethóz nagytermében gyűlést tart. A gyű
lés tárgyai: 1. Imádkozás. 2. Elnöki meg
nyitó. 3. Novák Rezsőné főtitkár jelentése 
az egyházmegyei szervezetek működésé
ről. 4. Turóczy Zoltán győri lelkész elő
adása : a Biblia és a papné. 5. Egyéb 
tárgyak, indítványok.

I Fancsaly Joób Albert t~1 Nagy rész
vét mellett temették el f. hó 21-én Fancsal- 
ban Fancsaly Joób Albert földbirtokost, a 
fancsali evang. egyház tb. felügyelőjét, 
Abauj Torna vm. törvényhatósági biz.-i 
tagját. A nagy számban megjelent rokon
ságon kívül a temetésen résztvettek: Szent- 
Imrey Pál alispán, aki koszorút helyezett 
a vármegye közönsége nevében a fancsali 
evang. templomban elhelyezett ravatalra, 
továbbá Platthy Mihály kormányfőtanácsos, 
evang. egyházközségi és egyházmegyei fel
ügyelő és neje, Farkasfalvi Farkas Géza, 
kir. kamarás, országgyűlési képviselő, Sze- 
pessy Zoltán és Bartalos Gyula főszolga
bírók, Platthy Miklós és neje, V. Platthy
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Mihály földbirtokosok, evang. presbiterek, 
Wohanka Arthur ny. alezredes és neje, dr. 
Pilissy Nándor és családja, Tóth Józsefné, 
Szalay Antal, Vitéz Árpád földbirtokosok 
stb. — A temetési szertartás a fancsali 
evang. templomban folyt le, ahol Tóth Jó
zsef helyi lelkész, tb. főesperes mondott 
emelkedett lelkületű, megható gyászbeszé
det. — A temetőn Vietorisz László D.-vas- 
gyári hitoktató lelkész, ker.-i jegyző búcsú
zott mély gondolatokban gazdag beszéddel 
a megboldogult hithű, puritán életű férfiú
tól. — A megboldogultat özvegye, Fancsaly 
Joób Albertné szül. Andreónszky Etel, — 
gyermekei Bertalan és Mária férj. Bornem
issza Góborné, veje: Bornemissza Gábor 
gyászolják.

Egyházkerületi tanítóegyesületi köz
gyűlés. A tiszai egyhózkerületi tanítóegye
sület f. évi közgyűlését szept. 4-én Nyíregy
házán tartotta. Kemény Péter elnöki meg
nyitója kapcsán melegen üdvözölte Geduly 
Henrik püspököt 40 éves jubileuma alkal
mából. A nevelés és az ember címen Gab- 
rienny Sámuel; Az egyházi ének tanítása 
címen Ihász Sándor: A tanítóképzés címen 
Tolnay P á l; A mi üdülőtelepünk címen 
Mátis Béla tartottak előadásokat.

Tanulmányi szabadságon. Sólyom Jenő 
budapesti s. lelkész egy évi külföldi tanul
mányi szabadságot kapott. Helyét Fürszt 
Ervin s. lelkész foglalta el.

Kissárosi Kiss Gyula, a bácsi ev. 
esperesség másodfelügyelője Óverbószon 
elhalt. Legyen emléke áldott.

Wolff Lajos budapesti s. lelkész, lapunk 
munkatársa svédországi tanulmányi útjáról 
visszatért és helyét elfoglalta.

Uj vallóstanár. Dr. Raffay Sándor püspök 
Ruttkay Mikiién Gyula s. lelkészt a fővárosi 
polgári iskolához vallóstanórró nevezte ki.

Templomünnep Karancsságon. Meg
hitt ünnepség keretében szept. 23-án ünne
pelte a Karancsságon és környékén lakó 
evangélikusság a báró Prónay Nővérek 
kastélyában levő imaház 20 esztendős 
fennállását. Az ünnepi istentiszteletet Kar
dos Gyula balassagyarmati alesperes és 
dr. Csengődy Lajos mint parochus lelkész 
végezték az Úr szent vacsorájának kiosz
tásával együtt a templomot egészen meg
töltő közönség Prónay Róza és Irma báró
nők részvételével. Az istentisztelet utón a 
bárónők az egybegyült egész közönséget 
megvendégelték Kedves mozzanata volt 
az ünnep délutánjának az, hogy Kardos 
alesperes megpillantott egy igen praktikus 
és díszes kiállítású beteggyóntató úrvacsorái 
készüléket és lelkésztórsának figyelmét fel
hívta arra, hogy ilyet minden lelkészi hiva
talnak be kellene szereznie. Erre Prónay 
Róza bárónő odalépvén hozzá, közli, hogy 
ezt a készüléket az alesperes úr tekintse 
a magáénak, mert épen az ő részére ké
szíttették abból az alkalomból, hogy az 
imahóz megalakulása óta, tehát épen 20 
esztendeje mindenkor nagy készséggel és 
buzgósóggal látta el az évente többször 
rendezett istentiszteleteket. Az alesperesi 
meglepetés — természetesen — igen nagy 
lett egyszerre a nemes Prónay léleknek 
ilyen megnyilatkozásán, amely valóban 
minden tiszteletet és elismerést megérdemel 
úgy az ajándék stilszerüsége, mint értéke 
és átadási módjának megválasztása tekin
tetében is. Az evangélium ügyéért kifejtett 
áldozatos munkásságukat pedig tartsa szó
mon az Evangélium Ura I

M a ta tn i a H a r a p  M á s á r a !
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CSALÁDI ÉRTESÍTŐ .
Esküvő. Sebestyén Ferenc kisköcski ev. 

tanító szeptember hó 8-án esküdött örök 
hűséget menyasszonyénak Ágoston Fáni- 
kának a nagygeresdi evang. templomban.

Halálozás. Alulirotiak fájdalomtól meg
tört, de Isten bölcs akaratában megnyugvó 
szívvel tudatják, hogy a leghűségesebb 
hitvestárs, a legönfeláldozóbb anya, a leg
jobb testvér és rokon Krug Lajosné szül. 
Missuray Mária Lujza hosszú szenvedés 
után, folyó évi szeptember hó 18-án esti 
3A9 órakor, életének 50-ik, boldog házas
ságának 32-ik évében visszaadta áldott 
lelkét a Teremtőnek. — Boldogok, akiknek 
szivök tiszta : mert ők az Istent meglát
ják. — Krug Lajos férje. Lajos, Irma, Margit 
gyermekei. Missuray Angela húga.

Ú J D O N S Á G O K .
Cimadományozás. A kormányzó dr. 

Vietorisz József nyíregyházi ev. reálgim
náziumi igazgatónak nyugdíjaztatása al
kalmából a tankerületi főigazgatói címet 
adományozta.

Uj egyetemi magántanár. A vallás- 
és közoktatásügyi miniszter dr. Zsedényi 
Béla miskolci evangélikus jogakadémiai 
ny. rk. tanárnak a pécsi m. kir. Erzsébet 
tudományegyetem jog- és államtudományi 
karán a „politikából“ egyetemi magánta
nárrá történt képesítését jóváhagyólag tu
domásul vette.

öt nőhallgató is beiratkozott a sop
roni evangélikus theológiára. Az evangé
likus egyház a vallásos élet terén befo
lyást kivén biztosítani a nőknek is. Főleg 
az árvaházakban, leányiskolákban váltak 
be a lelkészi képesítésű tanárok, mint val
lásoktatók. Az idei iskolaév elején öt le
ány kérte felvételét.

Dr. Csia Sándor — a Máv. igazga
tósági főorvosa. A napokban elhunyt dr. 
Farkas Elemér helyére dr. Csia Sándor 
helyettesfőorvost nevezték ki az államva
sutak igazgatóságának főorvosévá. A Kál- 
vin-téri református egyház tanácsosa és a 
különböző protestáns jellegű világmozgal
makban is tevékeny részt vesz.

Lezuhant a kassai dómról és meg
halt. Janeczek Margit 28 éves népiskolai 
tanítónő a kassai dóm védőpárkányán 
vigyázatlanul hajolt ki és hatvan méter 
magasságból a földre esett, ahol össze
zúzott tagokkal halva találták.

Borzalmas tűzvész pusztította el Mad
rid legnagyobb színházát. Madrid leg
nagyobb színházában, amely zsúfolásig 
megtelt nézőközönséggel, tűz ütött ki és 
az emberek százai estek áldozatul a lán
goknak.

Orosz diákok és diáklányok rabló
gyilkosságai. Leningradban megdöbbentő 
bűnügy tárgyalása fejeződött be. A vád
lottak diákok és diáklányok voltak, akik 
„fekete holló“ névvel rablóbandát alakí
tottak és több gyilkosságot követtek el. 
A bandát a rendőrség véres harcban fegy
verezte le és Klimov nevű vezér a harc
ban elesett. Négy vádlottét, köztűk egy 
diáklányt, halálraítéltek, a többiek élet
fogytig tartó fegyházbüntetést kaptak.

Könnyfakasztó gázzal fékezték meg 
a lázadó fegyenceket. A marylandi fegy
intézet Í200 fegyence közül 200 fellázadt. 
A lázadók láncokkal elzárták a cellabe
járatokat ás a börtön tisztviselőit üvegek

kel, széklábakkal dobálták meg, lármáz
tak és tomboltak. A lázadó fegyenceket 
csak könnyfakasztó gáz alkalmazásával 
tudták megfékezni.

Növekszik a munkanélküliek száma 
Angliában. Nagybritanniában a nyilván
tartott munkanélküliek száma 1,300.000 
volt, 24.675-tel kevesebb, mint az előző 
héten, de 247.749-el több, mint az előző 
év hasonló időszakában volt.

Afrikában kutatnak az emberiség 
őshazája után. Az Amerikából Afrikába 
küldött Kamerun-Cable-expedició, melynek 
feladata az volt, hogy az emberiség böl
csőjét felfedezze, arra az eredményre ju
tott, hogy ez az őshaza nem -Ázsia volt, 
hanem minden valószínűség szerint Afrika, 
még pedig a Kalahéri-sivatag. E sivatag 
a földnek egyetlen olyan vidéke, amely 
az embereknek a földön való megjelenése 
óta semminemű geológiai változáson nem 
ment át. Az expedíció reméli, hogy a si
vatagon sikerül feltalálni olyan benszülött 
törzset, amely minden eddigi emberi típus
nál primitívebb és régibb.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gf ál Mózes. Elő
fizetési óra negyedévre 2 nengő. Megren
delhetők I., Andrássy u. lő . Budapest.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e : 
Szinger Henrik Paks, Lajzs János Balaton
almádi, Nagy István Alsóság, Plézer György 
Erzsébettelep, Macher Pál Győr, Kováts 
Sándor Szentivánfa, Mojzer Ignácné Ta
polca, Mayer Károly Sopron, Mészáros 
Jószef Répcelak, Berke Elek Szentgott- 
hárd. 72—72 f, Mátis Sámuel Balaton 
Mária-fürdő, Sikter György Rákospalota, 
özv, Schwarcz Károlyné Miskolcz, Hütter 
Kérolyné Kispest, Gilincsek PéternéTapolca, 
Ódor Sándor Ötvöskónyi, Mészáros Lajos 
Celldömölk, Hajnalfi Gitta Kispest, Berger 
Lajos Dombóvár, Gömöry Frigyes Kapuvár, 
dr. Zimónyi Dániel Budapest, Purt Gyula 
Szombathely, Hoffmann Ernő Pusztavóm, 
Ihász Sándor Sajókaza. 60—60 f. Németh 
István Nova, Csapó István Ujmalomsok, 
Takács János Szombathely, Bodogh Fe- 
rencné Dombóvár, Mód József Gutorfölde, 
Maráczi József Vásárosmiske, özv. Szilágyi 
Ákosné Bgyarmat, Nagy Lajos Csánig, 
Kiss Dénes Alsóság. 60—60 f. Bélák Lajos 
Szeperd, Kovács Ernő Szombathely, özv. 
Nagy Kálmánná Jobahóza, Fuchs György 
Szabadi, Dankó Sámuel Szarvas, Kovács 
János Róbaszentmihóly, László István 
Pópa, 20—20 f. Dr. Malasits Gyula Pécs, 
120 P, Rosta Gy. Ferenc Kemenespálfa, 
22 f. Kiss Mária Budapest 1 P, Danzer 
Alajosné Zegerszeg 22 f. Weiszmandl 
Henrikné Győr 1 P.

Hálás köszönet Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

Pályázat.
A téti (Győr m.) ég. h. ev. gyülekezet 

pályázatot hirdet a 4. sorszámú tanítói 
állásra. Fizetése a gyűl. részéről 20%, 
(2 szobás lakás, konyha, spaiz és kert) s 
államsegély. A megválasztott tanító köte
lessége az iskolaszék által kijelölt osztá
lyok tanítása, ismétlő iskola, énekkar ve
zetése, a belmissziói munkában való se
gítés. Kommun alatti magatartás igazolandó. 
Határidő 10 nap.

A téti ev. isk. szék elnöksége.

A szentgotthárdi, nemkülönben az alsó- 
rőnöki ev. iskolaszékek szeptember 28-án 
lejárt pályázati határidőt a szentgotthárdi 
magyar tannyelvű, illetőleg az alsórőnöki 
német tannyelvű iskoláknál hirdetett tanítói 
állásokra október 10-ig meghosszabbították.

Fiatal ügyes leányt keresek háztartá
somba díjazás mellett, akit családtagnak 
tekintünk. — Leveket a Luther-Társaság 
könyvkereskedésébe kérek, Budapest VIII., 
Szent király-utca 51/a „Evangélikus leány" 
címen. 1—2

Keresek német nyelvű, de magyar ér
zésű, protestáns vallósú, fiatal leányt, aki 
esetleg óvónői, vagy gyermekkertésznői 
képzettséggel bir, vagy ennek hiányában 
is, 5 éves leánykámat s 4 éves fiamat 
németül szépen tanítani tudná. Főteendő : 
a gyermekek szellemi foglalkoztatása. — 
Gím, vólaszbélyeg ellenében, a kiadó- 
hivatalban. 1—2

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlemények

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprikakiviteli üzletében
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 13—21. — Sürgönyeim: Rxpaprlka.

Piac.
G abonaárak: Búza 25.90, rozs 24.70, 

árpa 26.30, köles 27.—, zab 25.50, tengeri 
31.10, korpa 20.60 pengő métermázsánként.

Mátis Nándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fö utca. —  

Állandóan dós választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
sírkoszorukban, valamint az Összes 

temetkezési cikkekben. 7 6

Felelős szerkesztő és kiadó : OZIPOTT QÉZA 
S zen tg o tth á rd . (Vasvármegye). 

Szerkesztőtárs : NÉMETH KÁROLY. 

Főmunkatársak :
NAGY MIKLÓS, SZENDE ERNÓ, 

TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Welllsch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.
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Szeresd az Urat!...
Máté 22.87. „Jézus pedig 

monda néki: Szeresd az Urat, 
a te Istenedet teljes szivedből, 
teljes lelkedből és teljes el
médből.“

Azt hiszem ez a nagy parancsolat, 
már puszta hallásra is, szégyen

pírba vonja arcunkat és mélyen 
megaláz bennünket . . .

Mit is jelent hát: igazán szeretni 
az Urat ?. . . Első sorban követeli 
ez a parancs, hogy Isten legyen 
nekünk legdrágább kincsünk. Mi 
pedig hányszor valljuk csak a 
szánkkal a zsoltár igéjét: „Náladnál 
egyébben nem gyönyörködöm a 
földön“. . .  és azután rabul ejt a 
mulandók szeretete, a veszendő 
kincsek óhajtása, az Örökkévaló 
helyett. . . .

Követeli ez a nagy parancsolat 
azt is, hogy egész szívünkkel Iste
nen függjünk . . . Igen, úgy amint 
a  gyermek az édesanyján, amint 
az örökzöld borostyán a falon vagy 
a fán csüng, amelyre felkúszott, 
amelyre ránőtt, amelyből erőt, élet
nedvet szí . . .  aki így csüng Istenén, 
az szereti igazán az Urat! . . .

De benne van a parancsban az 
is, hogy lelkűnknek legforróbb vá
gya Isten-felé szálljon. Hogyan is
mondja a 42-ik zsoltár?......... Mint
a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, 
úgy kívánkozik az én lelkem hoz
zád oh Isten 1“. . . Nos, e világ hiú 
örömeivel szemben felébredt már 
a mi lelkűnkben a forró vágyódás 
az igazi örömök után ?.. .  A szen
vedések kereszthord ozása közepette 
sóhajtunk-e a minden vigasztalások 
Istene után ?. . . az Úr után, aki 
Megtartónk?... a könyörülő Isten 
után, aki szeretetével felüdít, igéjé
vel vígasztal, szent Leikével meg
erősít?. .. Sóhajtunk mi utána ? . . .

Istent szeretni azt is jelenti: leg
nagyobb gyönyörűségünket őbenne 
találni! . . .  És hát mi valóban gyö
nyörűségesnek találjuk mindig az ő 
gondolatait és az ő útjait?...

Aki Istent szereti, az mindenütt 
és mindenkor tisztességet szerez 
az ő Urának 1 . . . És ehelyett mit 
látunk?.. .  Ahol bizonyságot kel
lene róla tenni, ott megtagadjuk, 
ahol túláradó örömmel beszélni 
kellene róla, ott hallgatunk... féle
lem, közönyösség, nemtörődömség 
lefogja nyelvünket I . . .

Uram 1 ne ítélj bennünk érdemünk 
szerint. Könyörülj rajtunk 1 

„Oh szeretet szent köteléke,
Vonj és fűzz Teremtőmhöz engemet I 
Oh bánom, szégyenlem. hogy véle 
Nem tartottam meg híven frigyemet:
Oh én vétettem Megtartóm ellen,
Jóért neki gonosszal fizettem I

.  •*
Ezután buzgóbban hálálom 
Az Urnák sok jótéteményeit;
Nem lép a bűn útjára lábam,
Kegyes szándékimban hitem segít.
Az Urnák új hűséget fogadok, 
Szívemmel, éltemmel hálát adok.“

Amen

Mergitur, non submergitur!
Üdvözlőbeszéd, amellyel Ziermann Lajos e. e. e. gyámintézeti elnök, 

kormányfő tanácsos 1928. szept. 17-én Freiburgban köszöntötte 
a Gusztáv Adolf egyletet.

Háromszáz évvel ezelőtt, mikor 
Magyarország még a török 

rabigát nyögte, az országnak a 
Habsburgok által uralt részében, a 
majdnem tisztára evangélikus la
kosságot „katholikussá akarták 
tenni“. Abban az időben annak a 
városnak, amelyikből önökhöz jöt
tem, Sopronnak, az ország nyugati 
kapujának volt egy kiváló polgár- 
mestere : Lackner Kristóf. Ez a 
polgármester abban a felette nehéz 
s vészterhes időben a régi szép 
városház falára egy széltől-vihartól 
felkorbácsolt habzó tengert festetett 
s a tajtékzó habok közé Magyar- 
ország címerét, melyet a leviathán 
s mindenféle sárkányok s szörnye
tegek el akartak nyelni. A kép fölé 
pedig ezt az igét íratta: „Mergitur, 
non submergitur“.

Mergitur, non submergitur! Vagy, 
mint ma mondanánk: Gott lässt 
uns sinken, aber nicht ertrinken 1 
(Isten ugyan megengedi, hogy alá
merüljünk, de nem engedi meg, 
hogy elmerüljünk.) Ezek a szavak

jellemzik legjobban hazánk s egy
házunk mai helyzetét is.

A hazánkat mindenfelől környé
kező ellenség elvette tőlünk az 
ország ih  részét (190.000 négyzet- 
kilométert) és magához ragadta a 
lakosságnak több mint a felét (10 
milliót). Csonka Magyarország mai 
területe csak 91.000 négyzetkilomé
ter és lakosainak száma 8 millió. 
Ebből a 8 millióból 5 m. katholikus, 
ÍV* m. református, nem egészen 
V* m. evangélikus, a többi más 
felekezethez ill. valláshoz tartozik.

S ezen széttépett, megalázott, 
porba tiport országra s népre ellen
ségeink ma is fogukat fenik, mint 
hajdani városházunk falára festett 
képen a leviathán országos címe
rünkre. Oh csoda-e, ha ilyen körül
mények közt sokszor félünk? De 
ha félünk is, nem csüggedünk el, 
mert mi hiszünk Magyarország fel
támadásában.

S mi hisszük, tudjuk, hogy Ma
gyarország csak Németországgal 
együtt támadhat fel. Azért ez a mi
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kívánságunk s hő imánk, hogy 
Isten tartsa meg a német népet és 
áldja meg annak örökségét és ma
gasztalja fel őket mindörökké 1 
(28. zs. 9.)

S mi hisszük, tudjuk s az egész 
világ előtt megvalljuk, hogy a mi 
szegény lutheránus egyházunk, — 
mely az erdélyi szász egyházat 
nem számítva, — közel 400 anya- 
gyülekezetet, ezer és ezer leány- s 
fiókgyülekezetet, ezer és ezer nép
iskolát, sok közép- és főiskolát 
elveszített — a németországi hit
testvérek és a G. A. e. szellemi, 
erkölcsi s anyagi támogatása nélkül 
nem élhetne meg s tönkremenne. 
Ép ezért mindig és mindig is azt 
kérjük Önöktől, ne feledkezzenek 
meg magyarországi hittestvéreikről.

Ezen hittestvérek közt körülbelül
50.000 a német, a többi tót és ma
gyar. De — s ezt nyomatékosan 
kell hangsúlyoznom — úgy a né
metek, minit a tótok szabadon hasz
nálhatják anyanyelvűket a temp
lomban, iskolában, bíróság, hatóság 
előtt, nyilvános és magánéletben. 
Sőt a magyarok maguk is igyekez
nek megtanulni a német nyelvet s 
szívesen befogadják a német kul
túrát is.

S mi érdemesek vagyunk arra, 
hogy nálunk az evangéliom terjesz
tessék s fenntartassék. Híveink hű
ségesen megállnak az apák örök
sége mellett s nagy áldozatokkal 
tartják fenn és fejlesztik az egyhá
zat. Szinte megható, hogy hogyan 
igyekeznek ebben a nehéz időben

Akik az evangélium után 
vágyódnak.

Irta: dr. Schlitt Gyula. 7
„Ilonka köszönöm,“ oly melegen mondta 

ezt István, hogy Ilonkát a zokogás fojto
gatta. „A maga hite drágább, mint minden 
gazdagsága s erős, hogy hegyeket mozdít 
a helyükről. Köszönöm Ilonka,"

„De azt elvárom, hogy onnan a mesz- 
szeségből néha napján hirt adjon magáról. 
Édesanyja kétségbeesne és“ . . .

Nem bírta tovább, annyira szorítja, 
hogy mindjárt elsírja magát, Csak annyit 
mondott halkan : „Estére jöjjön értem“ s 
kiment.

István az ablakhoz állt s utána nézett, 
amig eltűnt a kertnek élősövénye megett.

X.
Az öreg Rónay s a plébános alig, hogy 

bealkonyodott, mér kint voltakba pajtánál. 
A sűrű magas bürök között alkalmas he
lyet kerestek, honnét egyrészt láthatják az 
érkezőket, másrészt pedig figyelemmel ki
sérhetik a gyűlés lefolyását. A pajta ten
geriszárral volt körül állogatva, de itt-ott 
volt rajt elegendő rés, melyen beláthattak.

mindenfelé templomot, iskolát épí
teni s belmissziói intézményeket 
létesíteni. Igen — ha rákerülne a 
sor, a hívek serege ma is úgy tenne, 
mint ahogy apáink tettek.

Abban az időben, amelyről be
szédem elején szóltam, történt, hogy 
nem messze városunktól, Lékán, 
a földesúr, a hitehagyott Nádasdy 
Ferenc templomba rendelte az egész 
község lakosságát. Ott először mi
sét kellett végighallgatniok. Ennek 
végeztével közölték velük, hogy 
választaniok kell a rózsafüzér és 
vándorbot között. S tényleg. Ami
kor kiléptek a templomból, ott 
feküdt az egyik oldalon egy halom 
rózsafüzér, a másikon pedig egy 
még nagyobb halom vándorbot. 
Most választaniok kellett. A kiseb
bik, a hitében gyenge rész, a ró
zsafüzér után nyúlt. A nagyobbik 
rész azonban a vándorbotot válasz
totta s ott hagyta urasságát s sző
kébb hazáját s elment s néhány 
órányira Lékától, két újabb köz
séget alapított, Holzschlagot és 
Goberlinget (Vágodot és Góbor- 
falvát), amelyek lakossága ma is 
túlnyomólag evangélikus.

Igen, híveink ma is, hitüket min
denek fölé helyezik. Híveink ma is 
minden áldozatot meghoznak egy
házukért. Miután azonban a hívek 
olyannyira szét vannak szórva s 
olyannyira gyengék s szegények, 
kell, hogy összegyűjtsük, megerő
sítsük s gazdaggá tegyük őket a 
Jézus Krisztus evangéíioma által. 
Ebben a munkában önök s neve-

Egy ily rés előtt helyezkednek el s várnak. 
Már egészen beestéíedett, de nem jött még 
senki. Rónay kezdett nyugtalankodni. Hát 
ha bolonddá tették őket s most nevetnek 
rajtuk. A plébános türelemre intette, ő  
tudja biztosan, hogy jönnek. S jöttek. Egyen
ként, majd páronként s későbben egész 
tömegek. Fekete árnyakként suhantak el 
mellettük. Szótlanok voltak, mint a halottak 
lelkei. Rónayn a hideg futott végig. A paj
tában mécset gyújtottak. Ez még kisértetie- 
sebb színbe helyezi az egész gyüleke
zetét. A mélységes áhítat meghatja a két 
leselkedőt is.

Még mindig jönnek. Karon fogva egy 
pár siet el mellettük Egy férfi, meg egy 
nő. A férfiban megismerik Falussy Istvánt. 
Rónay a gyűlölt szomszéd láttára már be 
akart rohanni, de a plébános visszafogja, 
ő  is kiváncsi, mi lesz itt. A nőt nem is
merték meg, egy nagy kendő takarta, mely 
arcét is fedte. A plébános sejtette, ki le
het. Mikor István s Ilonka beléptek — hisz 
ők voltak — a gyülekezet felállt, minden 
szem feléjük fordult.

Egy éneknek könyörgő, lágy hangjai 
szállnak a homályon át s emelkednek meg
indítóén a hívek ajkéról. „Jövel Szentlélek 
Úristen . . .  „égi melódiája. Régi vágyak 
hangjai szólalnak meg benne s melegsé-

zetesen a Gusztáv Adolf egylet 
hűségesen támogatott bennünket. 
Ezért gyámintézetünk, hazai egy
házunk s annak Egyetemes Fel
ügyelője báró Radvánszky Albert 
úr nevében hálás köszönetét mon
dok önöknek. Kérem ne hagyjanak 
el bennünket ezután sem, mert 
Isten ugyan megengedte, hogy alá
merüljünk, de nem engedi meg, 
hogy elmerüljünk. Mergitur, non 
submergitur!

Kapi püspök búcsúja a szombat- 
helyi gyülekezettől.

l / “api Béla dunántúli püspök ok- 
**■ tóber 7-én vesz búcsút a szom
bathelyi gyülekezettől és távozik 
végleg Győrbe. A szombathelyi 
gyülekezet apraja-nagyja, minden 
rendü-rangu tagja soha el nem 
múló hálával gondol arra az áldott 
apostoli munkára, amelyet közöttük 
a püspök, mint a gyülekezet lelké
sze 12 éven át végzett. Egyházi 
érdekből történő eltávozását fájó 
lélekkel siratja.

Az a szeretet, amelyet távozó 
püspök-lelkész iránt a szombathelyi 
gyülekezet érez s amely mindig 
megmarad a szívében, azért arra 
kötelezi a szombathelyi gyüleke
zetét, hogy a püspök-lelkésztől való 
bucsuzása mindenképen méltó le
gyen. Ezért október 6-án este 8 
órai kezdettel a Sabária termeiben 
a távozó püspök-lelkész tiszteletére 
bucsuvacsorát rendez. Október hó

gükkel megfogják a gonosz terveket for
raló kémeket is. Rónay önkéntelenül ösz- 
szekulcsolja kezét. A vágyakozó léleknek 
Istennel való beszéde ez. Minden érzése 
a hivő szív mélyéből fakad, minden gon
dolata Isten elé sodor s bánatos ütemei 
az Ur kegyelem ajtaján kopogtatnak. Az 
erőteljes visszhangban megcsillan az ég
ből küldött remény. Az ének elhallgat. 
Rónaynak úgy dobog a szíve, mintha tol- 
vajuton lenne s őt lesnék.

Most megszólal István. Pál apostol a 
korinthusbeliekhez Írott II. levele 12. ré
szének 9. és 10. versét olvasta fel. Mint a 
perzselő nyári nap alatt megrepedezett föld 
mohón beissza az esőt, úgy vette be az 
igét a megsanyargatott népnek az igazság 
után vágyódó lelke. István úgy beszél, 
mint egy apostol. Minden szava a szívek 
mélyére esett. A vérző sebet balzsamként 
bevonja és uj élni akarást önt az elfásult 
Ielkekbe. A már minden rosszba beletö
rődött, közönyös arcba az élet kezdi beírni 
vonásait, a szemek felcsillantak s az evan
gélium lüktető élete jelentkezik minden 
megmozdulásukban.

Látják bűnös voltukat. Az Ur iránti kö
telességek teljesítésével szemben bevallják 
hitványságukat, a porban hevernek, ajku
kon egy kérés: Légy irgalmas nékem bű-



1928. október 7.

galomba vonulása után ide költö
zött ki Pálmai Lajos, tb. esperes, 
volt győri lelkész s mint hű gyer
meke annak a Krisztusnak, aki 
sohasem tudott pihenni, itt is al
kotásba kezdett. Tanácsára meg
választotta tanítónőnek a gyüleke
zet győri diakonisszaintézet egyik 
most felavatott diakonisszáját, But- 
hy Ellát, akinek tanítónői oklevele 
van s most azzal a tervvel foglal
kozik, hogy ott árvaházat épít s 
oda kitelepíti a győri szeretetház- 
ban levő árvákat, akik ott járná
nak azután iskolába is. Ezekhez 
a tervekhez hívta segítségül a bör- 
csi leányegyház dr. Vélsz Aladárt, 
Győr városának tb. főügyészét, 
akit felügyelőnek választott meg. 
23-án vasárnap volt az új felü
gyelőnek és az új tanítónőnek be
iktatása, amelyet Németh Károly 
esperes végzett. Megjelent a győri 
anyaegyház elnöksége, a győri és 
pozsonyi diakonissza anyaház több 
diakonisszája, a győri ev. elemi 
iskola igazgatója és a győri ev. ifj. 
Egyesület, amelynek elnöki széké
ből lép az új felügyelő új méltó
ságba. Meleg ünnepség volt a be
iktatás. Rajta ragyogott Pálmai 
Lajos derült evangéliumi lelkének 
verőfénye, aki evangéliumi lelkű 
munkatársakat választolt maga 
mellé. Az új felügyelő székfoglaló 
beszédében a biblikus gondolko
dás és élet mellett tett tanúbizony
ságot s az új tanítónő is azzal 
foglalta el munkamezejét, hogy 
mint tanító is diakonissza marad, 
Isten szolgáló leánya. Az üdvöz
lések hosszú sora után véget ért 
az ünnepség délelőtti része. Délu
tán Turóczy Zoltán győri lelkész 
tartott hálaadó istentiszteletet. Se
gítse meg Isten nagy terveiben a 
börcsi gyülekezetei.

Egy tudományos Akadémia dön
tése. Franciaország egyik legjob
ban elterjedt tudományos Akadé
mia valamennyi tagját megkérdez
ték, vájjon nézetük szerint van-e 
ellentét a vallás és a tudomány 
között. A világ egyik legelső tudo
mányos testületé, amelyben csupa 
világszerte elismert tudós és kutató 
foglal helyet, egyhangúan döntött a 
kérdésben. A 68 akadémikus között 
nem akadt egyetlen egy sem, aki 
határozottan ne állította volna, hogy 
a komoly tudomány és a vallás 
között ellentét nincsen. Z.
Adakozzunk a H a r a n g s z ó  terjesztésére.

Székács és Sántha.
Jelenet a múlt század hatvanas 

éveinek elejéről.
Sántha Károly (mint'fiatal theo- 

logus Budapesten járta a theologiát 
és a magyar szellemi élet közép
pontjának hatása alatt korának 
irodalmi színvonalára emelkedett. 
Most verset hozott és bekopogtat 
vele Székács Józsefhez.)

Székács (szívesen fogadja a 
fiatal embert, elveszi tőle a verset 
és elolvassa. Aztán megkérdi) : 
Persze, Írtál már több verset is, 
édes öcsém.

Sántha: Igen, kérem, Írtam töb
bet is.

S zék ács: Hát mért jössz csak 
most hozzám?

Sántha: Nem mertem. Azt hit
tem, hogy a nagy Székács ilyen kis 
dolgokra nem fordíthatja az idejét.

Szék ács: Az irodalom nem kis 
dolog, édes öcsém. Ami a katho- 
likus egyháznak a fény, a pompa, 
arany, ezüst, az nekünk az iroda
lom. Ha valaha elhanyagolnánk 
és ellenfeleink erősebbek lennének 
az irodalomban, akkor elvesztünk, 
Tudod, hogy amíg könyvnyomtatás 
nem volt, mindig elfojtották a re
formációt. De amikor már könyvek 
hordták szét a világosságot és a 
szépséget, az a nagy világhatalom 
is összeomlott előtte.

Sántha: Szabad kérdeznem,
van-e kifogása a versem ellen?

Székács: Nincs. Mert hiába 
okoskodnám felette, azért nem írnál 
jobb verset. Látom, hogy Arany 
János költészetét ismered és szere
ted. Kövesd tovább. Mert Petőfit 
megöleljük, mint édes testvérünket, 
de Aranynak leülünk a lábához, 
hogy tanuljunk tőle.

Sántha: Megengedi, hogy más
kor is hozzak verset?

Székács: Nemcsak hogy meg
engedem, hanem el is várom. Itt 
van, édes öcsém, ezért a versért 
egy forint. Valahányszor ilyen jó 
verset írsz, mindig megkapod érte 
a forintot.

Sántha (nem akarja elfogadni.)
S zék ács: De csak fogadd el 1 

Az üres beszéd nem biztat sokáig. 
De ha minden jó versedért meg
kapod a forintot, akkor elhiszed, 
hogy a versírás komoly dolog.

Sántha (most már elfogadja a 
forintot és megköszöni.)

Székács: Sohse köszönd nagyon. 
Istennek köszönjük meg mind a 
ketten. Te azt köszönd meg, hogy
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tehetséget adott neked, én meg azt
köszönöm meg, hogy új ifjú énekest 
adott egyházunknak.

Sántha (lelkesedéssel mondja): 
Ha költészetemmel egyházamat 
szolgálhatom, azt Isten után nagy- 
tiszteletü urnák köszönhetem I

Székács : Akinek vezető szerep 
jutott, annak sohase szabad elfe
lejteni, hogy a spártaiak énekelve 
mentek csatába, azért győztek. 
Nagy ereje van a dalnak. Akár a 
templomban szól, akár a mezőn. 
Az evangéliomi embernek azon 
kell dolgozni, hogy tiszta, szép és 
magyar maradjon a dal mindenütt. 
Ez legyen a hivatásod egész éle
tedben, édes öcsém.

Sántha: De a tudomány mégis 
több a költészetnél.

Székács : Az evangéliomi tudo
mány mellett igen nagy szükségünk 
van az evangéliomi költészetre. Az 
egyik az evangéliom igazságát hir
deti, a másik az evangéliom szép
ségét.

Sántha : Kinyitotta előttem hiva
tásom kapuját, köszönöm!

Székács (mosolyogva veregeti 
meg a fiatal Sántha vállát): Hát 
csak gyere sokszor 1 Ne várasd 
soká a forintot!

Sántha (boldogan megy el, de 
sokszor visszajön új meg új verssel. 
Es élete végéig meg volt győződve, 
hogyha Székács nincs, sohase lett 
volna egyházi költő belőle.)

Hamvas József.
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K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A folyó év első negyedében össze

sen 7112 vegyes házasság köttetett, 
melyből 913 (12'8°/0)  az evangéliku
soknál. Megegyezés volt 304. Ebből 
az ev. egyház javára 124, k á r á r a  
1 8 0 ;  v e sz te sé g  5 6 .

A második negyedévben az evang. 
egyház nyert 145-öt, veszített 208-at. 
V eszte ség ü n k  6 3 . A  fé lé v i  m é r 
leg  tehát ebben az évben újból 1 1 9  
veszteség g e l z á r u lt .

I g a zá n  s a jn á la to s  — sóhajt 
fel a debreceni „Lelkészegyesület“ — 
h o g y  a  te s tv é re g y h á z  nemcsak 
negyedről-negyedre, hanem évről-évre 
i ly e n  n a g y  v e sz te ség ek e t s ze n 
ved .

És mit szólsz te mindezekhez, ki az 
evangélikus anyaszentegyház tagja 
volnál! Téged ezek a beszélő számok 
hidegen hagynak?!! Itt te n n i ke ll 
v a la m it , cselekedni, mielőtt elvérzünk!
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Iskolaavatások.
Neme8csó.

Felejthetetlen szép ünnepe volt szept. 
16-án a nemescsói gyülekezetnek. E napon 
avatta fel a gyülekezet új iskoláját Zongor 
Béla esperes s leplezte le a Vasmegyei 
Ált. Tanítóegyesület Péterfy Sándornak, a 
Tanítók Atyjának emléktábláját.

Az előző napi esős borongó nap utón 
gyönyörű, verőfényes nap virradt ránk. A 
közel- s távolról összegyülekezett nagy 
közönség először a templomba vonult 
istentiszteletre, melynek végeztével az egész 
ünneplő közönség a tanító virágos kertjé
ben épült új iskolához vonult, ahol az is
kolás gyermekek énekelték el a „Dicsérd 
én lelkem a dicsőség örök királyát“ kez
detű szép éneket, azután Zongor Béla 
esperes mondott magas szárnyalósu avató 
beszédet, méltatva az iskola jelentőségét. 
Elbúcsúztatta a nemrég még zsuppfedeles 
régi iskolát, melyben Péterfy Sándor is ta
nult s mely átalakítva, mint kulturhóz 
szerepel ezután ; majd megáldotta az új, 
hatalmas méretű, világos iskolát, figyel
meztetve a szülőket, tanítót és tanulókat, 
hogy kövessenek el mindent a kölcsönös, 
közös munkálkodás érdekében.

Majd Gerencsér Zsigmond helybeli lel
kész köszönte meg mindazok fáradozását, 
kiknek részük volt az új iskola létrehozá
sában. Végül a helybeli dalárda énekelte 
el a 103. zsoltárt.

Az iskotától az egész ünneplő közön
ség kivonult a tanítói lakás elé, ahol is a 
Péterfy emlékünnep a dalárda által elő
adott „Hiszekegy" eléneklése utón vette 
kezdetét. Deák István szombathelyi igaz
gató, egyesületi elnök üdvözölte a meg
jelenteket, méltatta a nap jelentőségét s 
leleplezte az emléktáblát. Majd Rákos 
István, az ország tanítóságának lánglelkü 
vezére tartotta meg ünnepi beszédét, olyan 
szépen, olyan ékes szavakkal méltatta 
Péterfy Sándor nemes életét, másokért 
munkálkodó, önfeláldozó magasztos jelle
mét, hogy a hallgatóság mélyen meghatva, 
egy felejthetetlen szép nap emlékével tá
vozott el az ünnepség helyéről.

Az emléktáblára koszorút helyezett az 
országos Eötvös alap, az országos evang. 
Tanítóegyesület, a Vasmegyei Ált. Tanító- 
egyesület, a vasi közép ev. Tanítóegyesület 
és a nemescsói iskola részéről Kajtár Ida.

A páratlan szép ünnep azt az igazságot 
véste mélyen szívünkbe, hogy érdemes 
mások javáért munkálkodni, mert csak az 
önzetlen, nagy lelkek emléke igazán áldott.

Badlcs Á.
Alsómesteri.

Az alsómesteri-i új iskolát és tanító' 
lakot szeptember 23-án avatta fel Varga 
Gyula esperes Nagy Sándor celldömölki 
ev. lelkész közreműködésével. Emlékeze
tessé tette az ünnepet, hogy azon meg
jelentek : dr. Tóth István h. államtitkár, 
Barlay Oszkár főszámtanácsos, dr. Min- 
govits Jenő min. titkár, Barcza Zoltán ka
marás huszárezredes, Vidos Dániel fel
ügyelő s a környék számos előkelősége. 
A község mór előző napon ünnepies szín
ben volt. A budapesti vendégeket érkezé
sük alkalmával az iskolásgyermekek virág- 
esővel fogadták, este a helybeli dalárda 
Bárdossy Zoltán udvarán lampionok ki
világítása mellett szerenódott adott a magas 
vendégek tiszteletére, majd Gaál Sándor 
tanító köszöntötte őket az ifjúság nevében. 
23-án délelőtt — az ég sűrű harmatozása

mellett — tűzoltók, leventék vonúltak fel 
s az iskolaszék küldöttsége tisztelgett Gaál 
Sándor vezetésével, mely utón a vendégek 
a tűzoltók s leventék sorfala között az új 
iskolához vonultak. A szabadban tervezett 
ünnepélyt a zuhogó eső miatt a tanterem
ben kellett megtartani, mely a közönség 
kis részét tudta csak befogadni. Itt elsőnek 
Nagy Sándor lelkész üdvözölte a vendé
geket, melyre dr. Tóth István h. állam
titkár válaszolva intette a híveket, hogy az 
állam támogatósa mellett ma minden igaz 
magyarnak meg kell hozni a maga áldo
zatát a kultúra oltárán, ha élni akarunk. 
Utáná Szabó Sári III. o. t. adott ót egy-egy 
virágcsokrot Tóth Istvánnak és Barcza 
Zoltánnak kis alkalmi vers kíséretében. 
Majd a férfikar „Hiszekegy"-e, Nagy Sán
dor lelkész imája, közének, Varga Gyula 
esperes ünnepi beszéde s a gyermekek 
karéneke után Szabó József győri vallás- 
tanár- mint az iskola volt tanítványa sza
valta el Balogh István „Napszámosok“ 
című költeményét nagy hatással. Utána 
koltai Vidos Dániel felügyelő köszöntötte 
Barcza Zoltánt, aki rendkívül nagy szol
gálatokat tett az iskola felépítésében. Végül 
Nagy S. lelkész átvette az iskolát s a 
Himnusz lelkesült hangjai mellett az ün
nepély véget ért. Valósuljanak meg mind
azon remények, melyek az új iskolához 
fűződnek. Offertórium belmisszió céljaira 
25.08 P. Gaál 8 án d o r.

EGYRÖL- MÁSRÓ1.
A mindennapi életből.

A Magyar Hét. A magyar kö
zönség körében bizonyos sajná
latos és sajátságos idegenkedés 
mutatkozik a magyar ipari termé
kek iránt, ami ott mutatkozik, 
hogy akkor is külföldi árut vásá
rolnak, amikor ugyanolyan minő
ségű és ugyanolyan áru belföldi 
cikket vehetnének.

— A nagyközönség közönyét 
és idegenkedését a magyar áruval 
szemben ki kell küszöbölni s ezért 
vetődött föl ipari és kereskedelmi 
körökben a Magyar Hét gondolata, 
amelyet már más nemzetek is 
megcsináltak. A közönség, amikor 
vásárol, nem is érdeklődik, hogy 
milyen gyártmányú árut vett, sőt 
a magyar portékát is szívesebben 
vásárolja, hogyha idegen cégér 
alatt kerül a piacra.

— A Magyar Hét sikere érde
kében tehát minden társadalmi 
rétegnek össze kell fognia, mert 
itt egy olyan mozgalomról van 
szó, amelynek az a célja, hogy a 
közönség minél szélesebb rétegeit 
megismertesse a magyar áruval, 
a magyar mezőgazdaság és a ma
gyar ipar produktumaival.

Intelligens varráshoz értő leány házi
asszony támaszának ajánlkozik. — Levelet 
„Otthont keresek" jelige alatt a kiadóhiv. 
továbbít. 2—2

H E T I  K R Ó N I K A .
A kormány összetételében állítólag sze

mélyi változások fognak beállani, — Búd 
miniszter békéscsabai beszámolója alkal
mából a külföldi behozatal korlátozását 
sürgette. — A bírák és ügyészek Sopron
ban tartották vándorgyűlésüket.

A román kormány azt javasolja, hogy 
Nizzában üljenek össze Magyarország és 
Románia megbízottjai.

A görög miniszterelnök külpolitikai 
körutat tesz.

A svéd kormány lemondott.
A spanyol kormány újabb összeeskü

vést fedezett fel.
A francia miniszterelnök e vasárnapi 

beszédében a Németországgal való tárgya
lások megkezdését sürgette.

Berlinben véres harc volt ismét a faj
védők és kommunisták között.

Olaszországban, Belgiumban borzasztó 
robbanások voltak. Az utóbbi helyen állí
tólag katonák gyújtották fel az erődöt.

Palesztinában a zsidó lakosság tüntetést 
rendezett, mert a rendőrség nem engedte 
meg a Salamon templomának romjainál 
való ájtatossógot.

Amerika csak olyan leszereléshez járul 
hozzá, amely minden hatalomra kötelező.

HARANGSZÓ.

Szlháromság u. 18. vasárnap.
Ep. I. Kor. 1 .4 —9.

A z Isten igéje tükör, amelyben meg
láthatjuk önmagunkat, tiszta, mely Foltot 
nem tűr magán. Epistolánkban Pál apos
tol egy ilyen tiszta, folt nélküli tükröt tart 
elibénk, amely a szó nemes értelmében 
tükör minden gyülekezet számára. Ebbe 
tekintsünk bele. A z e tükörbe való nézés 
és beletekintés, egyrészt mélyen megaláz, 
másrészt vigasztal bennünket.

A z  u j  évn e g ye d  a lk a lm á v a l  
t is z te le t te l  k é r jü k , a k ik n e k  n e 
g y e d é v i  e lő fize té sü k  le já r t  — a z  
e lő fize té se k  s z iv e s  m e g ú jí tá s á t .  
A k ik  p e d ig  h á tr a lé k b a n  v a n 
n a k ,  teg yen ek  sü r g ő s e n  e le g e t  
e lő f ize té s i  k ö te le ze tts é g ü k n e k , 
h o g y  ú g y  a  la p  s zé tk ü ld é sé b e n ,  
m in t  m eg je len éséb en  m ia t tu k  
fe n n a k a d á s  n e  á l l jo n  be.

Nagytiszteletü Lelkész urak!
Szíves tudomásukra hozom, hogy a f. 

é. november 16-ára kitűzött Egyetemes 
közgyűléssel kapcsolatban Orsz. Lelkész
egyesületünk közgyűlését is szándékozom 
összehívni és pedig a mór megszokott idő
pontra, az egyetemes gyűlést megelőző nap 
délelőttiére, hogy ott aztán az aktuális 
egyházi kérdéseket megbeszéljük.

Felkérem azért a kedves lelkésztestvé
reket s Egyházunknak őróllásra hivatott 
minden tényezőjét: szíveskedjenek erre a 
közgyűlésünkre, illetve konferenciánkra elő
adási tárgyakat bejelenteni, illetve ilyenek
nek előádásóra vállalkozni. Előadás tárgya 
lehet minden Egyházunkat s általában a 
valláserkölcsi életet érintő dolog.

Kérem az esperességi, kerületi Lelkész
egyesületek mt. Elnökeit is, hogy a veze
tésük alatt lefolyt papikonferenciákon meg-
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O rm a i J á n o s  b u ffa ló i evan g . 
le lk é sz ,

aki az amerikai Egyesült Lutheránus 
Egyház üdvözletét hozta el a magyar

honi egyetemes ev. egyháznak.

7-én reggel 10 órai kezdettel ünnepi 
istentisztelet lesz, amelyet ünnepi 
közgyűlés követ. Ezen a közgyűlé
sen búcsúzik a gyülekezet távozó 
lelkipásztorától. Az ünnepi köz
gyűlésen megjelenik a győri gyüle
kezet küldöttsége, a hitfelekezetek, 
hatóságok, testületek küldöttségei is.

Kapi püspök családjával együtt 
Szombathelyről október 7-én dél
után 1 óra 20 perckor,induló vo
nattal utazik Győrbe. Úgy halljuk, 
a püspököt ezen utján a szombat- 
helyi gyülekezet tagjai közül többen 
elkísérik.

Az áldások örök kutforrása, a 
nagy Isten áldja meg a lelkésztől 
búcsúzó és lelkésztváró gyüleke-

nösnek. Érzik, a jó Isten kegyelme, mint 
emeli őket a mélységből s e kegyelem 
védelmében a megtört, erőtlenné lett lélek 
erősnek érzi magát a jóra, minden szo- 
rongattatásoknak örömmel való eltűrésére. 
Az erőtlenben a Krisztus lakozik. Ahol a 
Krisztus, ott az erőtlen erős, ott mér nem 
lakozhatik félelem s az ördög hiv is pár
viadalra. Amen.

A szemek megteltek könnyel s a szí
vek szent akarással.

A plébános egyre figyelte az öreg Ró- 
nayt, de nagyon nyugodtnak találta ahoz, 
hogy közbelépésre bírja. S valóban e kü
lönben ingerlékeny emberre csodálatos mó
don hatott az irásmagyarázat. Testestől- 
lelkestől István szavain csüngött. Azt a 
benyomást tette a plébánosra, mintha ki
zárólag az igének meghallgatására jött vol
na ide. Már elvesztettnek hitte a csatát, 
csupán Ilonka ittlétének leleplezésében volt 
minden reménye.

Valami persely félét hordoznak most 
körül, pénzt gyűjtenek s nincs egy sem 
köztük, ki bele ne dobná egy-két fillérjét. 
Rónaynak szinte fáj, hogy nem hozzák ő 
hozzá is, most ő is adna valamit ez al
kalommal. Nagyon meghatotta ez az is
tentisztelet. A mai gyűjtés az öreg Faze-

zeteket. Az ő nagy szeretetével 
enyhítse meg a búcsúzok fájdalmát, 
gazdagítsa az örvendezők boldog
ságát. Mindkét gyülekezet híveinek 
áldás, békesség, Istennek pedig 
dicséret és dicsőség mindörökké I

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Mire indít ? Mit nyersz ?

Okt. 8. Ez helyes! János 6, 65—69. Az 
akácvirég arra indítja a méhecskét, hogy 
reája szálljon. Ami nem indít semmire, az 
rám nézve nem is létezik. Ha az Úr Jézus 
szeretete nem indít semmire, akkor annyi, 
mintha számomra nem is lenne. De hót 
mire indíthat ? Először arra, amire az akác- 
virág a méhecskét. Menj hozzá 1 Azután. 
Higyj néki I Maradj meg nála I Tarts ki 
mellette, ha más el is hagyja. Lásd az 
Isten fiát benne 1 És szólld meg gondola
taid rajával az 0  Igéjét naponta boldog 
örömmel, mint a méhraj megszállja a virág
zásba borult akácfát.

Okt. 9. Ez helytelen. Lukács 9, 51—56. 
Ez az, amire az ember könnyen kapható. 
Szert tesz némi bibliai világosságra s azt 
arra használja fel, hogy másokat megítél
jen. Akiket arra indít az Úr Jézus szere
tete, hogy csupán megbotrónkozni tudnak 
mások hitetlenségén, engedetlenségén,szük- 
keblüségén, azok maguk is szükkeblüek 
lesznek. A hívők élete által úgyis megítéli 
a Lélek a hitetleneket. S ha az engedet
lent meg akarod büntetni, élj mellette 
engedelmes életet; nem többet 1

Okt. 10. Ez az igazit I. János 3, 1—16. 
Itt kell használni a tüzet. A magad meg
ítélésénél. Hevülj fel a saját bűneiddel 
szemben. Botránkozz meg önmagad felett. 
Akit arra indít Jézus szeretete, hogy ő 
megtisztíttassék, az az igazit találta el. 
Először meg kell tisztulni a szeretetlenség- 
től. Azután meg kell tisztittatni az egyol
dalú, a magunk szerint való, a személy
válogató, a kényelmes, a viszonzást váró 
szeretettől. Ha elkezded, meglátod, mily

kasnénak szól, mór három hét óta fekszik 
betegen.

Egyszerre nagy csend, összekulcsolják 
kezeiket, lehajtják fejüket, valaki imádko
zik. Ilonka. Érezte mindenki, hogy most 
maga az ártatlanság viszi fel kéréseiket 
az Istenhez.

Rónay csupa fül. Tágra nyílt szemek
kel figyel. Előre dűl, majd beesik. A plé
bános ravasz pillantásokkal lesi az öreget 
s várja a rajt végbemenő hatást.

„Éz az én Ilonkám plébános ur I“ sut
togja remegő hangon Rónay.

„Nem hinném.“
„A lányom ez plébános ur I mit keres 

ez itt ?“
„Talán férjet keres.“ Oly gúnnyal mondta 

ezt a plébános, mely az önérzetbe vágja 
karmait. Megtette a hatását.

Rónay olyan lett, mint a vadállat. Be
leordított az óhítatos csendbe, mint a fiát 
vesztette tigris : Gazemberek 1 a lányomat 
„lopjátok.“

Berontott a pajtába. A plébános utána. 
A gyülekezet meghökkent, de mozdulat
lanul áll s várja elszántan a fejleménye
ket. Ez már nem a jobbágyok szolgalelkü 
tömege, hanem a Krisztusban erősekké 
lett hitvallók gyülekezete, kik inkább ké
szek az Istennek engedelmeskedni, hogy

sok dolga lesz nálad a tűznek. És ami a 
tisztátalan helyébe a tisztát hozza, — Gol- 
gothónak.

Okt. 11. A kettő összefügg. Máté 25. 
14—30. Az, hogy mire indít minket Jézus 
szeretete, nagyon szoros kapcsolatban van 
azzal, hogy mit nyerünk általa. Igaz, hogy 
Jézus ingyen ad. A talentumokat minden 
előzetes fedezet és bérösszeg nélkül adja 
ki az egyeseknek. De azok a dolgok, 
melyeket az úrtól kapunk, csak bizonyos 
körülmények között lesznek nyereségesek. 
Akik azt mondják: én képtelen vagyok 
áldást venni az Igéből, én nem tudok 
bizonyságot tenni Jézusról, azok előtt zárva 
marad minden. De akik engednek a hívás
nak, az Ígéretnek, a biztatásnak, az igény
nek, mellyel az Úr feléjük fordul, azok 
hihetetlenül sokat nyernek.

Okt. 12. Amire szükséged van ma. Máté 
11, 25—30. Nem tudsz a Sátánnak oly 
nagyon kicsit engedni, hogy előbb, vagy 
utóbb nagyon sokat ne vesztenél el vele. 
Aki Jézusnak enged, a fordítottját tapasz
talja. A nyereségek nem lesznek mind 
egyszerre nyilvánvalókká. De senki nincs, 
aki Jézusnak enged, hogy ne nyerne azon
nal békességet. Erre pedig ugy-e nagy 
szükséged van. És ez csak a kezdet I 
Nyersz még: igát a földi dolgokhoz, mely- 
lyel könnyebbé válik minden terhed hor
dozása — és a mennyei dolgokba olyan 
betekintést, mint még soha.

Okt. 13. Amire szükséged van az Ítélet 
napján. Máté 25, 31—34. Jézussal olyat 
is nyersz, amire te magad nem is gondol
nál, hogy valaha szükséged lesz. Bár
mennyire készülsz is az Ítéletnapjára, meg 
fog lepni, hogy az Ur Jézus mily nyereség 
lesz akkor számodra. Akkor majd nem 
győzői hálót adni azért, hogy ő t elfogad
tad, Néki engedtél, s parancsolatával, sze
retetével éltél I Óh milyen jó lesz 1

Okt. 14. Amit szem nem látott. Jelené
sek 21, 1—7. A nyereségek sora földi utad 
szegélyén nem fér el. Az Ítélet napján sem 
merül ki. Ami azután jő, még több meg
lepetést hoz. Amit szem nem látott I ^z 
új égre és új földre, a mennyei Jeruzsá
lemre csak ezt lehet elmondani. És ez nem

----- ■ ■ t
nem az embereknek. István úgy áll, min- 
a gránitoszlop, mely várja a villámcsapást 
Meg sem mozdul. Rónaynak szeme közé 
néz.

Rónay csak ennyit morzsol ki fogai 
közül István felé : „Tolvaj 1“

„Tolvaj vagyok, sajnos. Az Isten igéjét 
lopom a nép számára.“

„A lányomat lopod I a lányomat I“ 
Ilonka ki eddig fejlehajtva állt, most 

megszólal:
„Ne bántson édes atyám senkit, itt min

denki ártatlan.“
' „Mit keresel itt? Ki hozott ide?"

„Az Istent keresem édes atyám s a 
Megváltóm hivott ide.“

A plébános közbevágja : 
„Megbabonázták e leányt, tudja az okos 

Falussy, mit csinál ?“
„Megbabonáztak leányom. Hagyd itt 

ezt a bűntanyát, jöjj atyáddal I“
Ezzel odafordul Rónay a tömeg felé : 
„Ezek az ártatlanok I összeesküvők, 

lázadók vagytok. Csürhe nép, összebúj
nak s uruk ellen támadnak.“

„Itt a bibliamagyarázó“ — mutat a 
plébános gúnnyal István felé — „a művelt 
eretnek.“

„Lesz gondom rá“ ordítja Rónay.
(Folyt, kör.)
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csak azt jelenti, hogy mindezt mér most 
nyereségképen a magadénak mondhatod. 
Hanem, hogy mindebben magadat talál
hatod. A mennyei Jeruzsálem falaiban a 
te ma még elrejtett életedet s oszlopaiban 
azokat, akik e földön lelki életed vezették.

G áncs A ladár.

Luther vagy Loyola? 3
„Az inkvizíció hazája“ címet vi

seli dr. Szeberényi L. Zs. Luther 
vagy Loyola c. könyvének harma
dik része, melynek központjában 
természetesen Loyola, a hős ka
tona, az akarat embere, a szent 
szűz lovagja áll. Magyar nyelven 
alig jelent meg könyv, mely Loyolát, 
ezt a fanatikus térítőt, amilyen még 
nem volt a világon, oly hűen jel
lemezte volna, mint ahogyan őt 
jellemezi dr. Szeberényi L. Zs. 
nagyszabású művében. Loyolánál 
írja dr. Szeberényi — a Biblia he
lyét Kempis Tamás könyve Jézus 
utánzásáról foglalja el. Amennyi
ben nála nem is a fő a meggyő
ződés alapján álló hit, — hanem 
a pápás egyház által nyújtott hit 
feltétlen elfogadása és az alá a 
föltétien alárendelés. Jézussal szem
ben Mária kerül előtérbe. Jézus 
szeretetének akkor ád kifejezést, 
amikor társaságát Jézus társasá
gának nevezi, amidőn dacára a 
spanyol lovagok nagy ellenszen
vének a zsidókkal szemben kije
lenti, hogy nagyon sajnálja, amiért 
nem született zsidónak, mert így 
legalább testszerinti rokonságba 
került volna az Úr Jézussal és 
anyjával, Máriával.

Nagyon figyelemre méltó e 
részben, az összehasonlítás Loyola, 
a fanatikus spanyol nemes és Lut
her, a német nemzet egyszerű fia, 
a lelkiismeret hérosza között. Talp
raesett a Jézus társaság jellem
zése, törfénetüknek, iskoláiknak, ne
velési rendszerüknek, hatásuknak 
ismertetése a felsőbb körökre és 
a népre.

A Jézus társaság eredeti célja 
mint tudjuk a pogány missió volt, 
csak későbben alakult ki a főcél, 
az eretnekek visszahódítása a pápa 
jogara alá. S e téren Loyola Ignác 
„Jézus társasága“ valóban fényes 
eredményekkel dicsekedhetik. Az 
idők folyamán egész országokat 
hódítottak vissza a protestánsoktól. 
Különösen nagy eredményeket ér
tek el Franciaországban. Milyen 
volt azonban a hitélet ebben a 
teljesen jezsuita befolyás alá ke
rült országban ? A templomokba

1928. október 6-án.
Trianon magyarjainak lélekbeni zarándoklása 

az aradi vértanukhoz.

Meghaltak nagy, — örök igazságért. 
Martyrai lettek nemzetüknek.
Nemes éltük feláldozásáért 
szemünkbe míg hálakönnyek gyűlnek: 
Odaszárnyal csüggeteg, bús lelkünk 
rablott Arad sötét vársáncira:
És felsajog örök vérző sebünk,
Míg ráomlunk szent síroltárokra.

Mérhetetlen kín tépdesi bensőnk. 
Honfibútól roskadoz a lelkünk. 
Kárhozatba visz, sodor útvesztőnk. 
Megnehezült, Golgotasorst rejtő 
lett az idők járása felettünk.
Hit- s erkölcsben... ja j! ... megfogyatkoz- 
Bűnök árja fejünk fölé csapkod... [tunk, 
Urunk! Szüntesd ostorodat rajtunk!
Mert elveszünk. Nem bírjuk a harcot!

Mohács, Arad, Trianon magyarja 
mint végtelen, bús zarándokcsapat 
jő  lélekben. Keblünk gyászsiralma, 
Vezeklő jajunk egeket hasgat.

Isten ! Erős Isten ! Magyarok Istene! 
Halld meg siralmaink. Lásd meg könnyes

gyászunk.
Tekints irgalommal bűnbánó népedre. 
Támaszd fel keresztre vert mi igazságunk. 
Porbasújtott néped lopva sirathatja 
elorzott sírokban nyugvó martirait; 
Sírhalmaik fölött martalócgőg tiltja 
áldó zsolozsmáink zengő akkordjait.

T e ! Kinek lényeged magva az igazság. 
Hitük igazáért kik híven haltanak ; 
Álmuk, kiknek egy vo lt: A  magyar sza

badság’ —
R abul,. . .  meggyalázott sírban porladja

nak 71
Nem, nem engedheted! Emberi gonoszság 
elhomályosítsa Isteni fényedet.
Urunk! Fordítsd felénk tündöklő szent orcád. 
Emeld fel porbahullt haldokló népedet. 
Áldd meg nemünk méhét! Óh fordítsd meg

sorsunk I
Zúzd b e ! Rontsd szét I Nyisd meg néped

sziklasírját!
Isten ! Erős Isten I Tehozzád kiáltunk. 
Küldd el a magyar hit győztes Messiását!

IHÁSZ SÁNDOR.

még ugyan jártak az emberek — ál
lapítja meg a történeti tényt a könyv 
tudós Írója — a külső fényes szer
tartásokon részt vettek, mégis, ha
bár talán túlzóan, 1722-ben az or- 
leánsi herceg úgy nyilatkozott, hogy 
nem hiszi — miszerint egész Páris- 
ban a világiak és papok között 
volna még száz ember, aki a Krisz
tusban hisz. Franciaországban a 
jezsuiták iskoláiból kerültek ki eb
ben az időben a kor legnagyobb 
atheistái és materialistái.

Mikor aztán úgy látszott, hogy 
a jezsuita rendszer a hatalom te
tőfokát érte el, akkor támadt a 
nagy ellentét, éppen a katholikus 
országokban a j ezsui t i zmussal  
szemben. Portugália kiűzte őket és

világi papság emlékérmet veretett 
kiűzésük emlékére. Spanyolország 
hajóra rakta jezsuitáit. A francia 
parlament, mely oly sokáig kész
séges eszköze volt a jezsuita szel
lemnek, százhárom jezsuita irodal
mi munkát, mely az ő erkölcsta
nukat tárgyalta, Páris piacán hó
hér által égettetett el. Végre is 
1773 julius 21-én XIV. Kelemen 
pápa feloszlatta a rendet, mert 
úgymond alig lehet, vagy épen le
hetetlen, hogy amíg ez a rend fenn
áll, az egyháznak igazi és állandó 
békessége helyreállíttassék. A ren
det 1814 augusztus 7-én VII. Pius 
pápa visszaállította, aki az egyház 
ügyét egyedül csak a jezsuita ura
lom visszaállításában látta bizto
sítva.

A jezsuiták ezután legnagyobb 
sikerüket a vatikáni zsinaton érték 
el, amikor 1870 julius 18-án a zsi
nat hosszas huza-vona és ellen
mondás után kihirdette a pápa 
csalhatatlanságáról szóló tant.

A csalhatatlan pápaságban tel
jesen megvalósult a jezsuita ideál; 
a pápaság világuralma, melynek 
betetézésére alkotta meg a szent 
szék a Codex Iuris Canonici-t. X. 
Pius, ki már egészen Isten képvi- 
viselőjének tekintette, magát. 1909- 
ben a hozzázarándokló bécsi diá
koknak azt mondta : a legbiztosabb 
bizonyságát bírjátok annak, hogy 
a mennyország felé vezető utón 
haladtok, ha a szent szék iránt 
engedelmességet tanusítottok.

(Folytatjuk.)

Felügyelő- és tanító
beiktatás Börcsön.

Börcs kis falucska Győr mellett. 
Száz evang. lélek lakik csak benne, 
de azért van szép iskolánk. Vala
mikor a környező uradalmakban 
sok evang. cseléd volt s ezek 
gyermekei számára épült missziói 
jelleggel ez a gyönyörű épület. 
Azóta a változott helyzet elsodorta 
onnan az ev. cselédséget s a gyö
nyörű nagy iskolában 10—15 lélek 
maradt, a szorosan vett törzsökös 
börcsi gyermekek. így elveszítette 
az iskola az államsegélyét is. A 
gyülekezet azonban a maga ere
jéből tartott egy-egy tanítónőt ott, 
mint nevelőnőt, aki a gyermekeket 
tanította s az év végén a győri 
elemi iskolában T ! levizsgáztatta. 
Most nagy feladatok elé állította 
Isten ezt a kis gyülekezetét. Nyu-
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tárgyalt fontosabb tárgyakról s azokra vonat
kozó határozatokról is engem mielébb tájé
koztatni kegyeskedjék.

Előadásra való jelentkezéseket legké
sőbb október 20-ig kérem. Talán nem is 
kell mondanom, hogy üdvösséges dolog 8 
kötelességünk figyelnünk az idők intőjeleit 
s megfigyeléseinket egymással közölni. Én 
ennek a konferenciának a sorsát is jó 
remények közt teszem le a kedves Test
vérek kezébe.

Nyíregyháza, 1928. szeptember 18.
Szolgatársi szeretettel: Paulik János

a  M . E . L . E . e ln ö k e .

Lelkész! jubileum. A magyarbólyi ev. 
egyházközség okt. hó 7-én ünnepli lelki
pásztorának, Vértesi Zoltán lelkésznek, 
áldásos papi működése 25. évfordulóját.

Lelkészavatás. Augusztus hó 19-én 
megható ünnepélyben volt része a sámson- 
házai gyülekezetnek. E vasárnapon avatta 
lelkésszé Kiss István dunáninneni egyház- 
kerület püspöke Pohánka Sándor lelkész
jelöltet, Kirchner Rezső püspöki titkár és 
Pohánka Ödön tési lelkész segédlete mel
lett. Páratlanul meleg, családias jelleget 
adott az avatási ünnepélynek az a ritka 
körülmény, hogy unokaöccséhez intézhette 
a püspök rokoni szíve melegével szere
tetteljes szavait, a lelkészi magasztos hi
vatás szépségét kidomborító, gondolatok
ban mélyen szántó avatási beszédét s 
hogy egyszersmint oldala mellé is fogadta 
öccsét s. lelkészül. Szívhez szóló beszéd 
utón Kirchner Rezső püspöki titkár osztotta 
ki a jelöltnek az úri szent vacsorát. Meg
ható pillanatai voltak az ünnepélynek, 
amikor Pohánka Ödön, a jelölt testvér
bátyja adta szíve melegével áldását édes 
testvérére és kétszeresen testvéri csókjával 
illette öccsét.

Novák Rezsőnét a Kaposváron székelő 
„Berzsenyi Dániel irodalmi és művészeti 
Társaság“ szeptember 11-én tartott igaz
gató-tanácsi gyűlésén, irodalmi sikereinek 
elismeréséül, rendes tagjai sorába válasz
totta.

Ünnepi . évmegnyító a theológiai fa
kultáson. Ünnepi keretek között nyitotta 
meg a folyó tanévet is a soproni evang. 
hittudományi kar. Az ünnepi istentisztele
ten dr. Kovács Sándor egyet, tanár tartotta 
a szent beszédet a templomban. Utána a 
városháza nagy gyűléstermében a hittu
dományi kar hallgatóinak fölemelő éneké
vel kezdetét vette az ünnepélyes köz
gyűlés. Dr. Imre József e. i. rektor nagy
hatású megnyitó beszéde utón D. dr. Pröhle 
Károly hitludománykari prodékán dékáni 
beszámolója következett 1927—28-ik tan
évről, majd dr. Kiss Jenő hitludománykari 
dékán mondott székfoglaló beszédet. Ez
után beiktatták a hittudományi kar új hall
gatóit. Az ünnepélyes közgyűlés a Himnusz 
eléneklésével ért véget.

A szegedi ev. egyház Szeged város
nak évekkel ezelőtt hozott határozata ér
telmében szép!, hó 19-én istentiszteletet 
tartott Kossuth Lajos születésnapi évfor
dulóján, az ő emlékezetére, amelyen a 
város vezető emberei közül sokan jelen
tek meg.

Értesítés. A Keresztyén Családi Emlék
könyv, a dunántúli egyházkerület lelkész
egyesület kiadásában megjelent. A meg
rendelők a napokban megkapják a meg
rendelt példónyszámot. Az Emlékkönyv 
órát a lelkészegyesület október hó 17-iki 
közgyűlése fogja megállapítani. További 
megrendelések az egyesület pénztárosánál, 
Horváth Olivér nagykanizsai (Zala m.)

lelkésznél eszközlendők. Németh Károly, 
ügyv. alelnök.

A szegedi ev. nőegylet a szegények 
segítésére szeptember 23-ón d. u. előadást 
tartott a templomban a város kiváló zene 
iskolai művész-tanárainak közreműködé
sével. A művészi számokat Fichtner Sán
dor főigazgató, dr. Belle Ferenc, Perényi 
Pál, Sz. Ladányi Mariska és Fiedler Walter 
adták, s a jótékonyságról szabadelőadóst 
a gyülekezet lelkésze tartott. Az offertórium 
115 P-t hozott a szegények segítésére. Az 
előadás erkölcsi sikere is igen nagy volt.

A Dunántúli Egyházkerület Lelkész
egyesület Győrött a templomban d. e. 8 
órakor istentisztelettel kezdi meg közgyű
lését. Az istentiszteleten irásmagyarázatot 
tart Németh Károly győri egyházmegyei 
esperes. A közgyűlés főbb tárgyai: Ügy
vivő alelnök jelentése az egyházmegyei 
lelkészegyesületek működéséről. Pénztáros 
jelentése. Tisztikar választása az 1927-ben 
elfogadott alapszabályok értelmében. In
dítványok és javaslatok letárgyalósa. Érte
kezések felolvasása, amennyire az idő 
engedi. Az egyesület választmánya a 8 
órai istentiszteletet megelőzőleg, félnyolc 
órakor tart ülést a győri gyülekezet tanács
termében, amelyre az egyházmegyei egye
sületek elnökei és a kerület egyesület tiszti 
kara meghivatnak. Lébény, 1928. IX. 1. 
Németh K. alelnök.

Alapkőelhelyezés. A vóczi evang. 
egyház új iskolájának alapkövét Broschkó 
Gy. Adolf főesperes és dr. Mikler Károly 
egyházmegyei felügyelő jelenlétében szept. 
30-ón d. e. 11 órakor helyezték el.

Szentgotthárd. Az ev. Diákszövetség 
karöltve az ev. Leányegylettel ez évben is 
kegyeletes Programm keretében áldozott 
az aradi vértanuk emlékének. A megem
lékezést Kóply László szövetségi elnök 
tartotta, Oswald Endre szavalt. Lang Mária 
leányegyleti tag pedig gyönyörű szóló
énekével : „Mi nem felejthetünk“ emelte 
a lelkeket az Ég felé.

Követésre méltó példa. Szilvássy Lajos 
szombathelyi nyug. főmozdonyvezető édes
anyja, néhai Szilvássy Jánosné szül. Kövér 
Terézia emlékére a tállyai egyház orgona
alapja gyarapítására 500 pengőt adomá
nyozott. Az Ür áldja meg a jó szívű 
adakozót s az elhunyt, szülő lelke találjon 
örök boldogságot az Úr ölében. Csendes 
siri álma felett ime így virraszt a gyermeki 
szeretet.

Jótett. özv. Győry Istvánná a tállyai 
egyházunk tagja, a tállyai templom szá
mára, a Kossuth Lajos keresztelési me
dencére és a szószékre értékes és művészi 
becsű térítőt adományozott. Ezzel mull évi 
adományát, mikor is az oltér-terítőt ado
mányozta testvérünk a templomnak, immár 
teljessé tette. Legyen e nemes szívű s 
e,gyházát szerető testvérünknek jutalma az 
Ür áldása.

Meghívó. Az Evang. Papnék Országos 
Szövetség bányakerületi csoporja, a bánya- 
kerület közgyűlésével egyidejűleg tartja évi 
közgyűlését Budapesten október hó 11-én. 
Délelőtt Vs9 órakor istentisztelet a Deák- 
téri templomban, utána közgyűlés a kis
teremben.

Áldozatkészség. A tállyai hívek áldo
zatkészsége újból megnyilatkozott; köz
adakozásból egy vetítő-gépet szereztek be, 
amellyel a közeledő téli biblia-vallásos- 
esték programmja csak gazdagodni fog. 
Az elmúlt vasárnap rendezte meg az 
egyház első idei vallásos-estjét, mikor is 
10 filléres személyenkénti belépő-dij mellett

26 pengővel gazdagította az egyház jóléti 
pénztárát. A tállyai hívek ez áldozatkész
ségén felbúzdúlva az anyaegyházhoz tar
tozó monoki fiókegyház tagjai egy har- 
móniumot szereztek be és egyben egy új 
harangra is megindították a gyűjtést. Kö
vetésre méltó példa, hogy az összetartás 
még a szegénységben is gyarapodást jelent.

„Népművelési előadások“ címen okt. 
hóben 32 iskolánkívüli népművelési elő
adást tartalmazó könyvem jelenik meg 
több, mint 200 oldalas terjedelemben, a 
következő tartalommal: 1. Bevezetés. 2. 
A tudós haszna. 3. Az ember élethivatása.
4. A családi boldogság. 5. A gyermekne
velés. 6. A levente-oktatás. 7. Az illem
tudós. 8. A hazaszeretet. 9. Március 15. 
(Emlékbeszéd.) 10. Hőseink emléke. (Em
lékbeszéd.) 11. Nemzetünk múltja. 12. 
Nemzetünk jelene. 13. Nemzetünk jövője. 
14. A jó egészség szabályai. 15. A kis 
babák helyes gondozása. 16. Az első se
gélynyújtás. 17. A betegápolás szabályai. 
18. Az idő- és munkabeosztás. 19. A talaj 
termőerejének a fokozása. 20. A termés 
fokozása. 21. A takarmányozás főszabályai. 
22. Az állattenyésztés főszabályai. 23. A 
biztosítások haszna. 24. A mezőgazdasági 
gépek haszna. 25. Háztartási tanácsok. 
26. A mezőgazdasági szövetkezetek. 27. A 
telekkönyvi tulajdonjog törvényei. 28. A 
szerződések és követelések törvényes sza
bályai. 29. Az ajándékozás, kölcsön adás
vétel, bérlet és szolgálat törvényes szabá
lyai. 30. Tudnivalók a váltóról. 31. Házas
sági törvényeink. 32. Örökösödési törvénye
ink. 33. Anekdoták. Ezek a népet érdeklő, 
gyakorlati tárgyú iskolánkívüli népműve
lési előadások jó segítségére lesznek a sok 
irányban elfoglalt falusi lelkészeknek és 
tanítóknak a népművelés közben, mert 
kész előadásokkal rendelkeznek a könyv
ben. Mivel könyvem nem kerül könyvke
reskedői forgalomba és csak annyit nyo
matok belőle, ahány rendelés lesz, arra 
kérem a lelkész és tanító urakat, hogy a 
rendeléseiket hozzám a könyv árával 
együtt (öt pengő) postafordultával küldjék 
el. A rendelők a könyvet október végén 
bérmentve kapják meg. Tisztelettel Pass 
László evang. lelkész. Kölesd. (Tolna m.)

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ .
Házasság. Wikkert Lajos mezőtúri ev. 

lelkész és Popper Edith, Dr. Popper Ignác 
törökszentmiklósi malom r.-t. igazgató le
ánya Budapesten a Deák-téri ev. templom
ban f. hó 20-án házasságot kötöttek. Az 
esketést Dr. Raffay Sándor püspök végezte.

Esküvő. Rásó Márta és dr. Plenczner 
Sándor folyó hó 9-én déli i/al órakor tart
ják esküvőjüket a Deák-téri evangélikus 
templomban.

Arany lakodalom. A tállyai egyház pres
biter-nesztora, Fidler Ferdinénd, a fancsali 
és a nyíregyházi Fidler tanitó-testvéreink 
édesatyja, fiai. unokái, rokonai és nagy
számú tisztelői körében ünnepelte házas
ságának félszázados jubileumát. Ez a ha
tárkő az Ur kiváltságos szeretetét mutatta 
meg e testvérünkkel szemben, aki példa
képe az egyház és templomszeretetnek. 
Sok ilyen egyhóztagot adjon nékünk az 
Úr e nehéz időkben.

Krajnyák János. A tállyai egyház te
metőgondnoka volt. Ritkán tapasztalható 
egyházszeretettel hozta rendbe a gondozat
lan tállyai temetőt. A temetési szertartást 
Zemann Zoltán helyi lelkész végezte; a
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koporsót az egész község részvéte kisérte 
ki a temetőbe. Legyen pihenője csendes 
az ő temetőjében, lelke áldott az Úr ölé
ben.

Halálozás. Horváth József folyó évi 
szept. 23-án a reggeli órákban rövid szen
vedés után. életének 83-ik évében Acsádon 
csendesen elhunyt. 9 élő gyermeke és 21 
unokája gyászolja a megboldogultat. Em
léke legyen áldott 1

Ú J D O N S Á G O K .
Geöcze Sarolta meghalt. Egy kiváló 

szellemű magyar nő hunyta le szemét 
örökre, szendrői Geöcze Sarolta nyug. ál
lami tanitóképezdei főigazgató, akinek 
halála nagy veszteségét jelenti a magyar 
pedagógiának.

Szolnokon negyvennyolc fokos kén
tartalmú vizet találtak. A városi gyógy
fürdőnél, ahol egy esztendő óta fúrnak ar
tézi viz utón, 872 méter mélységből 48 
fokos kéntartalmú viz szökött fel.

Parasztok és csendőrök harca az 
adó miatt. Spalató közelében több köz
ségben összeütközés volt a csendőrök és 
parasztok között, akik nem akarták adói
kat megfizetni. A forrongó falvakban meg
erősítették a csendőrséget.

ítéletidő Boszniában. Dél-Boszniában 
és Hercegovinában nagy felhőszakadás 
volt, amely megdagasztotta a patakokat és 
folyókat, sok házat elragadott és elárasz
totta a földeket. Majdnem valamennyi 
szőlő elpusztult és tönkrement a kukorica- 
termés is annyira, hogy attól tartanak, hogy 
éhínség üt ki. Sok állat is elpusztult.

A görögországi járványnak ezernél 
több halottja van. Külföldi lapok túlzott 
jelentéseivel szemben megállapítják, hogy 
denguelázban a járvány kitörése óta Athén
ben összesen hatszózharmincegy, egész 
Görögországban pedig ezernegyven sze
mély halt meg. A járvány már csaknem 
teljesen megszűnt

A melillai robbanásnak 57 halottja 
van. A kórházakban a robbanási kataszt
rófa 215 áldozatát ápolják. A halottak 
száma 57.

Hárommillió munkanélküli Oroszor
szágban. Az oroszországi munkanélküliek 
száma hivatalos statisztika szerint 3 mil
liót tesz ki. Ebbe a szómba nincsenek fel
véve a szakszervezetekbe nem tartozó 
munkanélküliek, valamint a munkanélküli 
szellemi munkások, akiknek száma szin
tén megközelíti az egymilliót.

A megvadult bika berontott egy hen
tesüzletbe. St. Veithben egy bika megva
dult, a kirakaton ót berohant egy hentes
üzletbe, amelynek egész berendezését ösz- 
szezuzta. Hosszú ideig nem tudták meg
fékezni, később mégis sikerült az udvarra 
csalni, ahol agyonlőtték.

Orosz élelmiszer-raktár a Ferenc 
József-földön. A Kraszin orosz jégtörő
hajó a Ferenc-földön élelmiszerraktárt ren
dezett be és a területet a szovjetkormóny 
nevében annektólta.

„Erzsébet Királyné“-szólló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési óra egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gc ól Mózes. Elő
fizetési óra negyedévre 2 nengő. Megren
delhetők I„ Andróssy u. 1 . Budapest.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be:
Haramia Erzsébet Alsóság 80 fillér, 

Rozsnyai Sándor Kisköcsk, P60 Pengő, 
Boczor János Győrszabadhegy L60 Pengő, 
Asboth János Szombathely 22 fill. Geren
csér László Csorna 2'27 P, Juhász Lajos 
Pécs 2'61 P, Bagics János Ostffyasszonyfa 
1'60 P, Pongrácz Albertné Szeged 2'60 P, 
Bikfalvy Miklós Budapest 2'60 P, Frau- 
csek Lászlóné Szödliged 2'60 P, Kocsondy 
Györgyné Szeged 1 '60 P, Borbély Mihólyné 
Győrujfalu 4 P, özv. Geduly Ferencné 
Tópiószentmárton 1 P, Ev. egyházközség 
Tárnokréti (offert) 1.86 P, Dr. Deák János 
Sopron 5 P, Szakács Andrásné Bgyarmat 
22 f, Ódor Károly Nagysitke 22 f, Haas 
Gézóné Győr 1 '60 P, Sarkady Károly Szom
bathely 2'60 P, Csillag Ferenc Pápa 10 f, 
Dr. Petőcz Károly Győr 3 P, Kálmán La
jos Beled 52 f, özv. Medveczky Ákosné 
Bpest 10 f, Erdélyi Sándor Sárvár 272 P, 
Nénik Pál Pápa 5 P, Gaól Juliska Fszakony 
50 f, özv. Büki Samuné Fszakony 20 f, 
Petrovics János Gór, Dömötör Lászlóné 
Szeremle, Jókuthy Sándor Tapolcafő 20— 
20 fillér.

Hálás köszönet Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

Aki sikeres műkedvelői előadást óhajt 
rendezni, Pnif/, 17 ár A Ilin ü t az alább 
vásároljon VbllG M l Uljf 11(16. felsorolt, 
rendkívül hatásos, páratlan sikerű, vi
dám, kacagtató, erkölcsös irányú s haza

fias népszínműveiből.
Műsoros előadásoknál nélkülözhetetlen, pa
zar humorú 1 felvonásos népszínművek:
1. Elment az én rózsám . . . Ára 1.60
2. Ez a kislány úgy éli világát. „ 1.60
3. Keresztanyám gyáva legénye. „ 1.—
4. Varázscsákó, varázsmente. . „ 1’—
5. Isten veled, kedves rózsám.. „ 1.60
6. Tóth Lidi........................................ „ 1 . 2 0
7. A levente rózsája................................ 1.60
8. Ez a kislány megy a kútra. „ —.80

Három felvonás népszínművek :
1. Rózsamajor virága.................... Ára 2.—
2. A virágnak megtiltani nem lehet. „ 2.—
3. A piros jegykendő.........................   2.40
4. Hej, de szép a lakodalom. . „ 1.60
5. Katica..............................................„ 1 . 6 0
6. A bíró leányai..................................... 1.60
7. Leánycsel..............................................1.60
8. Legény furfang.....................................1.60
9. Piros alma. . . .  . . „ 1.60

Kaphatók szerzőnél Körmenden.

Intelligens fiatal özvegy, feltétlenül meg
bízható, jól főz, belső és külső háztartásban 
teljesen jártas, magános úrhoz házvezető
nőnek ajánlkozik. Cím : válaszbélyeg elle
nében a kiadóhivatalban. 1—3

G abonaárak : Búza 25.90, rozs 24.70, 
árpa 26.30, köles 27.—, zab 25.50, tengeri 
31.10, korpa 20.60 pengő métermózsónként.

Pályázati hirdetmény.
A tiszavidéki ev. egyházmegyébe tartozó 

debreceni egyházközség megüresedett lel- 
készi állomására ezennel pályázatot hir
detünk. — Az állomás javadalma : szabad 
lakás világítással, viz- és gózhasznólattal; 
évi 4800 P készpénzfizetés, előleges havi 
részletekben ; a város által adományozott 
4 öl tűzifa; családtagonként 1.5 q búza; 
a szokásos palástdíjak; a lelkészi nyugdíj- 
járulékot az egyház pénztára fizeti.

A pályázati kérvények f. évi november 
hó 1-ig bezárólag alulírt espereshez kül
dendők. A kérvények a tiszakerületi lel- 
készvólasztási szabályrendelet értelmében 
szerelendők fel. A lelkészi képesítést és 
működést igazoló okmányokon kívül iga
zolandó, hogy a pályázó, ha nem a ma
gyarhoni ev. egyház alkalmazottja, magyar 
állampolgár.

Sátoraljaújhelyen és Debrecenben, 1928. 
szeptember 28-án.

Dr. Dómján Elek Haendel Vilmos 
esperes. egyházm. felügyelő.

Keresek német nyelvű, de magyar ér
zésű, protestáns vallású, fiatal leányt, aki 
esetleg óvónői, vagy gyermekkertésznői 
képzettséggel bir, vagy ennek hiányában 
is, 5 éves leánykámat s 4 éves fiamat 
németül szépen tanítani tudná. Főteendő ; 
a gyermekek szellemi foglalkoztatása. — 
Gím, válaszbélyeg ellenében, a kiadó- 
hivatalban. 2-2

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 .

Fiatal ügyes leányt keresek háztartá
somba díjazás mellett, akit családtagnak 
tekintünk. — Leveket a Luther-Társasóg 
könyvkereskedésébe kérek, Budapest VIII., 
Szent király-utca 51/a „Evangélikus leány" 
címen. 2—2

Felelős szerkesztő és kiadó : OZIPOTT GÉZA 
Szentgotthórd. (Vasvármegye). 

Szerkesztőtárs : NÉMETH KÁROLY. 

Főmunkatársak :
NAGY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 

TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Wollisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotth árdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.



Alapította
KA P l B É L A

1910-ben. 

Laptulajdonoa :
3 D unántúli l.atDer S z ö v e lseo .
4z Országot* Luther-Szővet* 

séf? hivatalos la p ja

Kéziratok, előfizetési dijak 
éR reklamációk a 

IIARANGSZÓ szerkesztő 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Klófizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
MenJelnntú minden vasárnap.

XIX. évfolyam.

S ierkesité -U adóhlvaU I:

SZENTOOTTHÁRD. 
Vas vármegye.

FlóbkfAdóhlTiital i
„Luther-Társaság" kflnyv- 

kereskedése Budapest, 
Vin., Szentklrályl-u. 6l/a

* „HARA\esZ0M 
elfifízetésl ára negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10°/o-os kedvezmény. 

Amerikába égési évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fill.

42. szám.

Óh se ff élj, hogy éltem et, 
U ram , néked, szenteljem .

1928. október 14

Kapi Béla, győri lelkész,
a dunántúli egyházkerület püspöke, felsőházi tag stb,
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Bízzál fiam!
Máté 9 . 2. „És látva Jézus 

azoknak hitét, mondó a guta- 
ütöttnek : Bízzál fiam I Meg
bocsáttattak néked a te bű
neid.“

AA it gondolsz : melyik a fontosabb,
* * a bűnbocsánat-e, vagy pedig 
a testi egészség? A jó lelkiismeret-e, 
vagy pedig az ép, erős tagok ? . . .  
Egy a szükséges dolog, egy a leg
fontosabb, t. i. a  Lélek békéje, 
nyugalma, hogy az ember bizonyos 
legyen Isten kegyelme felől, és 
vigasztalhassa magát azzal a  nagy 
gondolattal, hogy Isten gyermekei 
vagyunk! Ha pedig a  testi nyo
morúság még ezek után sem akar 
engedni, ha a  szenvedés és beteg
ség még ezek után is könnyet fa
kaszt, tudod-e, hogy jobb néked 
csonkán, bénán bemenni az örök
életre, mint Isten kegyelmének hiá
nyában egészséges testtel sodródni 
a kárhozat felé ; jobb néked, sötét, 
szakadékos völgyben vándorolni, 
ha tudod, hogy az Ur a te vesz- 
sződ és botod, a  te örökséged és 
vígasztalásod — mint a  földi sze
rencse magaslatain járva mit sem 
tudni arról a vigasztaló kegyelem
ről, amellyel Isten hajol a bűnösök 
felé!

Ám légy gazdag vagy szegény, 
egészséges vagy beteg, ülj a  „sze
rencse szekerén“ vagy sóhajtozz 
a fájdalmak kam rájában — egy
aránt nyomorult és szánalomra 
méltó ember vagy és az is maradsz

Akik az evangélium után 
vágyódnak.

Iria : dr. Schlitt Gyula. 8
„Erős váram az Isién“ mondja nyugod

tan István
„Erős várunk“ zúgja rá a tömeg. Csak 

úgy reng a pajta a kiáltástól. Zúg, mint 
a fergeteg, mely erdőt tép ki gyökerestől, 
búg, mint a földnek rengése, mely világo
kat sűlyeszt s zeng, mint az angyalok kara, 
mely új világok megszületését hirdeti.

Ä plébános is megremeg. Önkéntelenül 
odahúzódik közelebb Rónayhoz.

„Karóba huzatlak benneteket egytől- 
egyig“ kiált a fenyegetés a földesúr ajká
ról a tömeg felé — „meglakolsz te csürhe 
nép 1“

„Amint Isten akarja.“ Volt a válasz.
„Édes atyám a testet megölheted, de 

nem a lelket. ‘
„S te megtagadsz engem ?“
„Nem, inkább közelebb jutottam édes 

atyám szívéhez. Megismertük az evangé
lium alapján a jó Istennek hozzánk való 
nagy szeretetét s megtanultalak téged is 
igazán szeretni s ezek az én testvéreim 
megtanultak őszintén tisztelni.“

mindaddig, amíg fel nem ragyog 
előtted a  kegyelem napja, és nem 
hallod a  kegyelem szavát: Bízzál 
fiam, bízzál leányom ! Megbocsát
tattak néked a  te bűneid, eredj el 
békességgel! . . .

Oh, mi is lenne az élet enélkül! 
Mi lenne, ha nem találnánk vigasz
talást, békességet, bűnbocsánatot 
seholsem ! . . . És mi lenne mind
ezek nélkül a  halál ? ! . . . A kö
nyörülő Isten m entsen' meg ben
nünket olyan haláltól, amelynek 
rettentésein nem hangzik át a Meg
váltó vigasztaló szava: „Ne félj, 
mert én megváltottalak, ne félj, 
mert az enyém vagy!“ . . .

A könyörülő Isten segítsen ben
nünket még ma arra a  bizonyos-

„Ez csábítotl téged leányom“ mutat a 
plébános Istvánra — „a ti megrontótok ez 
ostoba emberek.“

Mint a megrázott méhkas zudul fel a 
tömeg:

„A megmentőnk 1“
Kit bántottam én ? Ki mer lázadónak 

mondani ?“ — emeli fel szavát István — 
„azt teszem, amit az apostolok tettek. 
Tanítom a népet s vigasztalom. Hirdetem 
az Istennek kegyelmét, mely még a jobbágy 
kunyhóba is leereszkedik s keresi az elve
szett lelket. Hirdetem a szeretetet, hogy 
testvért lásson a nép még ti bennetek is, 
ne ellenséget. Nem hívja e népet senki. Az 
evangélium utáni vágy hajtja s ezt feltar
toztatni nem lehet. Ez a lélek bensejéből 
induló jelenség, melynek e világ nem állít
hat korlátot. Wormsban egy egyszerű barát
nak hitén megtört a világ nagyjainak 
gyűlölete, minden hatalma, mely földré
szeket lenne képes meghódítani. A pápá
nak átka is inkább emelte, mint lesújtotta. 
Az Isten védi ez ügyet, ember nem árthat 
neki. S az ég ellen vétkezik, ki e lányt a 
legcsekélyebb mértékben is bántani meri 
avagy csak befolyásolni is akarná.“

„A szülő ellen lázítja gyermekét“ — 
kiáltja a plébános.

„Nem. Csak Isten mellett mutatok neki

ságra, mely az ő kegyelmében 
meggyökerezve boldogan ének li: 
„Dicsérd én Lelkem az Urat, aki 
megbocsátja minden bűneidet, és 
meggyógyítja minden betegsége
det !“

„Jer, könyörgök esdve hozzád.
Vésd szívembe képedet;
S te, ki értem véred ontád,
Mosd le súlyos vétkemet. 
Keresztfádhoz jövök sírva,
Önts balzsamot fájdalmimra.

*  *
*

Jézusom én békességem,
Kérlek egyesülj velem,
S enyhül kínos betegségem. 
Templommá lesz kebelem,
Melyben dicsérő éneket 
Hálás szívem zeng lenéked.“

Ámen

helyet. Jobban szereti ma édes atyját, min 
valaha. Ha Isten adta vágyak kelnek útra, 
azok cél felé sietnek s nem állítja meg 
őket semmi sem. Nem félünk!“

Mint egy mennyei kar zúgja rá a tömeg: 
„Nem félünk !„
„Lázító vagy s elnyered jutalmadat“ — 

szól remegő dühvei Rónay.
„Engem bántasz meg atyám, ha őt 

bántod." rimánkodik Ilonka.
Az ördög cinkosai ezek, hagyjuk őket. 

Láthatja Rónay uram, ez a hitvány Falussy, 
mint megrontotta szegény Ilonkát.“

„Megmentette az örök élet számára 
plébános úr 1" mondja szinte lelkesedéssel 
Ilonka. *

„Menjünk !“ s oly durván rántotta maga 
elé Rónay Ilonkát, hogy majd arcra bukott.

A leány vissza kiáltja: „Mindent a 
Krisztusért. István csak bátran 1 Erős vá
runk az Isten.“

Bent erre felharsan az ének : „Erős vár 
a”mi Istenünk.“

Az első tűzpróbát megállották. Az öröm
től lobogó szíveknek hálaadása száll most 
ez énekből az ég felé. Mintha a megnyílt 
egekből zúgna alá a setét éjszakába : Az 
Ur a mi oltalmunk 1

A plébánosban s Rónayban a bosszú 
vágyát élesztik e hangok, Ilonka meg soha

Kapi püspök győri bevonulása
Október 7-én mozgósította Győr 

városát a  vallás. Délelőtt a  
ref. templom felé indult meg a  
népvándorlás. Ekkor tartotta ugyan
is a ref. egyház újonnan válasz
tott lelkészének, Győry Elemérnek 
a  beiktatását. Délután az A páca
utcától hullámzott a  Káptalan- 
dombig a  róm. katholikusok ha
talmas eucharisztikus körmenete 
s ugyanabban az időben a vasúti 
állomástól a  Deák-utcán és Er
zsébet téren keresztül az ev. kon- 
ventig az evangélikusok hatalmas 
tábora feketéllett. Várták Kapi 
Béla püspököt. Nagyon várták.

Az állomáson Németh Károly

főispán, Némethy Ödön alispán, 
dr. Szauter Ferenc polgármester, 
Csemez István kormányfőtanácsos, 
a  győri egyházmegye felügyelője, 
Németh Károly esperes, Jausz 
Lajos egyházi másodfelügyelő, a  
győri ref. egyház képviseletében 
Győry Elemér lelkész és Rostetter 
János főgondnok várta a  szombat- 
helyi vonattal érkező püspököt, 
akiért Győrből 40 tagú küldöttség 
utazott íe Szombathelyre Bászel 
Ernő főreáliskolai tanár, egyház
tanácsos vezetése alatt s akit 
szombathelyi híveinek szépszámú 
küldöttsége kisért el új állomására. 
Kíséretében volt Pálmai Lajos
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egyházkerületi főjegyző, ny. esperes 
és László Miklós püspöki titkár. 
A hivatalos fogadtatás után Hor
váth Jolánka szép csokorral ked
veskedett a püspök úr feleségének, 
majd hatalmas kocsisorban indult 
meg a menet a  hívek sorfala kö
zött. Elől kemény, döngő léptekkel 
a  győri leventék vándordíjas első 
csapata, a győrszabadhegyi levente 
díszszakasz vitéz Egyed Lajos 
vezetésével, utána a  rendőrfőka
pitány kocsija, aki lekötelező szí
vességgel gondoskodott nagy ké
szültségével a rend fenntartásáról 
s a  dísz megadásáról. Azután a  
püspök jött a  főispánnal a  város 
díszhintaján, majd a  püspök neje 
Jausz felügyelővel. Amerre mentek, 
dörgött az éljen s hullott a  virág. 
Nem házfalak között jöttek be, ha
nem eleven szívek között. Az ősi 
konvent, ez a  hatalmas ev. vár, 
kivirágozva, lobogódíszben várta 
új gazdáját. K apujában a diadal
kapu alatt Mikiás Mihály egyház
felügyelő üdvözölte az új lelkészt 
az elnöki tanáccsal az élén, az 
énekkar üdvözlő éneke után és 
átadta néki hódolata jeléül a temp
lom kulcsát. Innen a templomba 
vonult a hatalmas tömeg, ahol az 
Erős vár eléneklése után Kapi 
Béla püspök emelte fel szívét s a  
gyülekezetét Istenhez s osztotta ki 
eíső áldását. Istentisztelet végezté
vel az előkelőségek felkisérték a  
püspöki családot új lakásukba s 
ezzel véget ért az ünnepség.

Kialudtak már a  transparensek.

nem érzeti boldogságot visz magával ha
tásuk alatt,

Az ének elhalt, csak a boldog szíve
ken keresztül rezdülnek még némán akkord
jai az ég felé.

Felhangzik az ének. Mér nem lágyan 
ömlik, mint vihar zúg fel a szívek mélyé
ből. A hitnek csatakiáltásaként harsog az 
erőtlenek ajkáról. Harcba hivja a világ 
gőgjét, keztyüt dob a kísértésnek. Az el
szántság acélszavai pedig, mint diadalmi 
ének tombolnak a levegőben. Erős várunk 
az Isten 1

Rónaynak is mozog a szája, ő is énekel 1 
XI.

Másnap kora hajnalban, még egészen 
setét volt egy küldönc zavarta fel álmából 
Istvánt. Egy levelet adott neki át s eltá
vozott.

A levél így szólt: „Még az éjjel felje
lentés érkezett hozzám ön ellen, hogy tit
kos gyűléseket tart, az állámi rend ellen 
izgatja a népet s a lutheránismus színe 
alatt megbabonáz tiszteséges urilányokat 
nőülvehetés céljából. De megfenyegettek 
engem is, amennyiben nem fogok köte
lességemben híven eljárni, úgy feljelente
nek. Tudom, hogy ön ártatlan s nem sze
retnék önnel szemben eljárni, kérném azért
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Elhallgatott az ősi várfalak közt a 
kürtszó, cserkészek, leventék el
vonultak, a  fekete tömeg eltűnt 
az est sötétjében, a  zászlók is 
lomhán csüngnek a  szellő nélküli 
esti csendben. Megyek az állomás 
felé. Kisérem a  pesti lapok, ki
küldött riporterét. Amerre megyünk 
a  Deák utón, mindenütt porba 
hullott, összetaposott virág 
Csupa győri szív, mely hódolattal 
hullott le Kapi Béla püspök előtt.

Kapi Bélp püspök bevonult, de 
nem a  győri falak közé, hanem a 
győri szívekbe 1 Győri.

A németországi Gusztáv Adolf 
egyletnek 73. főülése a breisgaui 
Freiburgban 1928. szept, 16-21.

Évekkel ezelőtt egy, nekem kü
lönösen kedves német egyházi 
lapban azt olvastam, hogy az egyik 
freiburgi r. kath. lelkész, Mohr 
Henrik aranyhidat ver a  róm. kath. 
és evang. egyház közt. Később 
ugyanaz a  lap ezt az állítását 
visszavonta. Mikor azonban a G. 
A. e. 73. főülésére Freiburgba ér
keztem, azt a  bizonyos aranyhidat 
mégis észrevehetni véltem. Persze 
ezt az aranyhidat — amint az nem 
is lehet máskép — két oldalról 
építik, katholikus és evangélikus 
oldalról. Az evangélikus oldalon 
Kattermann egyháztanácsos áll a 
pontifexek élén. Az ő vezetése 
alatt állt a G. A. e. nagygyűlését 
előkészítő bizottság, amely január

szíveskedne egy időre otthonról eltávozni 
ismeretlen helyre. A holnapi nap folyamán 
már ne legyen otthon 1

A szent úgy s kettőnknek érdekében 
kérem, fogadja meg tanácsomat.

Szeretettel Szabóky András
a l is p á n .

István gyorsan határozott. Elmegy Wit- 
tenbergbe. Azonnal megmondta édes any
jának szándékát s a híveknél megtette még 
délelőtt folyamán a szükséges intézkedé
seket. Összetartásra, kitartásra hívta fel 
őket s szinte a daccal határos elszántságot 
öntött a lelkűkbe, Oly hitre talált náluk, 
hogy nyugodtan távozhatott. Ilonkával, sze
retett volna még találkozni, de ez lehetet
lenség volt.

Este felé indutt nagy útjára. Nehéz volt 
otthagyni öreg édes anyját. Magára hagyja 
a bizonytalanságban. De kell! úgy kívánja 
a jó Isten, Panaszosan égtek az édes anya 
könnyei a fiú arcán, de megnyugtató hit 
és bizalom nézett az egyik szívéből a má
sik leikébe. Az Isten nem hagyja övéit. 
Erős várunk az Isten 1 A boldogan szen
vedő anya bátran felelt:

Erős várunk !
Egymás karjaiba estek, megcsókolják 

egymást s a jó fiú elszakadt a szülői háztól.
István a nádas felé vette útját. A szép
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óta permanenciában állt s dolgo
zott, hogy mindenek ékesen és jó 
rendben történjenek. Ment is min
den mint a  karikacsapás.

De hadd mondjam el szép sor
jában nyert benyomásaimat.

Már az üléseket megelőző napokban, 
nemcsak a freiburgi gyülekezeti lap, ha
nem a napilapok is hosszú hasábokon át 
beharangozták az elkövetkezendő ünnep
napokat s szívélyes szavakkal köszöntötték 
a városba özönlő vendégeket. Az üdvözlő 
cikkeket tartalmazó lapokat, a gyülekezet 
által kiadott ünnepi füzetet, az ünnepi jel
vényt, a városi tanács állal kiadott Frei- 
burgot ismertető, képekkel illustrált, füzetet 
már a vasúti állomáson kezünkbe nyomták.

Hogy nemcsak Freiburg, hanem az 
egész ország ev. népe részese lehessen az 
ünnepi örömnek, vasárnap Badennek ösz- 
szes ev. templomaiban a messze vidékről 
jött diaspora lelkészek G. A. e. prédiká
ciókat tartottak. Ugyanaznap délután pedig 
hatalmas „Auftakttal“ kezdődött Freiburg
ban az ünnep. A közelben lévő falusi nép 
ezrével tódult a városba, hogy ott a nép
ünnepélyen résztvehessen. Közel 7000 fa
lusi hívő vonult végig nagyrészt festői szép 
népviseletben a katholikusnak mondott 
város utcáin, nem azért, hogy demonstrál
jon, hanem hogy hitet tegyen szt. vallá
sunkról. S a 2/3 részben kath. város nem 
ütközött meg ezen, hanem fellobogóztá 
házait, villamos vasúti kocsijait s megértő 
szeretettel résztvett az evangélikusok ezen 
ünnepélyén. A városi ünnepi csarnokban 
néhány ezer ember hallgatta végig a 700 
énekes karénekeit s a Gusztáv Adolf egy
let közkedvelt s általánosan ismert nép
szónokát, dr. Niemöller elberfeldi lelkészt. 
Azokat, akik nem fértek be ebbe az óriási 
csarnokba, a Ludwigskirchében s Luther- 
kirchében kárpótolták a szent helynek 
megfelelő beszédekkel. Este a gyülekezet 
nagy dísztermében Schönherr ismert szép 
drám ája: „Glauba und Heimat“ került 
színre a Melanchtonsstift tanulóinak elő
adásában.

emlékű helytől akar búcsúzni. Mi lesz Ilon
kával ? Elég erős lesz-e megállni az igaz
hitben ? Képes lesz-e az ezer oldal felöl 
támadó kísértéseknek ellenállni ? Szemei 
könybe lábadtak. Ezek a könnyek, mint 
ólomcseppek hullottak a földre.

István már a nádas felől jön, az útra 
igyekszik, amikor a Rónayék kastélya park
jából ki fordul egy hintó. A négy szürke 
csak úgy röpíti a kocsit a pécsi utón. Ki
ülhet benne ? Nem-e Ilonka ? De szeretne 
búcsút venni 1 Most valaki kihajol a hin- 
tóból s István felé integet fehér zsebken
dőjével. Nem lehet más, csak Ilonka. Ist
ván is integet. így búcsúzik egymástól o 
két ártatlan gyermek, így szakad el egy
mástól a hitnek e két bátor hőse. Egyik 
sem tudja, hová megy a másik. Csak a 
szíveik suttogják : A cél felé s ha poklon á t !

A hintó eltűnt már a sürü porfelhőben, 
mikor István kiért az útra. Egy piros és 
egy fehér rózsa feküdt az út porában, hol 
Ilonka kihajolt a hintóból. Az utolsó üze
net. A szív tudja, mit beszélnek a virágok,

István már boldogan ment a viszont
látás reményében napnyugatnak, a vilá" 
gosság felé : Wittenbergbe.

Egy boldogtalan leányt meg a remény
telenség útján vittek napkeletnek a ho
mályba : A kolostorba. (Folyt, kfiv



324

Hétfőn d. e. a G. Á. e. központi bizott
sága tanácskozott hosszan, ahol a többek 
közt örömmel vették tudomásul, hogy a 
régi Nagymagyarorszég tót lutheránusok 
gyülekezetei újból csatlakoztak a G. A. 
egylethez; Aznap délután egy, közvetlen 
a mai francia határon fekvő, szórvány
gyülekezet, az egykori határerősség Brei
sach látta vendégül a G. A. e. embereit.

Hétfőn este az u. n. „Begrüssungs- 
abend"-del kezdetét vette az egyletnek 
közgyűlési munkája. A gyülekezetnek nagy 
díszterme, a „Paulussaal“ az utolsó helyig 
megtelt. A terem homlokfalán egy fenyő- 
galyakon nyugvó óriási feszület lábénál 
Gusztáv Adolf mellszobra nyert elhelyezést. 
A freiburgi 6 evang. gyülekezet összesített 
templomi énekkara nyitotta meg az estélyt.

(Folytatjuk.)

Protestantizmus Nemzetközi Yéd- 
szöYetségének magyarországi 

ülései.
A protestantizmus nemzetközi 

védszövetsége október 18—19-ig 
részint Budapesten, részint Debre
cenben ülést tart.

A nemzetközi protestantizmus 
delegátusai Bécsen át érkeznek 
Budapestre október 15-én, hova a 
magyar protestantizmus képviselői: 
Csikesz Sándor dr. debreceni theo- 
logiai tanár és Kuthy Dezső, az 
evang. egyetemes egyház főtitkára 
felutaznak és ott köszöntik külföldi 
hittestvéreinket.

A kongresszus f. hó 15-én d. u. 
fél négy órakor tartja első zárt ülé
sét az Abonyi utcai református 
konventépületben.

A Védszövetségnek budapesti 
közgyűlésén a református egyház 
nevében Ravasz László dr. püspök, 
az evangélikus egyház nevében 
pedig Raffay Sándor dr. püspök 
fogja köszönteni vendégeinket, An
tal Géza püspök a magyarországi 
felekezetközi helyzetet fogja ismer
tetni, míg a protestantizmus belső 
helyzetéről Kapi Béla püspök és 
dr. Csikesz Sándor debreceni ta
nár, ORLE. főtitkára tartanak elő
adást. A protestantizmusnak a ma
gyar államhoz való viszonyát Be
nedek Zsolt dr. a református egye
temes konvent tanácsosa fogja is
mertetni.

A budapesti közgyűlés főtémája: 
A protestantizmus feladatai és ve
szélyei a gazdasági mozgalomban, 
mely témához dr. Ohlemüller Ger
hard (Berlin) a védszövetség főtit
kára, tart bevezető előadást: Ro- 
manizáló hatások a protestáns egy
házakban címmel. Főreferátum: 
Az anglikán egyház ágendájának
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reformja tekintettel a Nemzetközi 
protestantizmusra, melyet Limblick 
londoni delegátus tart. Mellékre
ferátumok Pfannenstiel (svéd) Lang 
(Berlin) Müller (Zürich) és Raffay 
Sándor dr. püspök.

Október 16-án 9—13 óráig a 
záróülés folytatása az evang. egy
ház Üllői'uti székházban, 15—17.30 
óráig a zártülés folytatása a Sütő 
utcai ev. leánykollégiumban. 18 
órakor nyilvános ünnepi ülések 
a) a Deák-téri ev. templomban: 
báró Radvánszky Mbert megnyi
tója: Davey . (London ), A protes
tantizmus hivatása a múltban ; Lut
her (Charlottenburg) A protestan
tizmus hivatása a jelenben; Jalla 
(Fiume Valdens) A protestantizmus 
hivatása a jövőben; dr. Ravasz 
László zárószava : b) a Kálvin-téri 
ref. templomban: dr. Dókus Ernő 
megnyitója: előadások ugyanazon 
témákról, mint a Deák-téren : Mül
ler (Zürich), Baron (Marburg), Finn
ország képviselője s dr. Raffay 
Sándor püspök zárószava.

Október 17-én Debrecenben : 18 
órakor ünnepi ülés a ref. nagy
templomban : dr. Baltazár Dezső 
megnyitója: Wollner (Lund svéd) 
A protestáns igen !; Hollandia kép
viselője A protestáns nem!; Fah
renhorst (Berlin) A protestáns mé
gis !; Geduly Henrik püspök zár
szava.

Kapi p ü sp ö k  b ú c sú z ó ja  
S z o m b a th e ly tő l.

Wirágok, könnyek között október 
* 7-én ünnepi istenitisztelet, majd 

díszközgyűlés keretében búcsúzott 
el Kapi püspök szombathelyi, hívei
től, Szombathely városától. Ügy az 
istentiszteleten, mint az ezt követő 
díszközgyűlésen részt vettek az 
összes közhatóságok képviselői.

Közének, majd oltári szolgálat 
után, „Erős vár a mi Istennünk“ 
lelket emelő akkordjai között lé
pett a búcsúzó főpásztor a szó
székre, hogy elmondja szívbe mar
koló búcsúbeszédét, mely újból 
az alázatos léleknek gyönyörű 
bizonyságtétele volt. Pál apostolnak 
a Korintusbeliekhez írott második 
levelének III. rész 1—3. verse alap
ján szólott a templomot zsúfolásig 
megtöltő szombathelyi gyülekezet
hez. Szombathelyi gyülekezet — 
mondotta többek között — te 
vagy az én bizonyságlevelem. Ez 
nem papírra, de a szívek mélyére

van beleírva. A lelkipásztornak 
mindig a gyülekezet a bizonyság
levele . . . Lelkipásztor és gyüle
kezet együtt írják ezt . . . Utolsó 
kérésem csak az, hogy teljesítsétek 
híven a kötelességteket. Tartsátok 
meg emlékezetetekben, amit 12 
éven át e helyről a szívetekbe 
vésni iparkodtam. Szeressétek e 
várost, szeressétek a hazát, az 
anyaszentegyházat és egymást. 
Tartsatok össze!

A megrázó beszéd végeztével 
imát mondott, majd megáldotta a 
gyülekezetei. Az ünnepi istentisz
telet a Himnusz eléneklésével ért 
véget.

Ezután következett a díszköz
gyűlés, amelyet Schöck Gyula 
másodlelkész imája nyitott meg. 
Jánossy Gábor országgyűlési kép
viselő, gyülekezeti felügyelő mél
tatta itt Kapi püspök érdemeit s 
terjesztette elő az egyháztanács 
ama indítványát, hogy a gyülekezet 
örök hálája jeléül festesse meg 
tanácsterme számára Kapi püspök 
arcképét. Ugyancsak jegyzőkönyvé
ben örökítette meg a szombathelyi 
gyülekezet ez alkalommal a püs
pök hűséges munkatársainak em
lékét, László Miklósét, Schöck 
Gyuláért, Takó Istvánét. Majd egy 
küldöttség ment Kapi püspökért, 
hogy őt a díszközgyűlésre meg
hívja. Először Jánossy Gábor fel
ügyelő búcsúzott el könnyeket fa
kasztó szavakkal a püspök-lelkész
től, melyre Kapi püspök szívhez 
szóló szavakkal válaszolt. Erre 
sorra búcsúztak el a püspöktől 
Zongor Béla esperes, Tarányi Fe
renc dr. főispán a vármegye, Kis- 
kos István polgármester a város, 
Horváth Kálmán dr. a Kulturegye- 
sület, Vikár Ödön ref. lelkész a 
református gyülekezet, Kluge Pál 
felügyelő a körmendi ev. gyüle
kezet nevében, Schleiffer Károly 
ezredes a protestáns katonai gyü
lekezet, Hirsch József dr. üzlet- 
igazgató a Máv, Szabó Jenő dr. 
pénzügyigazgató a pénzügyigazga
tóság, Tóth Kálmán igazgató a pol
gári fiúiskola részéről és Lődör 
Jenő ipartestületi elnök az iparos
ság nevében, míg a róm. kath. 
egyházközség, a congr. izr. hit
község levélben búcsúzott el Kapi 
püspöktől.

Kapi Béla püspöknek minden 
egyes küldöttséghez volt egy pár 
meleg szava és egy baráti kéz- 
szorítása.

1928. október 14.
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P á lm a i  L a jo s  n y . g y ő r i  le ik é s t  M ik iá s  és  J a t is z  g y ü le k e ze ti  
fe lü g y e lő k  tá rs a s á g á b a n .

Legutoljára maradt a Győrből 
idejött küldöttség, amely hivatva 
volt magával vinni Kapi püspököt 
és családját. E küldöttség nevében 
dr. Bászel Ernő győri tanár mon
dott megkapóan szép beszédet.

A díszközgyűlés után Kapi püs
pök és családja a  győri küldött
ségtől és számos szombathelyi 
hívétől kisérve 1 óra 20 perckor 
induló vonattal utazott Győrbe.

Luther-árvaház.
Szeptember 30-án avatták fel ün

nepélyes külsőségek között az Or- 
zágos Luther Árvaházat Szarvason, 
amelyben az új hatosztályos elemi 
iskolát is elhelyezték. A Kossuth- 
téren lévő kétemeletes, három 
szárnyra beosztott építmény létre
hozásában nagy része van egy 
egyszerű gazda-bázaspárnak, Szrn- 
ka Jánosnak és feleségének, akik 
tizenhétholdas adományukkal nyi
tották meg a  felajánlások sorát. 
Raffay püspök, Pesthy Pál igazság
ügyminiszter, gróf Bolza Pál is na
gyobb összeget adtak, Révész Fe
renc öcsödi református kisgazda 
és felesége további huszonnégy 
holddal gyarapították az árvaház 
vagyonát.

Az evangélikus egyház ünnepén 
több előkelőség jelent meg. Raffay 
Sándor bányakerületi püspököt, 
aki a  szarvasi evangélikus egyház- 
község felügyelőjének: Pesthy Pál 
igazságügyminiszternek társaságá
ban érkezett Szarvasra, a  vasúti 
állomáson Bartos Pál lelkész, Má- 
zor Elemér egyházmegyei m ásod
felügyelő és Schauer Gábor járási 
főszolgabíró fogadta. A diadalkapu

nál vitéz Biky-Nagy Imre községi 
főjegyző, az ótemplomnál Szelényi 
János igazgató-lelkész mondott üd
vözletét.

Kellő Gusztáv lelkész imája 
után Szelényi János igazgató-lel
kész prédikált, Raffay püspök pe
dig felavatta az ótemplom három 
új harangját. Az újtemplomban 
Bartos Pál lelkész prédikált.

Tizenegy órakor kezdődött az 
árvaház felavatása az épület zsú
folásig telt emeleti dísztermében. 
Pesthy igazságügyminiszter m a
gasztalta az adományozókat és azt 
mondotta, hogy úgyszólván minden 
egyes egyháztag résztvett a  mun
kában. Ünneplem Raffay Sándor 
püspököt, a  népjóléti és a  kultusz- 
minisztert, akik ugyancsak rend
kívüli megértéssel karolták fel az 
eszmét. Ezek az intézetek elsősor
ban az istenfélelemnek legyenek 
az otthonai. Raffay püspök kiemelte, 
hogy nem lehet nagyobb dicsőség 
a  szarvasi egyházközségre, mint 
amikor fennállásának kétszázéves 
jubileumát ilyen alkotásokkal teszi 
emlékezetessé. Igazság, becsület, 
tisztesség, erkölcs jegyében és szel
lemében akarjuk vezetni a  nevelés 
hajlékait, melyeknek a  legneme
sebb értelemben vett embermentés 
a  hivatásuk.

Raffay Sándor megáldotta az 
intézetet, Kovács esperes pedig 
záróbeszédet tartott. Ezután az 
üdvözlések következtek. Az ebé
den Raffay Sándor püspök arról 
beszélt, hogy a  „tót“-nak nevezett 
Szarvason ismerte meg igazán diák
korában a  magyar nemzeti érzést. 
„Bár legutóbb engem is kineveztek 
tót embernek — fejezte be a  püs

pök —, annyit tudok, hogy ha 
minden tót ilyen volna szerte a 
világon, akkor már nem kellene 
sóhajtozni Nagymagyarország meg
valósulása után

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Imádkozó élet.

Okt. 15. A  her. élet, imádkozó élet. Ján. 
14, 21—23. Imádság nélkül nincs és nem 
is lehetséges kér. élet. A kér. vallás Isten
nel való élő kapcsolatot, közösséget jelent 
a Jézus Krisztusban. Istennel való közös
ségünk az imádság által mélyül és erősö
dik. Mig a Szentirásban, Isten Igéjében 
Isten maga közeledik hozzánk, jelenti ki 
magát nekünk, közli velünk az ő akaratát, 
addig az imádságban az ember maga kö
zeledik Istenhez.

Okt. 16. Isten gyermeke vagyok. Máté 
7, 7—8. A bűn kísértésének, a világ csábí
tásainak, a gonosznak, aki, mint ordító 
oroszlán szerte jár közöttünk, csak úgy 
tudunk ellentállni, ha Isten az ő kegyel
mével támogat bennünket. S az Úrnak ezt 
a csodálatos kegyelmét mindenkor megta
pasztaljuk, ha ő hozzá menekülünk és 
segítségül hívjuk. Jézus arra tanít, azzal 
biztat, hogy csak kérjünk, keressünk és 
zörgessünk. Mert aki kér, mind kap, aki 
keres, talál és a zörgetőnek megnyitlatik.

Okt. 17. A z imádkozó élet példája. 
Efezus 6, 18. Az imádkozó élet példáját 
Pál apostol életében látjuk. Élete állandó 
veszélynek, bántalmazásnak, üldözésnek 
volt kitéve. Mert tudott imádkozni, tudott 
nélkülözni, szenvedni. Lutherről is azt ol
vassuk, hogy betegségében többet dolgozott, 
mint tiz ember, mikor egészséges. De azt 
is olvassuk, hogy minél több munkája volt, 
annál többet imádkozott. Tanuljunk tőlük, 
az Úrnak eme nagy és áldott eszközeitől.

Okt. 18. Vonuljunk vissza a titkos kam
rába. I. Thess. 5, 17. Ha Pál apostol leve
leit olvassuk, látjuk azt, hogy milyen gyak
ran vonult vissza a titkos kamrába. Állan
dóan maga mellett érezte az Urat, mert 
állandóan őhozzá menekült, egyedül ő reá 
támaszkodott. És az Úr megoltalmazta az 
ő hű szolgáját. Diadalmaskodó életének a 
titka, — az imádság volt. Élete, példája 
arra buzdít, amit ő maga m ond: Szüntelen 
imádkozzatok.

Okt. 19. Imáosággal kezdem a napot. 
Az Úrral való közösségem tehát az imád
ság által ápolom. Azzal kezdem a napot, 
hogy az ő színe elé megyek. Kérem, hogy 
a mai napon is ő vezessen engem, Igéjével 
tanácsoljon, minden dolgomban segítsé
gemre legyen. Testemet, lelkemet, egész 
életemet neki ajánlom. Nem kétséggel és 
aggodalommal, hanem reménységgel és 
bizodalommal indulok el tehát, mert tudom 
azt, hogy az Úr velem van, jobbjával tá
mogat engem.

Okt. 20. Imádkozom az én családomért. 
Józsué 24, 15. Amikor imádkozom, nem 
gondolhatok csupán önmagámra, mert így 
önző volnék. Imáimba foglalom azért csa
ládomat. Kérem Istent, hogy a mindennapi 
kenyeret adja meg családom számára. Ő 
őrködjék családi életem békéje és boldog
sága fölött. Védő szárnyaival ő oltalmazza 
családomnak minden egyes tagját. Övé le
gyen családomnak minden egyes tagja. 
Egész házam népe neki szolgáljon.

Okt. 21. Bevezetem a házi áhítatot. 
Róm. 15, 5—6. Azonban nem csupán ma-
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gam imádkozom, családom tagjait is reá
nevelem az imádkozó életre. Bevezetem a 
házi áhítatot, hogy egy szívvel, egy szájjal 
dicsőítsük az Istent és a mi Urunk Jézus 
Krisztusnak atyját. A mély vallásos nevelést 
a gyermekeknek a szülői hajlékban kell 
megkapniok. Gyermekeimmel megkedvelte
tem a Bibliát. Megtanítom őket imádkozni. 
A vallásos nevelés azonban mindig az 
életpéldaadás által történjék. Gyermekeim 
az iskolában megtanulhatnak imádkozni, 
de ha kikerülnek az életbe, oly hamar el
felejtik azt, ha odahaza a szülői hajlékban 
nem látták azt, hogy szüleik bibliaolvasó 
és imádkozó emberek voltak. Nincs annál 
szebb látvány, mintha egy családnak a tag
jai, szülők és gyermekek közösen vesznek 
részt egy áhítaton, avagy istentiszteleten.

Váczi Ján o s .

K O R K É P E K .

K arcolatok a hétről.
A  k a th o lik u s  n a g y g y ű lé s e n  gr. 

Z ic h y  a  fe le k e ze ti  b é k e  s z ü k s é g e s 
s é g é r ő l  é s  a  k a th o lik u so k  tü re lm e s-  
s é g é r ő l  b e szé lt, m a jd  ü ze n e te t k ü l
d ö tt  „ B a lta z á r  s u p e r in te n d e d  ur
n á k “ s  ra jta  k e re s z tü l  ,.p ro te s tá n s  
te s tv é r e in e k “. B e s z é d é t  e m e  f ig y e 
le m r e m é l tó s z a v a k k a l  v é g e z te : „Nem 
elég uraim, hirdetni és prédikálni 
a felekezetek közötti békét, h a n e m  
ú g y  ke ll k o r m á n y o z n i  e g y h á z i  é s  
v ilá g i  té ren  e g y a r á n t, h o g y  e z  a  
b é k e  a  le lk e k b e n  s o h a s e  za v a r ta s -  
s é k  m e g “.

G ró f Z ic h y  e ln ö k i m e g n y itó já b a n  
a  fő v á r o s i  la p o k  h ír a d á s a  s ze r in t  
tö b b e k  k ö z ö tt  a z t  is m o n d o tta  v o l
n a .' „ A  n e m  k a th o lik u s  k e re s z té n y  
te s tv é re in k e n  m ú lik  egyedül, h o g y  
m a  M a g y a r o r s z á g o n  m e g  n e  bo- 
m o ljé k  a  fe le k e ze ti  b é k e , a m e ly r e  
s o h a  n e m  v o lt n a g y o b b  s zü k sé g , 
m in t m o s t“.

G ró f Z ic h y  J á n o s n a k  fen teb b i 
k ije le n té se  le g k e v é s b é  s e m  á ll a  
b é k e  s z o lg á la tá b a n  . . . V é g re  is  
k e ttő n  á ll  a  v á sá r . M i p ro te s tá n so k , 
k ö z e le b b r ő l  e v a n g é lik u s o k  — Isten  
lá t ja  le lk ü n k e t — n e m  tá m a d u n k , 
c s a k  v é d e k e z ü n k . E z  p e d ig  le g e le 
m ib b  k ö te le s sé g ü n k  a k k o r , a m ik o r  
fo ly to n o s  tá m a d á s b a n , a rc u lc sa p á s-  
b a n  v a n  ré szü n k .

Talpraeset válasz. Egy francia 
lap pályadíjat hirdetett a  legjobb 
válaszra a  következő kérdést ille
tőleg : „Miért van a  börtönökben 
több férfi mint n ő ? “

A pályadijat a következő talp
raesett válasz nyerte e l : „Azért 
van a  börtönökben több férfi mint 
nő, mert a  templomokban több 
nő van mint férfi. Z. Z.

Dr. Szalay Sándor kormányföta- 
nácsos, a budai egyház felügyelő

jének ünneplése.
A Budapest III. kér. (Óbuda— 

Újlak) ev. egyházközség bensősé
ges módon üdvözölte szeretett fel
ügyelőjét dr. Szalay Sándor kor
mányfőtanácsost, hatvanadik élet
évének betöltése alkalmából. Isten- 
tisztelet után az egyházközség 
presbitériuma és a  nőegyesület 
elnöksége a lelkészi irodába vo
nult, hol Mohr Henrik lelkész me
leg, az evangélium szellemétől át
hatott szavakkal köszöntötte az 
egyházközség felügyelőjét. A hat
vanadik esztendő — mondotta 
többek között — az ember életé
ben az a határkő, mely alkalmas 
arra, hogy életében egy visszapil
lantást tegyen. Felügyelő urunk 
életében az úrnak dicsőségét ma
gasztalja ez a nap. Az egyház- 
község nevében a  szeretet és hála 
jeléül K a p i B é la  p ü s p ö k  im á d s á g o s  
k ö n y v é t  n y ú jto tta  á t, Ezsaiás azon 
szavaival, hogy: akik az úrban 
bíznak, erejük megújul, szárnyra 
kelnek mint a  saskeselyük, futnak 
és nem fáradnak el, járnak és nem 
lankadnak el. Utána a  nőegye
sület nevében Mohr Henrikné el
nöknő üdvözölte s bensőséges 
szavak kíséretében egy csokrot 
nyújtott át.

Dr. Szalay Sándor felügyelő 
mélyen megilletődve, a  szívből fa
kadó meleg üdvözlésekre követ
kezőképpen v á la s z o l tA z  ember 
életében a hatvanadik esztendő 
az az időszak, amikor a  földi élet 
küzdőteréről nyugalomra vágyik. 
Bár arról a  munkamezőről, ahol 
eddig élethivatásánál fogva dolgo
zott — visszavonul, két szolgálat
ról lelke utolsó lehelletéig nem fog 
lem ondani: e g y h á z á n a k  é s  h a z á 
j á n a k  s zo lg á la tá r ó l . Úgy az egyes 
ember, mint az emberiség életének 
értelmét és örökkévaló célját a 
keresztyén hit adja meg. Ezt a hi
tet plántálja, erősíti és munkálja 
az em ber életében az egyház. Ezen 
hitből fakadó tiszta erkölcsiség 
fentartója és megnemesítője a nem
zeti életnek és kultúrának. Ugyan
azon hitbeli buzgósággal kívánja 
szolgálni továbbra is szeretett gyü
lekezetét, különösen pedig azon 
célt, hogy gyülekezetének szándéka 
és óhaja — t. i. hogy temploma 
felépüljön — megvalósuljon. Ehhez

kéri a  mindenható Isten kegyelmét 
a  zsoltáríró szavaival: Tiszta szívet 
teremts bennem oh Isten és az 
erős lelket újítsd meg bennem.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó 1 .

A m indennapi életből.
Új szigorú rendelkezések az 

éjjeli ipari munkáról. Az éjjeli 
ipari munkát, továbbá a  gyerme
kek és nők alkalm azását tudvalé
vőén törvény szabályozza. Miután 
az  iparhatóságok jelentéseiből ki
derült, hogy az éjjeli munka körül 
szabálytalanságok történnek, Herr
mann Miksa kereskedelmi minisz
ter most rendeletet bocsátott ki, 
amelyben az összes ipartestületet 
felhívta az ipari munkára vonat
kozó törvény szigorú végrehajtá
sá ra  és ellenőrzésére.

A rendelet hangsúlyozza, hogy 
tizennyolc éven aluli férfi- és nő
munkásoknak tilos az  éjjeli munka, 
mert ebben a korban még legalább 
hétórai éjjeli pihenésre van szük
ség. Tizennégy éven aluli gyer
m eket ipari m unkára felvenni ti
los. A nőket csak erejüknek meg
felelő munkával szabad terhelni. 
Az éjszakai időt is gondosan sza
bályozza a miniszteri rendelet: az 
éjszaka az ipari munkában este 
10 órától reggel 5-ig tart. A ren
delet új szigorú büntetéseket is 
tartalmaz. Ezután az  első esetben 
száz pengő pénzbírsággal és 5 
napi elzárással büntetik a rende
let ellen vétőket, visszaélés esetén 
200 pengő pénzbírsággal és 15 
napi elzárással büntetik a  vétkes 
munkaadót.

H E T I  K R Ó N I K A .

Bethlen miniszterelnök átvette hivatala 
vezetését s legközelebb nyilatkozik az or
szág bel és külpolitikai helyzetéről. — Búd 
és Mayer miniszterek Németországban, 
Svájcban, Dániában tanulmányúton vol
tak. Scitovszky belügyminiszter bejelentette, 
hogy egy szakaszos törvényjavaslattal ke
rek egy esztendővel meghosszabbítja a fő
városi mondátumokat. — Nagykanizsán 
tombol a választási harc.

Az erdélyi szászok most már beisme
rik, hogy rendkívül csalódtak a román 
uralomban.

A horvát paraszfpárt kijelentette, hogy 
elutasít minden szerb közeledést.

Ausztria. A hetek óta borzalommal 
és rettegéssel várt október 7-ből julius 22 
lett. Elkeseredett, dühös, késhegyig menő 
harcnak indult és lett belőle egy pompá
san megszervezett Sängerfest. Az osztrák 
polgárháború fegyveres főpróbája tehát 
végnélkül zajlott le.
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A dán országgyűlést ünnepélyesen 
megnyitották.

Olasz katonai delegáció megkoszorúzta 
a magyar hősök belgrádi sírját.

Az orosz bolsevisták erős aknamun
kát fejtenek ki Amerikában.

Franciaországban visszaállítják a val
lási társaságok elkobzott vagyonát.

Vatikán és Poroszország között kon
kordátum készül.

Spanyolország legutóbb ünnepelte az 
5 éves diktatúra jubileumát.

Argentínában anarchista összeesküvést 
lepleztek le.

Druzok földjén fölkelés tört ki.
A japán császár ellen merényletet ter

veztek.

H A R A N G S Z Ó .  
S zth á ro m sá g  u. 19. vasárnap.

Ep. Eph. 4.22—28.
Epistolánk rövid tartalma üdvössé

günknek három szükséges és elenged
hetetlen kelléke : a bűnbánat, a hit és 
megszentelődés. A  keresztyén ember na
ponkint esedezik bűneinek bocsánatáért, 
naponkint fordul bűnbánóan Istenéhez és 
hitben Jézusnak színe elé lépve újul meg 
Szentleikének ereje által.

Báró Radvánszky Albert egyet, fel
ügyelő Angliába távozott, ahonnan csak 
október hó végével tér vissza Budapestre.

Kapi Béla dunántúli püspököt ma, ok
tóber 14-én iktatják be ünnepi keretek kö
zött győri lelkészi állásába.

Dr. Raffay Sándor püspököt nagyszabá
sú ünneplésben részesítették hívei püspöki 
működésének 10 éves évfordulója alkalmá
ból. Tiszteletére a Hungária-szálló külön 
termében diszebéd volt.

Az Egyetemes Evangélikus Gyámin
tézet 1928. évi rendes közgyűlését október
20- án Békéscsabán tartja, mely alkalommal 
délután Meskó Károly galgagutai lelkész 
gyermekistenitiszteletet tart. Utána vitéz 
dr. Kendeh Kirchknopf Gusztáv a közép
fokú iskolák ifjúságának tart istentiszteletet.
21- én 9 órakor Paulik János, 11 órakor 
Kapi Béla püspök tart istentiszteletet. Dél
után 4 órakor vallásos est az ipartestület 
dísztermében, amelyen dr. Traeger Ernő 
miniszteri tanácsos tart előadást a belmisz- 
szió köréből.

Egyházkerületi közgyűlés. A bányai 
ev. egyházkerület f. évi rendes közgyűlését 
Raffay Sándor dr. püspök és dr. Zsigmondy 
Jenő felsőházi tag elnöklete alatt október 
11-én Budapesten tartotta.

Tanévmegnyitó-ünnepség a soproni 
theol. fakultáson. F. é. szept. 30-án tartotta 
tanévmegnyitó-ünnepélyét a M. Kir. Erzsé- 
bet-Tudományegyetem hittudományi kara 
Sopronban. Már előző nap megérkeztek 
Pécsről az egyetemi tanács pécsi tagjai: 
Dr. Imre József rektor, dr. Schaurek Rafael 
jogi, dr. Entz Géza orvostudományi és dr. 
Birkás Géza bölcsészettudományi kari dé
kánok, akiket a pályaudvaron dr. Kiss Jenő 
hittudománykari dékán üdvözölt és a kari 
professzorok, valamint nagyszámú hallga
tóság fogadott. A megnyitó-ünnepélyt meg
előzően a templomban ünnepi istentisztelet 
volt, amelyen az oltári szolgálatot az ez 
alkalomra összeállított liturgia szerint Strá- 
ner Vilmos egy. ny. r. tanár végezte, dr. 
Kovács Sándor egy. ny. r. tanár pedig pré
dikált. A megnyitó-ünnepség nyilvános 
egyetemi tanácsülés keretében a városháza

nagytermében folyt le s azon részt vett 
Kapi Béla püspök, Herrmann Miksa keres
kedelemügyi miniszter, dr. Simon Elemér 
főispán, dr. Thurner Mihály polgármester, 
dr. Gévay-Wolf Lajos alispán, dr. Töpler 
Kálmán főrend, és még sokan mások. Dr. 
Imre József rektor megnyitójában megem
lékezett arról, hogy a hittudományi kar az 
anyaegyetemtől külön nyert elhelyezést. 
Hangsúlyozta, hogy minden intézményt ott 
kell megteremteni, ahol a szükséges létfelté
telek leginkább megvannak : a jelen körül
mények közt a hittudományi karra nézve ez 
leginkább Sopronban található meg. De 
hangsúlyozta azt a szoros egységet is, amely 
ezt a kart az anyaegyetemmel összeköti. 
Utána D. Dr. Pröhle Károly prodékán tar
totta meg a múlt tanévre vonatkozó beszá
molóját. amelyben kiemelte egyrészt a hall
gatók számának nagymérvű emelkedését 
s köszönettel adózott a vallás- és közokta
tásügyi miniszter urnák, hogy a fakultás 
épülete számára 700.000 pengőt helyezett 
kilátásba s ezzel a fakultás elhelyezésének 
évek óta vajúdó ügyét végre a megvalósulás 
stádiumába hozta. Ezután dr. Kiss Jenő 
dékán mutatkozott be egy tudományos ér
tekezéssel, mely széles alapon, nagy tudás
sal tárgyalta a test, lélek és szellem viszo
nyát a bibliában s különösen az újtesta
mentumban. Az új hallgatók beiktatása 
után Himnusszal ért véget a felemelő ün
nepély.

Lelkészválasztás. A zalaegerszegi ev. 
egyház lelkészévé Budaker Oszkárt válasz
totta meg, akit legutóbb ugyancsak a sop
roni gyülekezet is lelkészévé választott. 
Mint halljuk Budaker Oszkár a soproni 
állást foglalja el.

Helyettes lelkész. Kapi Béla püspök a 
pápai gyülekezet adminisztrálásával Schöck 
Gyula püspöki másodlelkészt bízta meg.

Az egyetemi Luther-Szövetség tiszt- 
ujitása. Az egyetemi Luther-Szövetség az 
elmúlt vasárnap tartotta tisztújító közgyű
lését. Dr. Bakay Lajos, Rohringer s báró 
Kaas Albert professzorok buzdították az 
ifjúságot. Fölszólalt még Szontagh Gábor, 
a Tesz elnöke és dr. Rásó Lajos, az Or
szágos Luther-Szövetség alelnöke. Az egye
sület igazgatójává vitéz dr. Kende-Kirch- 
knopf Gusztáv ev. lelkészt választották 
meg nagy lelkesedéssel, elnökké pedig 
Schréder Elemér orvostanhallgatót.

Tudomásul. Az egyetemes közgyűléssel 
kapcsolatos kedvezményes vasúti igazol
ványokra szóló jelentkezések a kiinduló 
vasúti állomás, valamint annak feltünteté
sével, hogy a MÁV, a Duna-Száva-Adria 
vasút, vagy a Győr-Sopron-Ebenfurli vasút 
vonalait óhajtja-e az érdekelt igénybevenni, 
folyó évi október hó 25-ig bezárólag Kuthy 
Dezső egyetemes főtitkárhoz (Budapest,
VIII., Szentkirályi-ucca 51. I. 5) intézendők. 
Később érkező jelentkezések nem vehetők 
figyelembe, mivel az igazolványok igény
lése együtt történik s külön-külön igénylé
sekre nincs mód és lehetőség, tekintve, 
hogy egy és ugyanazon célra a kereske
delmi minisztérium, illetve az illetékes 
vasúti igazgatóság csak együttes megkere- • 
sésére egy Ízben engedélyez kedvezményt.

Evangélikus egyetemi évnyitó isten- 
tisztelet. A Luther-Otthon ifjúsága vasárnap 
tanévnyitó istentiszteletet tartott az Üllői-ut 
24. számú imateremben. A szentszolgálatot 
ez alkalommal dr. Raffay Sándor bánya- 
kerületi püspök látta el, aki az istentiszte
let keretében úrvacsorát is osztott.

Iskolaavatás. Zongor Béla, a vasi kö
zép egyházmegye esperese október 28-án

avatja fel a szentgotthárdi missziói egyház 
újonnan létesült iskoláját.

A Protestáns Nőszövetség V. Országos 
Nőimunka kiállítását Petri Pálné és Fáy 
Aladárné vezetése mellett f. évi október 
16-tól 21-ig bezárólag a pesti Vígadó I. 
emeleti helyiségeiben tartja. A kiállításra 
szánt munkákat október hó 10- és 11-én 
veszi át a bizottság a Vigadóban, csakis 
azoktól, akik a kiállításon való részvételre 
már előzetesen jelentkeztek. Jelentkezni a 
Szövetség hivatalos helyiségeiben lehet. 
Minden közelebbi felvilágosítást megad a 
Protestáns Nőszövetség irodája (IV. kér.. 
Királyi Pál-u. 9. sz. félemelet; telefon Aut. 
816—33.) azoknak, kik ez ügyben hozzá 
fordulnak.

Csákvár kettős ünnepe. Felejthetetlen 
szép és magasztos ünnepségben volt része 
a csákvári evang. gyülekezetnek szept. hó 
23-án. Ugyanis ezen a napon avatta fel 
Balogh István főesperes megható szertartás 
keretében a gyülekezet két új harangját, 
melyek közül a kisebbik (64 kg.) harangot 
egyik lelkes hívő ifj. Benedek István vette 
450 pengő értékben, a nagyobbik harangot 
(320 kg.) pedig a gyülekezet vette 2500 
pengő értékben. — Az ünnepélyen jelen 
voltak : Draskóczy Lajos ny. theol. dékán, 
oroszlányi felügyelő. Händel Béla egyház- 
megyei felügyelő, dr. Zelenka Frigyes kir. 
tanfelügyelő, Vétsey Ede ny. altábornagy, 
komáromi felügyelő, Paulini Béla urodalmi 
jószágfelügyelő. Varga Sándor ref. esperes 
stb. — Harangavatás után díszközgyűlés 
volt, amelyen dr. Kéler Zoltán búcsúzott 
el a gyülekezettől, amelynek három évtize
den keresztül hűséges vezére volt. Majd 
Podhradszky János alesperes lelkes, ma- 
gasszárnyalásu beszéd kíséretében hivata
lába iktatta az új felügyelőt. Selmeczy 
Miklós felügyelőt székfoglalója után többen 
üdvözölték ; így dr. Kéler Zoltán a kerület, 
Handel Béla az egyházmegye, Draskóczy 
Lajos a felügyelői kar, Varga Sándor a ref. 
egyház, Csőváry Dezső a gyülekezet, Szabó 
József gondnok a presbitérium nevében. 
Az üdvözletek elhangzása után Sulyok Ka-̂  
lica dr. Kéler Zoltánnak, Benedek Etuska 
pedig Selmeczy Miklósnak nyújtott ét egy- 
egy szép virágcsokrot rövid beszéd kísére
tében. — Az istenitisztelet fényét emelte 
Kovácsné, Fülöpné, Kovács és Csekő ref. 
testvérek művészies, gyönyörű éneke. Az 
ünnepély a Himnusz eléneklésével ért vé
get. Az ünnepély után a gyülekezet látta 
vendégül az egybegyűlteket. A közebéden 
lelkes felköszöntők hangzottak el.

CSALÁDI É R T E SÍT Ő .
Esküvő. Ballabene Bertalan m. kir. 

őrnagy, a murakereszturi vámőrség parancs
noka, és Krenner Málesi — Krenner Jenő 
hercegi urodalmi főmérnöknek és feleségé
nek sz. Stőhr Jolánnak leánya — f. évi 
szeptember hó 29-én tartották esküvőjüket 
Lentiben. (Zala m.) A meghitt családi kör
ben az esketési szertartást Nagy Miklós 
bobai lelkész végezte. — Legyen Istennek 
áldása az egy szívvel egy útra induló fiatal 
páron s az örömszülők sokáig gyönyörköd
hessenek gyermekeik boldogságában I

Egyedüláló, kissé rövidlátó, inteligens, 
40 éves leány ajánlkozik házvezetőnőnek 
magányos úrnőhöz, vagy kisebb család
hoz. Vidékre is hajlandó elmenni. Aján
latokat a győri ev. lelkészi hivatal továb
bit. 1—3
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ÚJDONSÁGOK.
Báró Roszner Ervin meghalt. Báró 

Roszner Ervin császári és királyi kamarás, 
v. b. t. t. volt fiumei kormányzó, a vas
megyei Telekesen levő kastélyában elhunyt.

Több mint ezer bibliát adott el csu
pán a budapesti kávéházakban ez év má
sodik negyedében 3 hó alatt a Biblia Tár
saság egyik alkalmazottja.

Tisza Kálmán szobra. Magyarország 
egykori miniszterelnökének a kötelesség 
teljesítés, az önzetlen hazaszeretet példány
képének, Tisza Kálmánnak ércszobrót or
szágos ünnep keretében avatták fel Berety- 
tyoújfaluban.

A szombathelyi tisztviselők nem vál
lalhatnak állásokat magánvállalatoknál.
Szombathely város képviselőtestületének 
közgyűlése egyhangúlag kimondotta, hogy 
a város tisztviselői magánvállalatoknál 
vagy pénzintézeteknél nem lehetnek igaz
gatósági vagv felügyelőbizottsági tagok és 
ha valamely vállalatnál ilyen tisztséget 
betöltenének, arról le kell mondaniók.

A magyar unitárius egyház új fő
gondnoka. A magyarországi unitárius egy
ház igazgató tanácsa dr. Mikó Ferenc 
igazságügyi minisztériumi helyettes állam
titkárt főgondnokké választotta.

Nincs lakbéremelés. Elmarad a lak- 
béremelés, a kormány az 1928-as augusz
tusi nívón stabilizálja a lakbéreket, tehát 
se november 1-én, se május 1-én nem lép
nek életbe a tervezett 90, 95 és 100 szá
zalékos lakbérek.

Főherceg mint idegenvezető. Lipót 
Szalvátor kir. herceg, aki régebben házas
sága miatt lemondott rangjáról és mint 
Wölfling Lipót feleségül vette választottját, 
már sok mindennel megpróbálkozott. Volt 
újságíró, azután tilmszínész, majd vegyes
kereskedést nyitott, csakhogy megélhessen, 
de a szerencse állandóan elkerülte. Legú
jabban idegenvezető lett.

A cukorkartel leszállította a cukor 
árát. A cukorkartel, mint ilyenkor rende
sen, mikor a répaszerződések megújítása 
van napirenden, leszállította a cukor árait.

Nagybecskereken letartóztattak egy 
magyar urileányt. Török Lili becskereki 
urilány Budapestről hazatért Becskerekre. 
A vámvizsgálatnál podgyászában a Ma
gyar Asszonyok Nemzeti Szövetsége által 
kiadott képeslevelezőlap egy példányát ta
lálták, amely Csonka-Magyarország térké
pet ábrázolja és egy szerkezet segítségé
vel oly módon fordítható el, hogy a kép a 
háboruelőtti Magyarország térképét mutatja. 
A határrendőrség az urilányt letartóztatta 
és a rendőrkapitányságra kísértette, ahon
nan, az ügyészség fogházába szállították.

Éhínség Indiában. Az esőzés, amely 
indiát júniustól kezdve rendszerint meg
termékenyíti, ebben az évben nagy mező- 
gazdasági területeken később következett 
el s így az ország nagy részeiben a lakos
ságot éhínség fenyegeti.

Embereket öklelt fel egy szarvas. 
Afring mellett egy öreg szarvas két em
bert megtámadott. A vadászterület tulaj
donosát felkapta agancsával és messzire 
eldobta, az inasnak pedig, aki segítségére 
sietett gazdájának, agancsával felhasílotta 
a hasát.

Készülődések a volt német császár 
születés napjának megünneplésére. Né
metországban a „Kaiserdenk" alap veze
tősége nagyarányú gyűjtést indított, hogy 
1929. január 27-én, Hohenzollern Vilmos 
70-ik születése napján, nagyszabású ün

nepek keretében a kórházaknak, árvahá
zaknak, más intézményeknek jótékony ado
mányokat juttathasson.

Eltörölték a borravalót Madridban. A
szállóipari egyeztető bizottság Madridra és 
környékére kimondotta a borravaló eltör
lését. Szállodákban és vendéglőkben bor
ravaló helyett a számlaösszeg nagysága 
szerint váltakozó százalék lesz a kiszol
gálási jutalom.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest,
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gí ál Mózes. Elő
fizetési ára negyedévre 2 nengő. Megren
delhetők L, Andrássv u. 1 Budapest.

Aki sikeres műkedvelői előadást óhajt 
rendezni, Poitfl V dl'rtlunüt az alább 
vásároljon öblíti kdlUlJflIdk felsorolt, 
rendkívül hatásos, páratlan sikerű, vi
dám, kacagtató, erkölcsös irányú s haza

fias népszínműveiből.
Műsoros előadásoknál nélkülözhetetlen, pa
zar humorú 1 felvonásos népszínművek:
1. Elment az én rózsám . . . Ára 1.60
2. Ez a kislány úgy éli világát. „ 1.60
3. Keresztanyám gyáva legénye. „ 1.—
4. Varázscsákó, varázsmente. . „ 1‘—
5. Isten veled, kedves rózsám.. „ 1.60
6. Tóth Lidi........................................ „ 1 . 2 0
7. A levente rózsája................................1.60
8. Ez a kislány megy a kútra. „ —.80

Három felvonás népszínművek
1. Rózsamajor virága....................Ára 2.—
2. A virágnak megtiltani nem lehel. „ 2.—
3. A piros jegykendő.........................   2.40
4. Hej. de szép a lakodalom. . „ 1.60
5. Katica.............................................   1.60
6. A bíró leányai................................, 1 . 6 0
7. Leánycsel..............................................1.60
8. Legény furfang..................... ....  „ 1.60
9. Piros alma. . . .  . . „ 1.60

Kaphatók szerzőnél Körmenden.

Gabonaárak : Búza 25.90, rozs 24.70, 
árpa 26.30, köles 27.—, zab 25.50, tengeri 
31.10, korpa 20.60 pengő métermázsánként.

SCHOLTZ TESTVÉREK
könyvkereskedésében, Budapesten, 
IX., Ferenc-körut 19/21. kaphatók :

A LÉLEK HALHATATLANSÁGA.
Irta : Dr. Csengődy Lajos.

Ára 3 pengő.
Szerző e könyvében a halhatatlanságot 
valló és az azt tagadp tudósok véleményé
nek előadása után a bölcsészeti felfogások, 
a lélektan, a vegytan és a természettan 
megállapításaival kapcsolatban szól a kér
dés mai tudományos helyzetéről, a halha

tatlanság bizonyítékairól s a léleknek 
a halál utáni környezetben való 

elhelyezkedéséről.

N E  F E L E JT S  EL É L N I!
Irta : Pass László. Ára 3 pengő.

Tartalom: 1. Ne felejts el élni! 2. Az élet 
racionalizálása. 3. Az élet statisztikája. 4. 
Az élet myszteriuma. 5. Az ember helye 
a mindenségben. 6. A pozitív élet elve: 
7. A szeretet értelme és célja. 8. A szeretet 
formái. 9, Utravaló. — Ez a munka az 
emberi élet észszerűségét, titokzatosságát, 
statisztikáját, az embernek a mindenségben 
való helyét, a tényleges élet elvét s a vilá
gos átható szeretet értelmét és formáit nagy 
ügyszeretettel, találó példákkal világosítva 

tárgyalja.
Mindkét könyv felette értékes és 
megszerzésüket minden művelt 
embernek melegen ajánljuk. 

Póstatakarékpénztári számla szám: 25133

Két jobb házból való fiatal leány, az 
egyik perfekt magyar-német, a másik v a rr; 
egy — vagy két kisebb gyermek mellé 
nevelőnek vidékre ajánlkozik. — Cim vá
laszbélyeg ellenében a kiadóban.

„Dunántúli Szakác sk öny v“
legújabb bővített kiadása 6.80 P előleges 
beküldése ellenében bérmentve kapható 
szerzőnél: özv. N a g y  F e r e n c n é  
S á r v á r ,  Vasmegye. Utánvételes külde

mény 50 fillérrel drágább.
Felelős szerkesztő és kiadó : C Z IP O TT GÉZA 

S z e n t g o t th á r d .  (Vasvármegye). 
Szerkesztőtárs : NÉM ETH KÁROLY. 

Főmunkatársak :
NAGY MIKLÓS, S Z E N D E  ERNŐ, 

TÚ RÓOZY ZOLTÁN.
Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdou.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

Orgonaépltészet!
Hazánk legrégibb orgonaépító vállalata ajánlja ki
tűnő, nemeshangu, új csőrendszeres orgonáit. V/ gez 
orgonajavítást, tisztogatást, hangolást, új he' ^  Mi 
sipok gyors beszerelését. Olcsó árr ’ V  '  
fizetési feltételek. — Minden mun1 
Munkamegtekintés és költségé •

Alapítva 1848 "  ̂
kai, arait? ' ^

Kemena .̂. °̂V
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KAPI  BÉLA
1910-ben.

Laptulajdonos: 
a Dunántúli Lntüer-Szflvetság.
Íz Orazáffo* liUther-SzÍTet- 

aég hlratalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasrm.) 
küldendők. 

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
Megjelenik minden vasárnap.

Hol hit — ott szeretet.
Lukács ev. 10.87.: „Mon

da azért néki Jézus : Eredj el 
és te is aképpen cselekedjél.“

n  zsidó írástudók úgy gondolták, 
* *  hogy cselekedetek által lehet 
bemenni az örök életre — a hívő ke
resztyén pedig cselekedeteivel csak 
azt akarja megmutatni, hogy ő azt az 
örökéletet már majdnem megtalálta 
az Úrban. A Megváltó először 
minden emberhez így szó l: Jöjj 
énhozzám, én felűdítlek, meggyó
gyítok és örökéletre vezetlek — 
a hozzátérőknek azután ezt mond
ja : Menj el, és cselekedd te is 
azt. amit én tettem veled I. . .

Tehát nem gyakorolhatjuk a 
j szeretetet, nem indulhatunk könyö- 

rületre mindaddig, amíg mi magunk 
nem tapasztaltuk Isten szeretetét 
és könyörületességét. . .  Ezért nyer 
elsőséget, magas méltóságot a hit, 
de ugyanez a hit kötelez azután 
a szeretetre. A hit olyan, mint a 
szív titkos mélységeibe zárt fény, 
a szeretet pedig ennek a bezárt 
fénynek a kisugárzása, ragyogása. 
A hit mindig valami titkos, meg
foghatatlan valami — a szeretet 
pedig nyilvános, mindenek által 
tapasztalható. A hit hasonlatos a 
gazdag úrhoz, a hatalmas fejede
lemhez, aki sz ó l: Enyém a Krisz
tus, enyém a mennyország, enyém 
az egész világ — a szeretet vi
szont semmit sem akar a magáé
nak mondani, nem kér, hanem 
ad. A szeretet így szól a felebarát
hoz: Tied a pénzem, rendelkezz 
a vagyonommal, mindig készsé
gesen állok szolgálatodra. A hit 
égre mutat és az égfelé vezet és 
örvendezik, ha a szívünket Isten
hez kapcsolja — a szeretet oda 
vezet az emberek közé, és egy
máshoz köti az emberek szívét. 
A hit keresztyénné teszi az em

bert — a szeretet igazolja, meg
mutatja, hogy az ember igazán 
keresztyén-e, megláttatja velünk 
embertársaink testi és lelki nyo
morúságát, s nem szép szavakat 
mond, de gyorsan segít és cselek
szik ; mindig van ideje, ereje, pénze 
és eszköze, ha segíteni kell — ime 
ez a szeretet, mely nem fárad el, 
nem fogyatkozik meg, hanem jár 
a Jézus nyomdokain! . . .

„Te vagy a szeretetnek 
Remeke, óh Uram 1

E földön minden elvesz,
Éltünk is elrohan;
De örök a szeretet,
Halál ellen paizs,
A szeretet átnyúlik 
A másvilágra is.

Mily édes cselekedni,
Atyám akaratod I 
Szent Isten, a te képed 
Énrajtam így ragyog.
Így hallom a szót: néked 
A menny megnyittatik,
S mivel sokat szerettél,
Sok megbocsáttatik.“

Ámen

Az evangélikus saitó.*
Evangélikus sajtóügyünkről kevés 

i “  mondanivalóm van. Fennáll a 
. régi helyzet a régi feladatokkal és 
c régi nehézségekkel, 
t Egyházunk a sajtóval szemben 
r kemény követelésekkel lép fel.

Megkívánja, hogy a sajtó gondos- 
i kodjék népies iratokról, vallásos 
i néplapokról, építő irodalomról, 
, ifjúsági könyvekről, a műveltek 
t számára kiadott lapokról, folyóira

tokról, könyvekről s terjessze ki 
. figyelmét külön is a lelkészek 
t egyházközigazgatási, lelkipásztori, 
I igehirdetői és a tanítók tanítói és 
i nevelői munkájára.

A követeléssel azonban nem 
. tart lépést sem az elvégzett munka 
i méltánylása, sem a vele szemben 

tanúsított támogatás.
Gyűléseink hangosak a követe- 

! lésektől. Felsorolják a sajtó hiá
nyait, a meglévő sajtóorgánumok 

: fogyatkozásait stb. A meglévő sajtó-
. mozgalom pedig nélkülözi az egy- 
t ház propagandáját, a szellemi tá- 
j mogatást, az anyagi erősítést és 

úgyszólván minden sajtóakció sa- 
l ját szellemi és anyagi erejére van 

hagyatva.
* Kapi Béla dunántúli püspök f. évi 

püspöki jelentéséből.

Hálával emlékezem meg evan
gélikus sajtónk áldozatos munkát 
végző vezéreiről. Czipott Géza lel
kész a Harangszót, Németh Károly 
esperes az Evangélikusok Lapját, 
Krug Lajos igazgató az Evangélikus 
Népiskolát, Scholtz Ödön esperes 
a Gottholdot, Stráner Vilmos lel
kész az ev. Hausfreundot, Kovács 
Sándor egyetemi tanár az ösvényt 
szerkeszti. Szerkesztésemben pedig 
a Lelkipásztor című folyóirat jele
nik meg.

Külön evangélikus ifjúsági la
punk nincsen, de az Erő nagy
szerű gazdagsággal és pedagógiai 
célkitűzéssel irányítja ifjúságunk 
szellemi fejlődését.

Még most is sajnálattal nélkü
lözzük egyházunk sajtópolitikáját. 
Kiépítetlen sajtóorgánumainkat nem 
építjük ki. Az Ösvény ma is csak 
negyedévenként jelenik meg, holott 
egyházunk életkövetelése lenne a 
művelt egyháztagjaink szellemi 
igényéről való gondoskodás. Nin
csen egyetlen olyan lapunk, vagy 
folyóiratunk, mely a világnézetek 
forrongása idejében biztos irányt 
mutatna evangélikus műveltjeink 
számára. Problémák nyitott kérdé
sek maradnak, avagy megoldja
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Levél.
N a g y t i s z t e l e tü  S z e r k e s z tő  Ú r !

M in d ig  b o ld o g  v a g y o k ,  v a la h á n y s z o r  e n n e k  a  fü rge , h a th a tó s ,  
m e g b íz h a tó  s z e l le m i s z e r tá r i i  é s  f e g y v e r ü  la p n a k  s z o lg á la t id r a  le h e te k .  
— K ö s z ö n ö m , h o g y  e d d ig  is h o z ta  s o r a im a t  s  k érem  e z t  to v á b b r a  is. 
Isten  á ld á s a  k ísé r je  a  le lk es , h o z z á é r tő  é s  a c é lo s  e re jű  S z e r k e s z tő jé n e k  
m u n k á já t , h o g y  k ita r tó a n  é s  e r e d m é n y e s e n  se g íth e s se  m a g y a r  e v a n g é 
lik u s  te s tv é re in k e t le g n a g y o b b  k in cse in k  sé r te tle n  m e g ő r z é s é b e n .

K r is z tu s i  lé le k k e l k ö s z ö n ti  s z e r k e s z tő  u r a t:  Zemann Zoltán
tállyai evangélikus lelkész.

azokat egy rajtunk kívül álló irány
zat, de bizonyára nem a  mi meg
győződésünk szerint.

A gyülekezeti lapok száma 
állandóan emelkedik. Helyes, okos 
és jó dolog. Vigyázni kell azonban 
arra, hogy a gyülekezeti lapok 
saját gyülekezeti érdekeiket szol
gálják és ne akarják feleslegessé 
tenni az országos jelleggel és hi
vatással megindított lapok munká
ját. Elég erőtékozlásnak látszik 
egyébként is az, hogy a  mindenütt 
jól bevált és derék munkát végző 
Harangszó mellé hasonló hivatást 
szolgáló néplapot állítottak.

Amint nincsen egységes sajtó- 
programm, ép úgy hiányoznak a 
terjesztésre alkalmas szerveink. A 
legtöbb megjelenő könyv élettör
ténete befejezést nyer a  megjele
néssel. Még a  Luther-Társaság 
sem tudta kiépíteni kiadványai 
terjesztését szolgáló hálózatát. Min
den más magánvállalkozás nagy 
anyagi és erkölcsi kockázatot jelent. 
Lelkészeink, tanítóink nagyrésze 
nem tartozik a szenvedélyes könyv
olvasók táborába. Nem csoda tehát, 
ha a könyvet meg sem vásárolják, 
hiszen nyomasztó anyagi helyze
teik erre többé-kevésbbé kénysze
rítik is. De veszélyesnek tartom 
azt, hogy sokan a  megfelelő jó 
könyvnek a  gyülekezetben való, 
mások által történő terjesztését is 
félelemmel és bizalmatlansággal 
tekintik. Ha azt akarjuk, hogy 
buzgó és lelkes emberek egyházunk

sajtó-kötelességeit is elvégezzék, 
akkor nyújtsunk nekik segítő kezet 
és tegyük számukra lehetővé, hogy 
az egyházépítő könyveket gyüle
kezeteinkben terjeszthessék.

Nagy veszélyt jelent az a  kö
rülmény, hogy még ma sincs ki
építve egyházvédelmi sajtónk. Igaz
ságtalan, félremagyarázó tám adá
sok pergőtüzében állunk. Támadják 
hitigazságainkat, erkölcsünket, ha
tározatainkat, jelentőségünket, ve
zéreinket. Ezek a  tám adások majd
nem kivétel nélkül válasz nélkül 
maradnak. Pedig a  köztudat köny- 
nyen igazságként fogadja be az 
olvasott dolgokat s ha sokszor 
hallja ugyanazt az állítást, bibliai 
szónak veszi annak tartalmát.

Örömmel jegyzem fel, hogy az 
elmúlt évben is a  sajtótudósító 
tisztséget Farkas Sándor, a  pro
testáns sajtóiroda vezetője látta el 
buzgó utánjárással, lelkiismeretes 
hozzáértéssel és életrevaló mozgé
konysággal.

Örömmel jelentem a  sok ked
vezőtlen jelenség között, hogy kül
földi sajtószolgálatunkat egyetemes 
egyházunk a  református testvérek
kel karöltve kiépítette. Evangélikus 
részről Kuthy Dezső egyetemes 
főtitkár, református részről pedig 
Benedek Zsolt konventi egyháztag 
nyert megbízást a  szerkesztői teen
dők ellátására.

Kapi püspök győri 
lelkészi beiktatása.
Nagy lelki örvendezések, hála

adások, dicséretek s áldáskíváná
sok között iktatta be az elmúlt 
vasárnapon a  nagy győri ev. egy
ház, a  hithősök gyülekezete, a 
Haubnerek, a  Karsayak, Pálmaiak 
örökébe Kapi Béla dunántúli ev. 
püspököt. Kiss István dunáninneni 
püspök szavaival élve az elmúlt 
vasárnap Körmend, Szombathely 
után Kapi Béla püspök elérkezett

Akik az evangéiium után 
vágyódnak.

Irta : dr. Schlitt Gyula. 9

XII.
Szomorú napok látogattak a községbe.
Gyászolt a kastély. Elvitték ékességét, 

a csicsergő madárkát, mely édes daléval 
betöltötte a hideg nagy termeket. Megnyúlt, 
bánatos arccal jár-kel a cselédség, nincs 
Ilonka, ki kedvességével jó kedvre han
golná a szolga lelkeket. Az öreg úr mo
gorva lett. Nehéz fájdalom ereszkedett le 
szívére. Majd megfojtotta néha. Érezte az 
atyának a gyermekkel szemben elkövetett 
nagy bűnét. Leányét kttaszitotta az életből 
s nagy dühe után magéhoz térve észre 
vette, hogy eldobta szívének örömét is. 
S nincs segítség. A kolostor kapui bezá
rultak az ő leánya mögött s nincs hatalom, 
mely azokon keresztül még egyszer vissza 
vezetné az életbe. Majd a szíve reped 
meg. Nagy fájdalmát nem mondhatja el 
senkinek. Mindenki kerüli, mindenki fél 
tőle, mindenki gyűlöli. Szívesen váltana 
szót a legutolsó cseléddel is, de az kitér 
az öregnek, »panaszkodna neki, de az nem 
hallgatja meg. A bűntudat elvette erélyét,

semmivé tette a régi tekintélyt. Magára 
van hagyva. Társa az örökös bánat. Sok
szor majd megőrül. Órékhosszat ül egy 
lyukba bámul s nézi a messzeségbe futó 
utat, mely a pokolba visz.

Gyászol a Falussyék kúriája is. De itt 
a remény teszi színessebbé az életet. Ist
ván visszajön. Klára néninek munkája 
nem más. mint előkészület István fogad
tatására. Itt minden csak azért történik, 
mert István hazajövetelét várják.

Gyászol a Falu népe. Elköltözött az 
öröm, elszállt a mentő s a könnyeket nem 
törli már. Lutheránusnak mondják, aki va
lakivel jót tesz s börtönbe hurcolják, Oly 
szomorú a falu képe. Kivették szívét, ki
tépték lelkét s elállt az érverése. Egyedüli 
vigasza a megismert evangélium. Ez szo
rosabbra fűzi a népet, ez elviselhetővé te
szi a szenvedést, hisz minden gondolata 
a reményt táplálja bennük. Nagy össze
jövetelekről nem lehet szó. De hisz a hol 
ketten vagy hárman összejönnek az ő ne
vében, ott köztők van ő is. Ha suttogva 
is kél az ima a szívekből, felhat az égbe, 
ha halkan is száll az ének ajkukról, meg
hallja a jó Isten. Egymást vigasztalják, 
egymást bátorítják elhagyatottségukban s 
egymást segítik szegénységükben. Egy csa
lád a falu, melynek öröme hamu alatt ég, 
de tángolnia nem szabad, mert széjjelszór

ják. A titokban élő remény az egyedüli 
fény, mely szebb jövő felé mutat.

A plébános örül. ö  néki tetszik a halál- 
nakvélt csend. Mit törődik ő a szétrom
bolt családiélet kiáltó fájdalmával, mit tö
rődik ő a jótevőjüket sirató falunak zoko
gásával, az eretnekséget béklyóba verte ! 
Mit bánja ő, hogy üres a temploma, üres 
a pajta is. Kéjelegve nézi ezt az általános 
levertséget, ez az ő győzelmét jelenti.

Ei-ellátogat Rónay uramhoz, de nem 
képes megvigasztalni az öreget. Csak rom
bolni tudott, de építeni nem. Bizonyos 
egykedvűséggel nézi az öregnek szánal
mas vergődését ezer fájdalma között. Most 
is itt van. Rónaynak a szótlanságban me
rült bánata ez egyszer szinte dühöngésbe 
csap.

„Mit cselekedett velünk plébános úr? 
Hová vitette leányomat ? Örömömet ?“ Fa
kadt ki az öreg, hogy a kő is megindult 
volna.

„ A boldogságba vitettem. Eljegyeztet
tem az örök élettel.“

Nagy az ára. Egy apának földi öröme.“
„A Szülő gyermekének boldogságáért 

odaadja midenét.“
„S tudom az én leányom mégis boldog

talan. Nem való annak a kolostori élet.“
Oly fájdalommal sírt e szavakban, a 

milyen fájdalmat csak az az apa érezhet,
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arra az őrállásra, ahová őt, ezt az 
Isten szerinti lelkipásztort lelki ki
válóságainak rendkívülisége kez
dettől fogva predestinálta.

A beiktatási aktus ünnepi isten- 
tisztelet keretében folyt le s min
den tekintetben imponáló volt. Ott 
volt a hívők hatalmas serege, ott 
láttuk Kiss István ev., dr. Antal 
Géza ref. püspököt, Józan Miklós 
püspöki vikáriust, dr. Rásó Lajos 
egyet, főügyészt, dr. Mesterházy 
Ernő kér. felügyelőt, Stráner Vilmos, 
Kovács Sándor egyet, tanárokat, 
Csemez István kormányfőtanácsost 
stb., Győr szab. kir. város és vár
megye számottevő egyéniségeit.

Az ünnepség Zongor Béla es
peres oltári szolgálatával kezdődött. 
Közbeeső ének után Pálmai Lajos 
és Schöll Lajos esperesek kísére
tében Németh Károly lébényi es
peres lépett az oltár elé, ki klasz- 
szikus szép beszéddel iktatta be 
Kapi Béla püspököt győri lelkészi 
állásába. Az ünnepi énekkarnak 
égbe szárnyaló és emelő akkordjai 
alatt tűnt fel ezután a  szószéken 
Kapi püspök alakja s amint az 
utolsó akkordok elhangzottak, meg
nyílt az aranyszájú főpásztornak 
már most mint a  győri gyülekezet 
beiktatott lelkészének ajka szó
lásra. A Korinthusbeliekhez irt le
vél ( 9 .16—19.) alapján Pál apos
tol alakját rajzolta meg lebilin- 
cselően. Majd így szólt, Pál apos
tolról beszéltem s néma imád
sággal önmagámra gondoltam. Ho

ki tudja, hogy boldogtalanná tette gyer
mekét.

„Hozzétörődik a szent élethez, legyen 
nyugodt Rónay uram I“

„Belepusztul, belepusztul az én jó Ilon
kám. Tudom s én juttattam oda I Óh nagy 
Isten van-e számomra irgalom, kegyelem? 
Oly kegyetlen lennél te véghetetlen jóság, 
hogy egy embernek, egy gyermeknek bol
dogságáért az atya boldogságét kéred ál
dozatul ? Nem ily kegyetlen te nem lehetsz. 
Belepusztul az én leányom 1“

„Annál előbb nyeri el az örök üdvös
séget.“

Mintha kést vágtak volna szegény öreg 
szívébe, úgy érintette a plébánosnak e lel
ketlenül odadobott válasza. Kődobás volt, 
mely a háléntékot érte. A düh ereibe ro
han Rónaynak s vérbe önti az egész em
bert. Ökölbe szorult kezeit a plébános fölé 
emeli s ordítja, mint a megsebzett v a d : 

„Hazudsz, hazudsz I tönkre tettél.“ 
Ezzel ráveti magét.
A plébános a felgyülemlett keserűség

nek e vad csapására csak meneküléssel 
tudott válaszolni, Nem volt más út. Elro
hant. Kergette a félelem, űzte a bűntudat.

Rónay összeesett. Úgy mosták fel cse
lédjei. Kivezették a parkba s leültették egy 
padra. Ismét magára hagyták. Mereven né-

gyan munkálkodhatnék mint Pál, 
Isten országáért. Jaj nékem, ha az 
Evangéliumot nem prédikálom . . . 
Én az Evangéliumot akarón hir
detni, ezt akarom lelketek húsává, 
éltetek forrásává tenni. Ne várjatok 
tőlem hát emberi bölcseséget. Ez 
a  ház legyen Justus háza, a szó
szék Pál apostol méltatlan szolgá
jának szószéke. Hirdetem néktek: 
Úgy szerette Isten e világot, hogy 
az ő egyszülött Fiát adá érette, 
hogy. . .  Ébredjetek a  bűnből. . .  
Nem nevezheti az Istent atyjának, 
aki nem érzi az egyházat édes
anyjának . . .  Eleven húsba formált 
élő szobor kíván lenni Kapi püs
pök, mint a  győriek lelkipász
tora, hogy homlokáról szerte su
gározzák az Evangéliumnak min
den szépsége, gazdagsága, nem 
felejtvén el, hogy minden templom 
magyar földön áll s hogy lehet 
különböző az oltár, de minden
egyikbe bele van építve nemzeti 
múltúnk, sorsunk, jövendőnk egy- 
egy darabja. Minden szószékről 
nemzeti eposzunk törékeny akkord
jait kell összekeresnünk jövendőnk 
biztosítására. Majd az ünneplő 
gyüekezethez' fordulva kérte a  hí- 
veklseregét, minthogy ketten áb
rázolják a  Krisztus dicsőséges ar
cát, ketten állnak az Isten előtt, 
a  lelkipásztor és a  gyülekezet, 
álljanak melléje, öleljék keblükre. 
Tegyenek életükkel, hűségükkel 
bizonyságot a  Krisztusról és az 
Anyaszentegyházról. Odatérdelve

zett maga elé, mint akinek tekintete az 
őrültekével kacérkodik. Feláll s megindul 
kifelé. Nem túdja hová. Akarata nincs, csu
pán ösztönei vezetik. Mint az alvajáró, úgy 
megy. Ki ér az útra. Megy tovább, mintha 
láthatatlan kötélen húznák. Falussyék kis- 
ajtaja előtt megáll. Tovább nem tűd menni, 
befordul. Ott áll az ajtó előtt, mint egy kol- 
dús. Az összetört nagy úr, a megroppant 
gőg roncsa elvánszorgott az ellenség, a 
gyűlölt, a megvetett ellenség ajtaja elé se
gítségért könyörögni s vigaszért. Klára néni 
jót tesz mindenkivel, az megbocsátja az 
évtizedes bűnöket is. Ide jött az öreg Ró
nay, honnét megnyugtatás nélkül még nem 
távozott senki.

Az ajtó kinyílik s megjelenik Klára né
ni bánatos arca. Szinte meghökkent. Az 
öreg Rónay 1 Még soha nem tette be ide a 
lábát. Első gondolata az volt — nem tehet 
róla — hogy a haragvó szomszéd roszban 
töri a fejét. De csakhamar a jobbik olda
lét nézte a jelenetnek. Életet lehelő moso
lyával ránézett a megtépázott öregre s e 
mosolyra Rónay arca újjáéled, mint a ki
sütő napra magához tér a megdermedt, ki
csiny féreg.

„Isten hozta Rónay uram, jöjjön bel
jebb!“

Úgy hangzott Klóra néni hívása, mintha 
a halottakat is képes lenne életre kelteni.

elétek, odahajtom fejemet, fejezte 
be a  püspök első áldott igehirde
tését, mint győri lelkész, győri 
gyülekezet szeress, ölelj át biza
lommal, fogadj be a  szívedbe az 
imádsággal.

Főpásztori imával, áldással vé
get ért az ünnepi istentisztelet.

Ezután díszközgyűlés keretében üdvö
zölték a püspököt: Mikiás Mihály felü
gyelő, a győri egyház nevében, Dr. Rásó 
Lajos a külföldön tartózkodó báró Rad- 
vánszky Albert egyetemes felügyelő üd
vözletét hozta el. Kiss István püspök a 
dunáninneni egyházkerület, Stráner Vilmos 
a theológiai fakultás áldáskívénatait tolmá
csolták. Nagy hatást váltott ki dr. Antal 
Géza ref. püspök üdvözlő beszéde, ki a 
testvéri szív meleg szeretetével köszöntötte 
Kapi püspököt. Megható volt Józan Miklós 
püspöki vikárius köszöntése. Dr. Mesterházy 
Ernő a dunántúli egyházkerület nevében 
üdvözölte rendkívül melegen Kapi püspök 
személyében az új győri lelkipásztort, Dr. 
Kovács Sándor, egyet, tanár a Luther Tár
saság érzelmeit tolmácsolta, egyben átnyúj
totta a püspöknek a tiszteleti tagságról 
szóló okmányt. A győri papnék nevében 
Kovács Zzigmondné, a győri egyház ne
vében Németh Károly, a vasi közép egy
házmegye és a körmendi gyülekezet ne
vében Zongor Béla esperes üdvözölték. 
Jánossy Gábor országgyűlési képviselő, 
gyülekezeti felügyelő a szombathelyi gyü
lekezet nevében tett ismét bizonyságot ar
ról a rajongó szeretetről, mellyel a püspök 
volt gyülekezete nagyrabecsült személye 
iránt viseltetik. Hanzmann Károly soproni 
lelkész a püspök szülővárosának, Sopron
nak áldáskívánásaival zárta le az üdvöz
lők sorát a templomban, ahol is a díszköz
gyűlés a püspök főpásztori imájával, ál
dásával, majd a Himnusz eléneklésével 
ért véget.

Utána a püspök az egyház dísztermé
ben fogadta tovább a világi hatóságoknak

S meg nyitja ajtaját előttem Nagyasz- 
szonyom ?

Csak úgy csillogtak az öreg szemei az 
örömtől.

„Lépjen be. A jó Isten áldja meg lép
teit.“

Rónay belépett. Remegve nyúlt Klóra 
néni keze után, megcsókolta. Szemei meg
teltek könnyekkel s csak annyit tudott mon
dani :

„Bocsásson meg egy bűneiért sokat szen
vedő embernek. Megcsalt, megvert az élet 
s akit én gyűlöltem, folyton bántottam, an
nál keresek oltalmat.“

Karjánál fogva vezette be Klára néni 
alázatossá lett vendégét. Egy kényelmes 
karos székbe ültette s helyet foglalt vele 
szemben a díványon.

Sokáig nézték egymást, szótlanul, bá
natosan. Könnyes pillantásaik beszéltek 
egy gyűlöletben elsikkasztott múltról, egy 
szomorú jelenről s egy reménytelen jövőről: 
a közeli sírról.

A bűnös múlt megboszúlja magát s 
nagy árt kér tőlünk váltságul: öregkorunk 
nyugalmát, lelkünk békéjét. Szólal meg 
Rónay.

„S nincs oly nagy korhatár, ha sírunk 
szélén állunk is, hogy nem volna időnk a 
megtérésre s nem nyerhetnénk el Isten ke
gyelmét.“
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kiküldötteit, számszerint mintegy 33 küldött
séget. A püspök úgy a templomban, mint 
az egyház dísztermében a hozzá intézett 
üdvözlő szavakra minden alkalommal kü- 
lön-külön válaszolt.

Délután 2 órakor a Royál szálló nagy
termében közebéd volt, amelyen az első 
felköszöntőt Kapi Béla püspök a kormány
zóra mondotta.

Itt jegyezzük meg, hogy a püspököt 
győrilelkészi beiktatása alkalmával levélben 
üdvözölték : Taubinger Rezső főesperes a 
prot. tábori püspökség részéről. Fetscher 
Antal győri kalh. püspök, Raffay Sándor 
ev. püspök, Orsolyita rend, Ragács kano
nok, Róm. kath. hitközség, Badics Lajos 
nagyprépost, a káptalan stb.

OLVASSUK A BIBLIÁT!

Imádkozó-élet.
(Folytatás.)

Okt. 22. Imádkozom az én gyülekeze
temért. Filippi 1, 2—7. Imádkozom a gyü
lekezet lelkipásztoráért, annak vezetőiért. 
Imádkozom, hogy Istennek lelke ébressze 
az alvókat, rázza föl a lelkileg közönyö
seket, formálja lelki-testvéri közösséggé a 
gyülekezetét, hol minden egyes tag lelki
otthonra talál. Kérem Isteni, segítsen oda. 
hogy élő munkás tagja lehessek gyüleke
zetemnek.

Okt. 23. Imádkozom az én egyházam
ért. Koloss. 1, 24. Imádkozom, hogy legyen 
egyházam az evangélium világosságénak 
terjesztője. Támasszon Isten ennek az egy
háznak bátor hitvallókat. Tagjaiban nö
velje az egyház iránti szeretetet. Oltalmazza 
minden veszedelemmel szemben. Áldjon 
meg a hűség leikével, hogy hitemhez s 
egyházamhoz való ragaszkodásért, ha kell 
szenvedni is tudjak. A nemzet nagy testé
ben lehessen egyházam só és világosság.

Okt. 24. Imádkozom a belmisszióért. 
Mi a belmisszió? Az a munka, mely arra 
vállalkozik, hogy Isten üdvüzenetét, az 
evangéliumot elvigye azokhoz, akik mér

„ S e  kegyelem visszaadhatja-e lányo
mat, az én fionkémat, kit egy lelketlen ku- 
fór rábeszélésére kidobtam házamból ?“ 

„Istennél semmi sem lehetetlen. Ember 
alkotta törvények, szokások nem képeznek 
száméra korlátot, mikor egy igazén meg
tért embernek vissza kell adni a lelke nyu
galmát. Isten mindenható s a hozzá meg
tért gyermek kedves néki.“

Mint a távolban kigyúlt fény a setét 
éjszakában haladó utasra, úgy hatnak e 
szavak Rónay beteg lelkére.

„S volna még remény ?“ — Csapja ösz- 
sze kezét a boldogtalan férfi —“ Óh áldott 
ajkak, melyek a kétségbeesettben is re
ményt tudnak éleszteni.“

„A gyermekéért húlló szülői könnyek 
nem húllnak hiába. Azok meghallgattatásra 
találnak a jó Istennél. Istvánom is távol, 
pedig szükségem lenne reá I“

Eddig nem is gondolt reá Rónay, hisz 
ezt az áldott lelkű jó özvegy asszonyt is 
megrabolta. Elkergette fiát, egyedüli táma
szát világgá űzte.

„Óh én szerencsétlen“ — kiáltott fel az 
öreg —“ egy gyenge nő vígasztal engem, 
kinek szívébe markoltam. Szegény István! 
bújdosik idegenek között, nyomorog s én 
miattam.“

Nem tudta elfojtani a zokogását.
(Folytatjuk.)

Ősszel.
Más az égbolt mintha alább szállna,
Hogy ráfeküdjék a bús határra ; 
összébb szorult a sötét láthatár,
Sok már az árny s kevés a napsugár.

Olyan a táj, mint a megcsalt élet, 
Semmivé lett a sok szép ígéret.
A sok virág, az ezernyi remény 
Ma már mind-mind csak fájó érzemény.

A madárdal, a természet lelke 
Sietve tova szállt messze-messze.
Hová lett a nép hitének álma ?
Elmúlt 8 jaj I nincs már, ki vissza várja.

A tüzes fény, lángoló napsugár 
Mezőnkre már csak lomhán, lopva jár.
A szeretet fekszik meggyilkolva 
S nincs, ki sírva föléje hajolna.

Fent fekete, haragos fellegek 
A földre le vad bosszút lihegnek,
A zápor meg omlik, sújt a villám 
S rettentőn zúg-búg dörgés a nyomén.

Hazám!... d e ... hagyd... hagyd! ne tovább. 
Alszik a népem béna keserve, [ne... ne! 
Nincs hév, mely a kebelből szélvészt ont, 
Nincs hit, mely a rabon bilincset bont.

A zápor csak zuhog, népem könnye, 
Meg-megvillan vágyunk villámfénye ; 
Elmúlik ez is, álnok hazugság,
Megölte lelkünk egy boldog világ.

Más az égbolt, mintha alább szállna, 
Hogy szemfedőnek hulljon hazámra, 
összébb szorult a sötét láthatár.
Sok már az árny s kevés a napsugár.

Dr. Schlitt Gyula.

teljesen elidegenkedtek vallástól, egyháztól. 
Hány ilyen egyháztagunk van! Városi gyü
lekezetekben épp úgy, mint falvakban. 
Azonban a belmisszió nem csupán szóbeli 
bizonyságtételt, evangelizációt jelent. Van
nak az életnek olyan területei, hol a kér. 
szeretetnek tettekben kell megnyilvánulnia, 
mert csak a tettnek van bizonységtevő 
ereje. A szegények ügyének felkarolása, 
beteg, öregek ápolása, az ifjúság lelki gon
dozása, azoknak megmentése, akik egy 
átkos szenvedélynek (iszákosság) estek 
áldozatul. Egyházam csak addig él és virul, 
míg belmissziója van.

Okt. 25. Imádkozom az én hazámért. 
Kérem Istent, hogy evangéliumát tegye 
vonzó, hódító erővé nemzetem életében. 
Imádkozom, hogy népem jusson el az ő 
bűneinek megismerésére s térjen meg az ő 
Urához és Istenéhez. Imádkozom, hogy 
Isten szentelje meg a mi fájdalmunkat. Á 
nagy nemzeti fájdalom egyesítse a nemzet 
fiait. Szűnjék meg közöttünk a viszály és 
pártoskodás. Kérem Istent, hogy munkám
mal, életemmel ne csupán önmagam, ha
nem honfitársam javát, boldogságát tudjam 
munkálni.
► Okt. 26. Imádkozom a külmisszióért. 
Máté 28, 18—20. Nem csupán népem fiai
ért, de imádkozom a földkerekség lakóiért. 
Imádkozom, hogy Isten juttassa el az ő 
evangéliumát a távoli pogány népekhez, 
hogy akik még a sötétségben vannak és 
sötétségben élnek, ragyogjon föl számukra 
a Krisztus világossága. Az Ür, amiképpen 
magéhoz hív, úgy el is küld: Menjetek 
széles e világra és tegyetek tanítványokká 
minden népeket. Kérem Istent, hogy én is 
megtudjak tenni mindent, amire engem a

misszió parancsa kötelez, álljak ez ügy 
mellé imádságos lelkemmel s szívem áldo
zatkészségével.

Okt. 27. Szüntelen imádkozzunk. I. Thess. 
5, 17. Pál apostol azt mondja : Szüntelen 
imádkozzatok! Miért ? Mert a bűn ellen 
való harcban erőnk megfogy, elerőtlene- 
dünk. De az imádságból folytonosan új erőt 
meríthetünk. A kér. ember is elesik, meg
botlik, az ellenség őt is megsebezheti, de 
mégis egy belső győzelemnek, diadalnak 
az embere. A kér. embert vereség csak 
akkor érheti, ha a léleknek két fegyverét, 
az Igét és az imádságot ejti ki kezéből. 
Azért szüntelen imádkozzunk,

Okt. 28. Hálával áldozzál az Úrnak. 
103. Zsoltár. Amikor imádkozom, nem fe
lejthetem Istennek jótéteményeit, áldásait, 
amit a magam s másoknak életében ta
pasztalok. Mindezért hálával tartozom az 
én Istenemnek. Magasztosuljon azért éle
temnek minden napja, különösen pedig a 
vasárnap a hálaadásnak szent ünnepévé. 
Megemlékezem az én Istenemnek munkái
ról s énekkel áldom az ő szent nevét, az 
ő gyülekezetében. De Istennek hajlékából 
jöjjek el mindig azzal az óhajjal, hogy ne 
csupán ajkaimmal, de teljes életemmel 
dicsérhessem az Urat. vécri J án o s .

Száműzve bolyong
a Krisztus lelke.

A bányai egyházkerület közgyű
lése; Raffay püspök jubileuma.

A bányai egyházkerület október 11-én 
tartotta f. évi rendes közgyűlését. A köz
gyűlésnek kiemelkedő pontját Raffay Sán
dor püspök jubileuma képezte. A jubiláló 
püspököt a közgyűlésen, 10 éves püspöki 
jubileuma alkalmából üdvözölték : Kovács 
Andor főesperes, Kiss Jenő theol. dékán, 
Blatniczky Pélné az evang. papnék szövet
sége. nevében stb. Font Sándor a püspök 
olajportréját nyújtotta ét. Raffay püspök 
mély megindulással köszönte meg az üdvöz
léseket, majd püspöki jelentését olvasta fel.

— Törvény biztosítja Magyarországon 
a vallások és felekezetek egyenjogúságát 
— mondotta többek között. — De a tria
noni Magyarországon ez csak gyönyörű 
elv, gyönyörű elmélet, ami azonban nincsen 
meg a gyakorlatban. A  gyakorlatban az 
egyik vallásfelekezet a törvény fölé emel- 
kedhetik, mig a másik vallásfelekezet még 
azokat a jogokat se gyakorolhatja, még 
azokat a jogokat sem kaphatja meg, ami
ket a törvény biztosít részére. Figyelmez
tetem a túloldali tábort, hogy ez a nemzet 
nem bír ki egy lelki Trianont.

A felekezeteket nem egymás ellen kell 
uszítani, hanem ellenkezőleg, közös har
móniában kell egyesíteni. Ez hazafias kö
telesség. Ezért támogatom az egyházak 
ligáját. Én igenis nyíltan kimondom, hogy 
az egyházak ligájától várom a békét és 
nem a népek ligájától.

Ebből a szempontból kell tehát elbirélni 
a legújabb pápai rendeleteket és a vegyes 
házasságok tárgyában kiadott ugyancsak 
pápai intézkedéseket, mert ez mór a társa
dalom nyugalmának a kérdése. Ezt igenis 
szóvá kell itt tenni.

— Nem akarok letenni a reménységről, 
hogy a felekezetek végül mégis csak meg
értik egymást. Átkiáltok tehát a túlsó tábor
nak : Emberek, magyarok, óvjuk meg a
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Kaff ay Sándor dr.,
a bányai ev. egyházkerület püspöke. 

Most ünnepelte 10 éves püspöki 
jubileumát.

nemzet nyugalmát és ne csak ajkunkon 
éljen a Pax és a Justitia . . .

. . .  de juttassuk diadalra a Paxot és a 
Justitiát. Olyan sok a külellenség, olyan 
nagy az országban a nyomor, a szenvedés, 
a boldogtalanság, hogy az egyházaknak 
belső békére kell törekedniük, nem pedig 
háborút szítani.

Átvonuló betegségnek tartom a mostani 
felekezeti villongást, amiből a nemzet ki 
fog gyógyulni. Az evangélista egyház máris 
gyógyulóban, az evangélium lelke azonban 
veszendőbe ment, Krisztus lelke száműzve 
bolyong.

Raffay Sándor püspök ezután áttért a 
bányakerület belső ügyeinek ismertetésére.

Á középiskolák helyzetét Hittrich Ödön 
c. tankerületi főigazgató ismertette. A költ
ségvetés tárgyalásánál Raffay püspök a 
Luther-Szövetség, báró Kaas Albert az egy
ház külföldi képviseletének rendszeres tá
mogatását ajánlotta figyelembe. Mikler 
Károly egyházmegyei felügyelő után Lányi 
Márton volt főispán, egyházkerületi jegyző 
a reform-földek körüli eljárás szabályozását 
sürgette. Rásó Lajos egyetemes ügyész mu
tatta be ezután egy Incze István nevű 
szerző füzetét, „amely olyan súlyos rágal
makat és sértéseket tartalmaz a protestan
tizmusra nézve, hogy meg fogják indítani 
ebben az ügyben a törvényes eljárást“.

Raffay Sándor a belmissziói alapra ezer 
pengőt adott. Kovács Andor esperes a lel
készegyesület kívánságait terjesztette elő. 
A javaslatokat mind egyhangúan elfogadták 
és kevéssel két óra előtt Sailer Vilmos egy
házkerületi felügyelőhelyettes zárószavaival 
és Raffay püspök imájával befejeződött a 
bányai evangélikus egyházkerület idei köz
gyűlése. A délelőtt folyamán még a bánya- 
kerületi evangélikus papnék szövetsége 
tartott közgyűlést Raffay Sándorné elnök
letével. A kerületi gyűlés befejezése után 
az egyházkerület a püspök tiszteletére a 
Hungária szállóban négyszáz terítékes lako
mát adott, amelyen Pesthy Pál igazságügy- 
miniszter, Herrmann Miksa kereskedelem

ügyi miniszter és Samarjay Lajos állam- 
vasúti elnökigazgató. Pap Elek, a Nemzeti 
Bank alelnöke, vitéz Raics Károly altábor
nagy is megjelentek.

Lapunk nevében mi is a legjobb kívá
natokkal köszöntjük a jubiláló püspököt. 
Életére, egyház- s nemzetépítű munkájára 
a jó Istennek gazdag áldását, megsegítő 
kegyelmét kérjük.

A németországi Gasztá? Adolf 
egyletnek 73. főölése a breisgaui 
Freibnrgban 1928, szept, 16-21.

A badeni főegylet elnöke, köszöntötte 
elsőben a G. A. egyletet. Utánna a frei- 
burgi gyülekezet, majd a badeni országos 
egyház, s végül a német ev, egyházak 
bizottságának elnöke mondtak üdvözlő 
szavakat. Ezeket az üdvözleteket követte 
a freiburgi r. k. színezetű egyetem rektorá
nak köszöntése, aki a G. A. e. munkáját 
nagynak és hatalmasnak s céljait maga
soknak s ideálisnak mondta. A heidelbergi 
theol. fakultás dékánja dékáni díszben 
mondotta el üdvözlő beszédet s a G. A. 
e. három buzgó munkását ott a helyszínén 
theol. doktorrá avatta. A badeni kormány 
után, a város r. kath. vallásu főpolgár
mestere, a centrumpárt egyik exponense 
az összes jelenlevőkhez megható szavakat 
mondott. Á G. A. egylet — úgymond — 
a szegény gyülekezeteknek a templom- 
építés munkájában segítségére siet, Frei
burg városa ezt már 100 évvel ezelőtt 
megcselekedte, amikor az akkor itt még 
kevésszámú evangélikusoknak egy az ak
kori időkben nagy összeget 15000 arany
forintot adott, hogy megépíthesse ebben a 
városban az első ev. templomot. Kéri az 
evangélikusokat, hogy a katholikusokkal 
karöltve küzdjenek a templom s egyház 
ellenségei ellen.

D. dr. Rendtorff a G. A. e. elnöke min
den egyes üdvözlésre a nála mér meg
szokott alapossággal, bensőséggel és szel
lemességgel válaszolt. A főpolgármester
nek adott válaszéból azt is megtudtuk, 
hogy az első freiburgi ev. templom felava
tásánál 1828-ban a róm. kath. érsek is 
részt vett összes papjaival együtt a ünnepi 
menetben és külön pásztorlevélben kérte 
híveit, hogy szeretettel viseltessenek ev. 
polgártársaikkal, kér. tesfvéreikkelszemben. 
Hangsúlyozta aztán azt is, hogy a G. A. 
e. építeni akar s nem rombolni, szeretetet 
gyakorolni és nem gyűlöletet terjeszteni.

A diasporák képviselői részéről ezen 
az estélyen dr. Blau poseni fősuperinten- 
dens s dr. Poelschau rigai püspök, Zier- 
mann egyet, gyámintézetünk e. elnöke és 
Glondys mint az erdélyi szász gyülekeze
tek képviselője szólhattak. Ziermann be
szédében rámutatott hazánk s ev. egyhá
zunk jelenlegi nehéz helyzetére, híveink 
hithűségére s a magyar népnek a kisebb
ségekkel szemben páratlan előzékenységére. 
Megköszönte azt a sok szellemi s anyagi 
támogatást, amellyel német hittestvéreink 
egyházunkat a múltban támogatták s a 
további támogatást kérte hazánk s evang. 
egyházunk számára, mert — úgymond — 
mi a jelen nehéz helyzetben is hiszünk 
Magyarország feltámadásában. Ami jelsza
vunk : Mergitur, non submergitur. Gott lässt 
uns wohl sinken, aber nicht ertrinken.

Beethowennek: „Dicsőit Téged nagy 
égi Teremtő“ örökszép karénekével nyert

befejezést az erősen éjfél felé haladó órá
ban ez a megnyitó esti ünnepély.

Kedden d. e. az egyházi sajtó, a dias
porák, a diakonissza, a nőegyletek, a nép
misszió munkája ügyében voltak fontos 
megbeszélések. Délután a nép anyanyel
vének ápolásáról volt szó s arról, hogy 
milyen fontossággal bir ez a vallásos és 
egyházias életre nézve. Ezt követte a 
Lutherkirchében ifj. D. Rendtorff kiéli 
professor által végzett ifjúsági istentisztelet 
és D. Blau főszuperintendens felesége 
által az egyetemi épületben asszonyok és 
leányok előtt, vetített képek mellett, tartott 
előadása a poseni nő, ill. leányegyleti 
munkáról. Vs6 órakor a Ludwigskirchében 
D. dr. Schöffel, hamburgi lelkész, a Chris- 
tuskirchében Lüttichaui Gróf, kaiserswerthi 
lelkész, mondottak nagyhatású beszéde
ket. Mindketten, más-más alapigéből kiin
dulva, arról beszéltek, hogy mit tett Krisz
tus mi érettünk s mit tegyünk mi ember
társainkért.

Este 8-kor a városi ünnepi csarnokban, 
az u. n. „Volksabend“, mi.úgy mondanánk, 
vallásos estély volt. Az estélyt D. Niemöl- 
ler vezette. Ének- és szavalatszámok közt 
Csehszlovákia, Jugoszlávia, Lengyelország, 
Szilézia, Galicia, Felső-Ausztria, Spanyol- 
ország szétszórt evangélikusainak képvi
selői jutottak szóhoz.

Szerdán a főegyletek és a G. A. e.-tel 
testvéri jó viszonyban levő hasonló egyle
tek képviselőinek nem nyilvános ülésén 
bizalmas természetű közlések foglalták le 
a délelőtt legnagyobb részét. Ezt követte 
a Collegium Musikumban egy orgona
hangverseny, melyen Gusztáv Ádolf idejé
ből származó muzsikával gyönyörködtették 
kiváló szakemberek a hálás hallgatóságot.

(Folyt. kSv.)

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A z  e v a n g é lik u s  le lk é sz t k a rn a k  

e g y ik  ta g ja , ki le g u tó b b  e g y  ig en  
é r té k e s  m u n k á v a l  lé p e tt a  n y i lv á 
n o s s á g  e lé , ír ja  tö b b e k  k ö z ö tt  la p u n k  
s z e r k e s z tő jé h e z  in té ze tt  l e v e lé b e n :

,,L u th erá n iá n k b & n  n a g y o n  k e v é s  
,,e rk ö lc s i"  tá m o g a tá s t  ta lá lta m  e d 
d ig . H a  n e m e s  s z á n d é k ú  v á lla lk o 
z á s o m m a l ,  a m e ly r ő l  n a g y  te k in té ly ű  
e g y é n e k  n a g y  e lism e ré s se l n y ila t
k o z ta k , a n y a g i  r o m lá s b a  é s  b u k á s b a  
k e rü lö k , h a  a z  Ú r s z é r ű jé n  e g y  
m u n k á s  k e z é b ő l  k ie s ik  a  s z e r s z á m ,  
a n n a k  n e m  a  m u n k á s  le s z  a z  o k a ,  
h a n e m  a z  egyházi irodalmunk 
vérszegénységére panaszkodó, de 
annak támogatásában a kis ujjú
kat se mozdító emberek le s z n e k  
a z  o k a i. M o s ta n á b a n  k a p ta m  le v e 
le t Cs. L. b a r á to m tó l is, a k i a  f ia ta l  
e v a n g . le lk é s z i g á r d a  e g y ik  le g 
k é p z e t te b b  ta g ja  s  ő  u g y a n o ly a n  
ta p a s z ta la to k a t  s z e r z e t t  m ű v é v e l .  
H i á b a ! E z  m á r  m a g y a r  s o r s ! — 
H e g e d ű s  L ó rá n t m o n d ta , h o g y  a  
m a g y a r  n e m z e tn e k  a z  a  tra g é d iá ja ,  
h o g g 's o k  te h e tsé g e t te rm el, d e  nem
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bírja őket elszívelni. I d e h a z a  é h e n  
v e s z h e tn e k , m e g fa g y h a tn a k  a  k ö 
z ö n y  d e r m e s z tő  h id e g é b e n , d e  h a  
e m b e r e k  e lle n é re  is m e r n e k  é s  b ír 
n a k  é r v é n y e sü ln i, a k k o r  h o p p , g y e 
rü n k  c s a k  a z  e rk ö lc s i tőkén  v a ló  
o s z to z k o d á s s a l- ' „ő a  m ién k !"

B iz o n y , b iz o n y  ig a z a  v a n  D u n á n 
tú l p ü sp ö k é n e k , ki p ü sp ö k !  je le n té 
sé b e n  a z  e v a n g é lik u s  s a j tó v a l  k a p 
c s o la tb a n  a z t  je le n t i :  „A legtöbb 
megjelenő könyv élettörténete be
fejezést nyer a megjelenéssel.“ 
H á t n e m  s z o m o r ú  m e g á lla p ítá s o k  
e z e k !

Vértesi Zoltán jubileuma.
Október 7-én szép és megható ünnepe 

volt a trianoni határon fekvő magyarbólyi 
ev. egyházközségnek. Megünnepelte a gyü
lekezet temploma felavatásának 70-ik és 
szeretett lelkészének. Vértesi Zoltánnak 
lelkészi működése 25-ik évfordulóját. A 
templomot ez alkalomra a hívek önkéntes 
áldozatkészségéből belsőleg újra. teljesen 
átfestette. A lelkészi jubileumnak az adta 
meg különleges értékét, hogy a teljesen 
magyar ajkú Vértesit 1903. évben pappá 
avattatása s rövid ideig fartó pápai és 
keszőhidegkuti káplénkodésa után, nem
zetiségi vidéken a magyarbólyi németajkú 
gyülekezet választotta meg, ahol immár 
megszakítás nélkül szinte kétszeres munkát 
igénylő erővel 231/a év óta működik. Vér
tesi e déli végeken fontos egyházi és nem
zeti alkotásokat s missziót teljesített és 
teljesít. A szektéskodásra hajló és nemzeti
ségi vidéken föfeladatát képezte a lelkek 
megmentése és megtartása a Krisztus evan- 
gélioma és a magyarság részére. E célból 
a fősúlyt a vallásoktatásra s a konfirmá
cióra helyezte s a reformáció emléknapját 
s a nemzet ünnepeket mindig gondos elő
készülettel s az egész gyülekezet bevoná
sával tartotta meg. A közel 3 évig tartó 
szerb megszálláskor, midőn a község la
kosait a nemzetiségekkel mindig atyai sze
retettel bánó magyar államra szavaztatta 
le, sok kellemetlenségen, sőt elhurcoltatá- 
son kellett neki keresztülmennie. Schöll 
Lajos az egyházmegye főesperesének a 
templomot, a híveket s a jubilánst meg
áldó szép beszéde után, Wallandt felügyelő, 
mint a gyülekezet ajándékát egy értékes 
aranykeresztet nyújtott át az ünnepeknek 
avval, hogy mint a külföldi jubiláns lel
készeknél szokás, azt hivatalos ünnepi 
funkciókkor viselje is. Borjád filiabeli nő
egylet egy díszes Székács albummal, a 
siklósi fiókegyház egy díszes írókészlettel, 
a helyi nő- és leányegylet és iskolások 
virággal s az énekkar Alexy tanító veze
tésével egy Istent dicsérő hálaénekkel 
kedveskedett. Kapi Béla dunántúli püspök
nek az ünnepekhez intézett meleg elismerő 
sorai felolvasása után még sokan fejezték 
ki jókívánataikat. A jubiláns minden üd
vözletei és tiszteletet áthárított arra, kit a 
dicséret egyedül illet, a megsegítő és meg
tartó kegyelmes Istenre. Az ünnepélyen 
többek közt jelen voltak: Schöll L. főes
peres, Baldauf G„ Frank K., Geyer Z. 
lelkészek, Mándy Sámuel országgyűlési 
képviselő, Wallandt Ágost, Stromp Miklós, 
Manninger Adolf, Wallandt Károly egyház
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felügyelők, Salzmann gazd. tanácsos, Zam- 
bach Endre főhercegi urod. főintéző, Teleki 
Sándor villányi nagybirtokos, Trajtler őr
nagy. Major vámőrszakaszparancsnok, 
Wittenbarth Aurél körjegyző, Hoffer B., 
Katz J. igazgató, Alekszy E., Lőczy Ferenc- 
né, Wölfel J., tanítók, továbbá Gröller, 
Neubauer és Stickel siklósi presbiterek és 
mások.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó 1 .

A mindennapi életből.
Novemberben lesz a „Magyar 

hét“. Ebben az évben november
3-tól november 7-ig tart a  „Ma
gyar hét“. Minden valamirevaló 
bolt ezen a  héten kirakatainak 
egyrészét kizárólag magyar gyárt
mányú árucikkekkel rendezi be s 
minden tisztességes kereskedő élő
szóval is felhívja vevőinek figyel
mét a  „Magyar hétre“ és annak 
nagy jelentőségére.

Csonkamagyarország külkeres
kedelmi mérlegének háromszázöt
ven millió pengő a  deficitje. Ezt 
a  rettenetesen nagy, nyomasztó 
deficitet kell a  „Magyar hétnek“ 
lecsökkentenie. A vásárlóközön
ségnek egyénileg is érdeke, hogy 
vásárlásait lehetőleg erre a  hétre 
hagyja, mert ekkor az üzletek kira
kataiból biztosan megtudhatja, 
hogy melyik árucikk magyar és 
melyik külföldi. gyártmányú. Nagy 
érdek az árucikkek származásának 
pontos megismerése, mert a közön
ség igen gyakran vásárol olyan 
magyar árut, amelyről azt hiszi, 
hogy külföldi, tájékozatlansága mi
att a  külföldi árunak vélt magyar 
árut jóval drágábban fizeti meg s 
igy igen gyakran súlyos károkat 
okoz önmagának is.

H E T I  K R Ó N I K A .
A kormány a házszabályreviziót készíti 

elő. — Hozzájárult a Kellogg-féle paktum
hoz. — Készül a hitbizományi reform és 
a sajtónovella. — Nagykanizsán Kállay 
Tibort 1702 szótöbbséggel választották meg 
képviselővé. — „Szabad erejéből kell dön
teni a nemzetnek az újonnan előállott a l
kotmányjogi helyzetben. Alapjaiban újra 
kell építeni ezt az országot a rombadőlt 
tróntól a falusi életig“ mondotta legutóbb 
gróf Bethlen miniszterelnök Nagycenken 
tartott előadásában. — Sopronban vasárnap 
avatták fel a miniszterelnök jelenlétében 
a hűségkaput.

Az osztrák pártvezérek a belső lesze
relésről tanácskoznak.

Az oláh katonaság megdézsmálta az 
Arad környékbeli gazdák termését.

Prágában összeomlott egy épülőfélben 
levő 8 emeletes ház, mely maga alá teme
tett kb. 60 munkást.

Görögország és Jugoszlávia állítólag 
10 éves szerződést kötöttek.

1928. október 21.

Bulgária aktív külpolitikát kezd.
Az 'orosz szovjet külföldi tőkét keres
Az olasz miniszterelnök beszédet mon

dott az olasz sajtóról. Az újságírás — úgy
mond — Olaszországban hivatás és nem 
foglalkozás.

A francia szociélisták agitációt kezdtek 
a Rajna-vidék kiürítéséért.

Kínában október 10-én hirdették ki a 
kínai alkotmányt. — A kínai mohamedánok 
vallásos őrjöngésükben 200 ezer kínait 
mészároltak le.

A pápuák megették az adóbehajtó őr
járatot.

H A R A N G S Z Ó .  

Sztháromság u. 20. vasárnap.
Ep. Eph. 5.15—21.

Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy 
kisértetbe ne essetek. Erre a lelki vigyá- 
zásra és óvatosságra különösen nagy 
szükség van napjainkban, mert gonosz 
idők járnak felettünk.

Raffay Sándor dr. püspök lefordította 
az Újtestamentomot.

Zsigmondy Jenő felsőházi tag beteg
sége miatt lemondott egyházkerületi fel
ügyelői méltóságáról.

A veszprémi nyilvános jellegű közkór
ház igazgató-főorvosává az illetékes ható
ság dr. Wallner Emil kormánytanácsosi 
nevezte ki. A kinevezett a veszprémi ev. 
egyházközség egyik tekintélyes tagja.

Uj egyházkerületi törvényszéki bíró. 
A bányai egyházkerület törvényszéki bí
rójává Vladér Gábor miniszteri tanácsost 
választotta meg.

vitéz Draskóczy István altábornagy, a 
pápai gyülekezet lánglelkü felügyelője, fel
ügyelői tisztéről lemondott.

Orgonaavatás Csorváson. Szeptember 
24-én avatta fel Kovács Andor esperes a 
csorvési egyháznak nagy költséggel épített 
új modern orgonáját.

-Felügyelő beiktatás. A pesti alsó ev. 
egyházmegye a Deák-téri kollégium épü
letében október 10-én iktatta be új másod- 
felügyelőjét Lölbach Oszkár nagybirtokost 
felügyelői állásába.

Pápa. Az ev. gyülekezet f. évi október 
7-én tartott közgyűlésén másodfelügyelővé 
Kirchmayer Győző tanárt, pénztárossá Sza
bó Sándor ny. vasúti tisztviselőt, jegyzővé 
pedig Dienes Sándor rendőrbírót válasz
totta meg.

A Veszprémi Evangélikus Leány
egyesületet, mely alig két esztendeje ala
kult meg s azóta Gömöry Károlyné veze
tése alatt nagy agilitással működik, szép 
kitüntetés érte, amennyiben Veszprém 
vármegye közigazgatási bizottsága a vár
megyei iskolánkivüli népművelési bizott
ságénak előterjesztésére, kiváló tevékeny
ségéért neki elismerést és köszönetét sza
vazott. Evangélikus ifjúsági egyesülete 
ink életében annyira nem mindennapi 
eset a vármegyei közigazgatási bizottság 
részéről nyert elismerés, hogy azt érde
mesnek tartjuk feljegyezni azzal a remény
séggel, hogy a Veszprémi Evangélikus 
Leányegyletet ez a kitüntetés is csak to
vábbi buzgó munkára serkenti.

Az országos Evangélikus Tanítóegye
sület közgyűlése. Szerdán, az evangélikus 
egyetemes egyház Üllői-uti székházéban 
folyt le az Országos Evangélikus Tanító- 
egyesület közgyűlése. Sokan jelentek meg



az ország különböző részéből a tagok kö
zül. Uhrin Károly alelnök nyitotta meg a 
közgyűlést. A közgyűlés egyhangúan rész
vétéről biztosította Krug Lajos elnököt, akit 
a napokban villamosbaleset ért, majd az 
üdvözlések következtek. Hettlinger Gusztáv 
budai tanító : „A gramatizálás bemutatása“, 
Gáli Pál békéscsabai tanító : „A tantervnek 
evangélikus szellemben való kiegészítése 
címmel tartott előadást. Kiszely János ceg
lédi igazgató-tanító az üdülőház bővítésé
nek ügyét ismertette, Dömötör Gyula sö- 
möri tanító új ABC-jéről tartott előadást. 
Kimondották, hogy az evangélikus tanítói 
özvegyek és árvák számára segélyalapot 
és temetkezési egyletet állítanak fel.

Csővári Géza kétbodonyi lelkészt, Ma
gyarország kormányzója polgári érdemke
reszttel tüntette ki — negyven éves lelkészi 
jubileuma alkalmából.

Templomszentelés. A kelenföldi ev. egy
házközség Lenke-úton épült új templomát 
f. évi október hó 21-én, d. e. 10 órakor 
avatja fel dr. Raffay Sándor bényakerületi 
ev. püspök.

Tanítógyűlés. A vasi közép ev. Tanító- 
egyesület Karner Frigyes ig. tanító elnök
lete alatt őszi közgyűlését f. évi október 
12-én tartotta Kőszegen. Előadásaikkal köz
reműködtek : Orbán Károly, Badics Ádám, 
és Kühn János tanítók.

A pogányi leényegyház szept. hó 25-én 
tartott közgyűlésén egyhangú választással 
meghívta rendes kántortanítójéul Ádám 
Jakab ráckozári tanítót.

Mott János lemondása. Az amerikai 
Keresztény Ifjúsági Egyesületek nemzeti 
titkára: Dr. Mott János, október közepén 
mond le állásáról, hogy minden idejét egy
részt KlE-házak építésének, másrészt a 
külmisszió ügyének szentelje. Mott János 
jelenleg 63 éves és vezetőszerepet játszik 
a nagy felekezetközi világmozgalmak éle
tében. Ugyanakkor amint értesülünk a Ke
resztyén Diákok Világszövetségének elnök
ségéről is lemondóban van, de megtartja 
a Keresztyény Ifjúsági Egyesületek Világ- 
szövetségének elnökségét.

Tanulmányt Becsbe diákok részére. 
Október 31-én reggel 8 órakor indul Bu
dapestről tanulmányút Bécsbe 16 évesnél 
idősebb diákok részére. Részvételi díj 32. 
pengő, melyben az útiköltség Budapestről 
Budapestig, az osztrák vízum díja, szállás 
és naponként háromszori étkezés foglal
tatik bent. Visszaérkezés Budapestre no
vember 4-én este. Jelentkezni október 20-ig 
kell, a magyar útlevél és 10. pengő be
küldésével. A fenmaradó 22. pengő az in
duláskor fizetendő. Minden résztvevőnek 
még 4. pengőt kell villamosköltségekre és 
belépő díjakra szóm tani. Jelentkezzen e 
cím en: Magyar Református Diákok Soli 
Deo Glória Szövetsége, Budapest IX.. Kól- 
vin-tér 7. II. 15.

Amerikai mozgófilm Magyarorszá
gon az ifjúsági munkáról. A KIE-köz- 
pontnak néhány hétig kezei között van 
az 1300 méteres mozgófilm az ifjúsági 
egyesületi munkáról. Minden gyülekezet
nek örömmel áll a rendelkezésére és mi
nimális költségek ellenében minden olyan 
helyen bemutatja a Szövetség, ahol ren- 
dőrhatósógilag engedélyezel mozihelység 
van. Részletes felvilágosítást ad Keresz
tyén Jfjusógi Egyesületek Szövetsége Bpest 
IX. Üllői ut 29. II. A film bemutatására 
hatósági engedélyünk van.

1928, október 21.__ ________
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CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozás. Dr. Pulay Lajos várm. árva

széki ülnököt, a veszprémi evang. egyház
község presbiterét súlyos csapós érte, édes 
atyjának: Pulay István földbirtokosnak el- 
hunytával. A megboldogult úgy js  mint 
végtelenül becsületes és jószívű ember, 
úgy is mint a Marcalgergelyihez tartozó 
mihólyházai filia vezető embere, széles 
körben nagy tekintélyben és közbecsülés- 
ben állt.

Ú J D O N S Á G O K .
A gyönki hősi emlékmű leleplezése.

Az egész országban élénk visszhangot kel
tett Horthy Miklós kormányzónak a gyönki 
hősök emlékünnepén kifejtett az az esz
méje. hogy minden község és város min
den egyes hősi halottja emlékére egy-egy 
fát ültessen.

A kultuszminiszter belga és görög 
kitüntetése. Gróf Klebeisberg Kuno kul
tuszminisztert felkereste Jaques Davignon 
belga követ és Andre Delamnzos görög 
követ és átadták neki a magyar-belga, il
letve a magyar-görög kulturkapcsolatok 
előmozdítása körül szerzett érdemei elis
meréséül a belga Koronarend nagykereszt
jét, valamint a görög Megváltó-rend nagy
keresztjét.

Rupprecht Olivér ünneplése. Sopron 
vármegye közgyűlése meleg ünneplésben 
részesítette Rupprecht Olivér felsőházi ta
got abból az alkalomból, hogy a kor
mányzó- a II. osztályú magyar érdemke
reszttel tüntette ki.

A kamatláb felemelése. A Magyar 
Nemzeti Bank a válfóle3zómitolósi kamat
lábat 6 százalékról 7 százalékra emelte 
fel, aminek következtében az összes ban
kok emelték a kölcsönök kamatlábát.

Emelkedik a születések száma Bu
dapesten. A háború alatt és a háború 
óta Budapest népmozgalmi statisztikájá
ban nagy eltolódások voltak : a születések 
száma jelentékenyen megcsökkent, ezzel 
szemben a halálozások száma egy ideig 
emelkedő tendenciát mutatott. A főváros 
statisztikai hivatalának megállapítása sze
rint a népmozgalmi viszonyok most egyre 
javulnak.

Halálos alkoholmérgezés. Deák Péter 
endrefalvai marhahajcsór, Endrefalván be
tért a korcsmába. Virtuskodásból fogadott, 
hogy egyhajtósra kiiszik egy félliter szil- 
vóriumot. Alig ürítette ki azonban az üve
get, hirtelenjösszeesett és rosszul lett. Haza
szállították, ahol nagy kínok közt meghalt.

A legöregebb francia bérkocsis Ró
mába indult. A legöregebb francia bér
kocsis, 83 éves Pradoleix, felesége és 60 
éves lovászinasa kíséretében fiakkerével 
útnak indult Rómába. Azt reméli, hogy 
egy hónap alatt megteszi az utat.

Terjed az elmebaj a  szovjet vezetői 
között. A szovjet hatóságok elkobozták 
Voskreszenszki orosz professzor legújabb 
könyvét, amely az elmebetegségeknek a 
szovjet vezetői közötti nagy elterjedéséről 
szól.

Az utolsó finn regősnő meghalt. Az
utolsó Kalevala regősnő, Mattioi Plafonén, 
ki a III. finn-ugor kongresszus alkalmával 
Budapesten nagy feltűnést keltett és a 
kongresszust, valamint az egész magyar 
nemzet rögtönzött Kalevala-strófóival meg
áldotta, Karéliéban, Északfinnorszógban 
meghalt.

335

„Erzsébet Királyné“-szólló Budapest,
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési óra egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési óra 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gr ál Mózes. Elő
fizetési óra negyedévre 2 r>engő. Megren
delhetők I„ Andrássy u. 1 i Budapest.

A HARANGSZÓ PERSELYE.

A Harangszó terjesztésére és fenntar
tására a következő adományok folytak be: 
Magyarkereszturról adakoztak: Dr. Szabó 
István 5 P, Kovács Sóndorné 2.70 P, Szán
thó Ferencné, Bognár Sándor 2—2 P, 
Szánthó Ferenc 1.30 P, Sziklai Leona, 
Kersei Gyula, Rigó Szidónia, Lukáts Dénes, 
Surónyi János, Surányi Ottó, ifj. Mészáros 
László, Barcsóné, Káldi Mihály 1—1 P, 
Eőri Sóndorné,, Gacs Lajos, Kovács Samu, 
Németh Ferenc, Böjtös Zsigmond 50—50 f, 
Tóth Sándor, Kersei Lajos, Varga György, 
Varga János, Káldi Imre, Berta Sándor 
30—30 f, Tóth Antalné, özv. Tóth Ferencné, 
Böröczki Antalné 20—20 f, Kersei János 
10 f. Tinschmidt Sándor Majos, Honétzy 
Margit Tokaj, Simon Bólint Zalahórshegy 
1—1 P, dr. Kapp Viktor Zomba, Vidonyi 
Blanka Győr, dr. Lauringer Jánosné, Glatz 
Frigyes Kőszeg, Trogmayer Paula Sopron, 
Simon Istvánná Vecsés, Lukáts Árpódné 
Körmend, Szép Sándor Tét, Horváth Ferenc 
Tapolcafő, Somogyi József, özv. Kiss Imréné 
Pópa 72—72 f, Pólón János Sórbogárd, 
Jeszenszky Gyula Csömör, Ozsgyány Zsu
zsanna Bpest, Szeless Jánosné Keszthely, 
Szalay Sándor Szombathely, Tamás Károly 
Sárvár, id. Prachór Vilmos Baja, Kovács 
Ilona Bánszállás 60—60 f, Hujber János 
Győr, özv. Skrabók Gézóné Veszprém, 
Ernszt Gusztáv Körmend, Major Édéné 
Szigetvár, özv. Orosz Lajosné Tét, Mód 
Jolán Nsimonyi, Zsupónyi Gyuláné Porsze
lük 32—32 f, özv. Rothfuchs Jánosné Tokaj, 
Rödler Ágostonná Bpest, Pónya Sándor 
Ács, Limbacher Zoltán Kisterenye 22—22 f, 
Paulik Jánosné Kiskőrös, Vratarics István 
Zalalövő, Kriska Mihály Bpest, Krizsma- 
nits Józsefné Sárvár 20—20 f, Reiber Lajos 
Lócs 40 f, Eősze Sándorné Kővógóőrs 1.32 
P, Nagy Sándor Celldömölk 50 f, Póczy 
István Győr 76 f. Vitális Károly Szombat
hely 2.72 P, Papp Karolin Budapest 1.60 P, 
Baumgart János Dombóvár 2 P, Hammer 
Gyula Kőszeg 1.10 P, Szepper Katalin Me- 
csekszabolcs 1.60 P, Laczó Judit B-csaba 
1.60 P, Turnhardt Paula Sopron 5 P, Nagy 
Istvánná Nagytétény 10 f.

Hálás köszönet Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

V é r t e s i :  V A L L Á S  T A N
I—VI. elemi o. részére III. bővített kiadás 
egyet, gyűlés által elfogadva nemcsak szór
ványok, hanem úgy osztott, mint osztatlan 
evang. elemi iskolások részére megjelent. 
Ára tűzve 3.60, kötve 4 pengő. Kapható: 
Vértesi Zoltán ev. lelkésznél Magyarbóly, 
Baranya m. — Részletekben is törleszthető.
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Pályázati hirdetmény.
A tiszavidéki egyházmegyébe tartozó 

újonnan szervezett kisoárdai, missziói jel
legű ág. hitv. ev. egyházközség lelkészi 
állomására ezennel pályázatot hirdetünk. 
Az állomás kongrués. — Közelebbi felvilá
gosítást alulírt esperes nyújt. Mivel paro- 
chiális épület még nincs, a lakásviszonyok 
miatt csak nőtlen egyének kérvényei vehe
tők figyelembe. A pályázati kérvények f. é. 
november 3-ig az esperesi hivatalba Sátor
aljaújhelyre küldendők.

Sátoraljaújhelyen és Debrecenben, 1928. 
október hó 11-én.
Dr. Dómján Elek Dr. Haendel Vilmos

esperes. egyhm. felügyelő.

C S IT E  K Á R O L Y
legszebb és leghatásosabb karácsonyi 

gyermek-színjátékai: r̂a
1. Királykisasszony éneklő babái. 4

felvonásos. Irredenta . .  2.80
2. A királyné arany topánkája. 3 felv. 2.50
3. Karácsonyi babavásár. 1 felv. . 1.—
4. Három kicsi alma. 1 felv. . . 1.—
5. Karácsonyi szívek. 1 felv. . . 1.—
6. Vinciké, a hitetlen. 1 felv. . . —.60
7. Melyiket a kilenc közül? 1 felv. —.80
8. Anikó üzenete. 1 felv. . . . —.60
9. Mikor az angyalka sír. 1 felv. . —.80 

10. Királykisasszony karácsonyfája.
1 fe lvonásban .............................—.60

Az elsőt felnőtt műkedvelők is sikerrel 
játszhatják. A 3., 5., 8., 9. és 10. alkalmas 
óvodás gyermekek számára is. A köny
vek áraiban bennfoglaltatik a szerzői jogdíj 
is. Az előadás után külön díjat nem kell 
fizetni. Kaphatók szerzőnél Körmenden.

O abonaárak : Búza 25.90, rozs 24.70, 
árpa 26.30, köles 27.—, zab 25.50, tengeri 
31.10, korpa 20.60 pengő métermázsánként.

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika-őrlemények

legelőnyösebben beszerezhetők

K A R B IN E R  P É T E R
paprlkakiviteli üzletében

Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 18—21. — Sürgönyeim: Expaprika.

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
női-, férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

Vitális  Károly
műfestő és vegytisztító 

vállalata.

(Alapítási év: 1898.)
Szombathely,

Kőszegi-ucca 15.

I  ( A l a p i

Sz
J
C Keménying, gallér,

kézelő tisztítás.

Intelligens fiatal özvegy, feltétlenül meg
bízható, jól főz, belső és külső háztartásban 
teljesen jártas, magános úrhoz házvezető
nőnek ajánlkozik. Cím : válaszbélyeg elle
nében a kiadóhivatalban. 2—8

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.

Mátis Sándor
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fö utca. —

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedökben és 
sírkoszorukban, valamint az Összes 

temetkezési cikkekben. 75

Felelős szerkesztő és kiadó : O ZIP O T T GÉZA 
8 zen tgo tthárd . (Vasvármegye).

Szerkesztőtárs : NÉM ETH KÁROLY. 

Főmunkatársak :
NAGY MIKLÓS, SZ E N D E  ERNŐ, 

TÚ RÓ O Z Y  ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon. ,

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

wm

I

I

Olvassuk evangélikus irók könyveit 1
megküldi Kis Tivadar könyvkereskedése Pápa.

Ne felejts el élni!
Az itt felsorolt, vagy bárhol megjelent jó könyvet 
Új evangélikus író! A napokban jelent meg I
Maróthy Jenő: „Új urak a régi hegyek között“
című elbeszélő kötete. — Régen fogadott olyan egyhangú elismeréssel köny
vet a kritika, mint ezt. A bírálók egyhangúlag dicsérően állapították meg 
azt a csakis Mikszáth Kálmán hangjához hasonlítható, meghiggadt, bölcs és 
fölényes humort, mely nagy és kis dolgok felett átvilágít mondanivalóin. 
A kötet a mai felvidék régi hegyei közé fészkelt új urakról, a csehekről 
mond el történeteket, de igazában a régi, a magyar szívű tótok dicsérete ez 
a könyv. Ahogy őket elénk állítja, ahogy őket beszélteti, ahogy a felvidéki 
levegőt körónk árasztja, elsőrendű Írói tehetség munkája. Nagy öröm nekünk, 
hogy ez a váratlanul és kiforrottan felbukkant új író, Maróthy Jenő, evang
Íiapi családból származik s megint a mi sokszor és mindig érdemet'.enül 
ebecsiilt nevünknek szerez dicsőséget. .Istentisztelet“ c. elbeszélése egy ev. 

falu istentiszteletének brilliáns rajza. Nagyon ajánljuk a könyvet. — Ára 8 P.

Irta: Pass László.
Ez a komoly, tudományos alapvetéssel és széleskörű látással 
megírt munka megragadó erővel hirdeti az evangéliumi élet
nézet szépségét, a lélek nélküli élet sivárságát és a lélektől 
áthatott élet sivárságát és a lélektől áthatott élet boldogságot 
adó és boldogítani tudó hatalmas erejét. Örömmel sorolhatjuk 
ezt a művet a világnézetet építő munkák soréba s megelége
déssel gondolhatunk arra, hogy lelkészi karunk egyik tagja 
ajándékozta meg ezen művel mindazokat, akik életük külső és 
belső megépítését életkötelességüknek ismerik. — Ára 3 P.

Bűi

I

I

I

Az elveszett és megtalált hegedű. Ez a kedves történet 
evangélikus egyházi ének keletkezését Írja le.

a „Ki dolgát csak Istenre hagyja. . . “ kezdetű gyönyörű
Ára 32 fillér.

K T Ä :  Luther vagy Loyola?
Irta : dr. Szeberényi Lajos ev. esperes. Ára 6 Pengő.

Taf-QT» tft7űlóhon Vallásos és családias han- isum jtuzeieuen. gu|atu köiter~ nyek gyűjte-
— Szabolcska Mihály versei. — ménye. Ára 4 Pengő.

A presbiterek hivatása és 
kötelességei.

Irta : Takács Elek evang: esperes. 
Ára 35 fillér.

L é g y  hű mindhalálig!
— Elbeszélés a világháború idejéből. — 
Irta : Farkas Mihályné, Kenessey Gizella. 

Ára 2 pengő.

A káposztás telep.
Amerikai regény.

Irta: Alice Hegan Rice.
A 160 oldalas könyv ára 60 fillér.

Megrendelésre azonnal küldi KIS TIVADAR PÁPA.  Fő-utca 21. szám
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Alapította
K A P I  B É L A

lölO-ben.

Laptulajdonoa :
a Dunántúli Lntta-Szüvetsüo.
kz  OrH/áifOH I.uther-Szörct- 

hivatalos lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklaniáclók a 

HARANGSZÓ szerkesztó- 
kladóhlvatalának 

Szentgotth&rdra (Vasvm.) 
küldendők. 

Elfiflzetést elfogad 
minden evang. lelkéss 

és tanúé.
MoQjBlenll! minden vasárnap.

Kifáradt ősz volt akkor is. Ködök, 
Felhők feküdtek a  világ fölött.
Az élet fénye, arany napsugár, 
Nem is tudták, hogy van és merre jár. 
A természet már nem tudott teremni. 
Bágyadtan készült nyugalomra men- 
Reményre sem volt már erő elég. [ni. 
Tarlóit mezőkön jött a szürke vég.

A lelkeken is ősz borúja lengett. 
A kor reménye bágyadtságba er- 
A lelkek fénye: égi napvilága, [nyedt. 
Nem ragyogott a  bús, sötét világra. 
Mert mélyen lent áldozat-füstök

[úsztak,
Fel nem szállók, nem kedvesek az

[Urnák.
Kik szomjuhoztak isteni igéket, 
Nem értették az idegen beszédet. 
Kik jó pásztort kerestek, nem találtak 
Csak urakat és fényes palotákat, [tak 
Nagy himnuszokat a színaranyba ír- 
Es boldogok nem lettek, akik sírtak.

De nem halál a sárguló haraszt. 
Takarja gonddal a jövő tavaszt. 
Mikor bús ősz feküdt a lelkeken, 
Az új tavasz akkor jött hirtelen. 
Ahogy tavaszok jönnekcsodaképen. 
Egyszerre csak meleg fény jár az

[égen,
A jégbilincsek mind lehullanak : 
Vígan pezsdül a  friss folyó, patak. 
Kitárja titkát ős termő erő.
Új élet tör ezer helyen elő

S mi némaság volt, gyász és pusz
tulás

Lett új tavasz és lett feltámadás.
Az Úr lelke, ki napfényt hoz tavasz-

[szal,
Akit virág s pacsirtaszó magasztal, 
Ki a halálban élet és remény, 
ő  küld hajnalt a lelkek éjjelén, 
ő  küld embert, kinek oldó szavára 
Lefeslik fojtó tömlöcöknek zára 
S mit raktak hosszú zsarnok száza

dok,
Leomlik minden s nincsenek rabokH
így jött Luther, próféták nemzete. 
E föld minden hatalma ellene. 
Megdöbbenünk a végzetes tusán, 
Hol minden ellen ott áll egymagán. 
Pénz, fegyver, átok, máglya és csal

étek,
Erőszak nyíltan, titkos éji rémek. 
Császári szó és papi rendelet 
S ő védelmére semmit sem tehet. 
De, akiben a hit csak gyenge nád, 
Luther, tekintsen nyíltszemmel reád! 
És küzdelmedben tisztán lássa meg, 
Hogy ember ellen Isten mit tehet. 
Színes köd e világ minden hatalma. 
Elfújja szét az Úr egy kis fuvalma. 
Harcához nem kell fegyver, nem

[való had.
Egy embert küld és meggyőz mil-

[liókat 1
Mert nem győz, de meggyőz az

[Úristen.

Győzelme jóság. Azért győz, hogy
[intsen.

S kit földi sárból formált Isten-képre, 
A sárból egyre emeli az égbe. 
Ésmulnakévek, százak,ezreksorba, 
Az ember sokszor hanyatlik a porba, 
De ístenkéz jóságos türelemmel 
Segít mindig és feljebb jut az ember.

Az Isten keze, hogy mit tett velünk, 
Ezt hirdeti ma örömünnepünk, [bóí 
Mélyből emelt föl, ínséges homály- 
Az ember, akit nyájként tereltek, 
Most látta meg a benne élő lelket. 
Most tudta meg, hogy üdvössége

[sorsát
Nem döntik el se földi szók, se for-

[mák
S ha önmagában nincs erős hite, 
Üres szívét nem menti semmise.

Az ember eddig test volt és a lelkét 
Gyámoltalan kis gyermekként nevel- 
Kit altatott s ijesztett szép mese [ték. 
S csak kézen fogva, félve lépkede. 
Most azt mondták, hogy: indulj el

[magad!
Kiszabta Jézus biztos utadat,
Mely itt a földön por fölött vezet 
S Jézust követve éri az eget.

A felnőtt lélek ünnepén vagyunk I 
Szabadságunkért hálákat adunk. 
Szabaddá lett a lelkiismeret, 
Fogollyá tenni többé nem lehet. 
Szabaddá lett a dolgos gondolat. 
Azóta alkot új világokat.
Szabad életre zsendül a haza,
Az Úr házában szállott föl szava 
S hogy nyelve szent lett, mássá lett a' 
Nem fojtogatta már önérzetét [nép. 
Hazája terhén élő idegen,
Ki ura volt csak, munkatársa nem. 
A nemzet lelke bányájába szállott 
S gazdaggá tette a szegény világot.

E nap egy új teremtés kezdete. 
Munkált az Úrnak alkotó keze.

A reformáció.
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Égi szózat
a reformáció ünnepén a magyarhoni evang. egyházhoz.

És szól az Úr az ő prófétája által: „Ne félj, mert megváltottalak 
téged, a te nevedről nevezlek téged, enyém vagy te! Nem neveztetel 
többé Elhagyatottnak és a te földed nem neveztetik többé pusztának, 
hanem neveztetel te ilyen módon: Én gyönyörűségem.“

(Ezsaiás.)

Keletkezett sokféle-lelkű élet,
De száz alakja mégis együvé lett. 
Az ember rendje büntet s tilt csupán. 
Az Isten rendje nyílt szívet kíván 
S mit ő  vetett belénk, a Magvető, 
Teremje meg gyümölcsét az erő I 
A hálánk érte nem csak puszta szó, 
De tett legyen, a messzebb hangozó, 
Hogy lássák meg, akik még most

[vakok:
A szabad lélek mennyivel nagyobb!

Ha hálát adtunk Istenünknek érte 
S a hála füstje felszállott az égre, 
Köszönjük meg az embert, kit ne-

[künk
Vezérül küldött hozzánk Istenünk. 
Mi a tavasznak napfény fagy után, 
Az volt Luther a lelkek tavaszán 
S amerre elszállt lelke áldott fénye, 
uj élet kelt a bús avar helyébe. 
Szegény magyar a nagy Mohács

[után,
Erkölcsében feldúlva vad tusán, 
Luther szavától lett legyőzhetetlen, 
Hogy harcát bírta két nagy zsarnok

[ellen,
Míg mindakettőből csak rom maradt, 
Míg a magyar még nagy lesz, mert

[szabad.

Azért, ha ősz van, hervadás a tájon, 
Szívünkből a tavasznak dala száll- 
Öröm és hála, büszkén lángoló Don! 
Szent emlékednek, reformáció!

Hamvas József.

A kik  a z  e v a n g é liu m  u tá n  
v á g y ó d n a k .

Irta : dr. Schlitt Gyula. 10
„Ha Isten akarja, minden jóra fordul

hat."
„S van még remény, hogy Ilonkám visz- 

szajön ?“
„Bízzon a jó Istenben I s imádkozzon ! 

a bűnbánó könnyekbe öntött imákat meg
hallgatja.“

Az öreg úrnak csak úgy potyogtak a 
könnyei, ezek már az öröm könnyei vol
tak. Megcsókolta Klára néni kezét 3 szinte 
úgy súgta :

„Óh áldott lutheránus ház, hol a seb
zett szívű balzsamot talál.“

Valaki kopogtat, Kovácsné lép be.
„Erős várunk az Isten“, köszönti a ben- 

levőket.
„Erős várunk“, fogadja Klára néni.
Rónay is rávágja : „Erős várunk 1“
Kovácsné zavarba jött. Rónay is itt van ? 

Érthetetlen 1
Klára néni észre vette zavarát, de még 

mielőtt kisegíthette volna Rónay szólal meg:
„Mi járatban van Kovácsné asszo

nyom ?"

i  mustármag egyháza.
Máté 13.81—82.: „Hasonlatos 

a mennyeknek országa a mus
tármaghoz, amelyet vevén az 
ember, elvete az ő mezejében ; 
amely kisebb ugyan minden mag
nál, de amikor felnő, nagyobb a 
veteményeknél és fává lesz any- 
nyira, hogy reá szállanak az égi 
madarak és fészket raknak ágain.“

K icsi mustármagból fészket rin
gató, árnyékot tartó hatalmas 

fa l esz! . . .  Az a parányi mag bele
hull a földbe, eltűnik az emberek 
szeme elől, mintha csak elveszett 
volna! . . .  Igénytelen, semmi kez
det . . .  De egyszercsak földelni 
kezd a földnek barna háta. . .  ki
csi a mustár fűszála, ám holnap 
már nagyobb, esztendők múltán 
rengeteggé lesz, mely leköti a vi
har erejét és menedéket nyújt egy 
egész seregnek ! . . .

Október végén, szomorkodó őszi 
időben mindig eszemben forgatom

Ily kedves szavakban még nem része
sült jobbágy Rónay részéről.

Kovácsnén meglátszott, hogy szeretne 
valamit mondani, hisz azért jött ide, de 
nem mer, e harmadik személy talán meg
haragszik, Ezt észre vette Rónay is. Azért 
így bíztatja :

„Beszéljen Kovácsné 1 ne nézze, hogy 
én is itt vagyok. Ha maguknak öröm, ne
kem is öröm s ha valami szomorú, én is 
magukkal sírok.“

Erre már bátorságot vett magának Ko
vácsné.

„Bent jártam tegnap Pécsett. Piacra vit
tem egy kis zöldséget, babot, krumplit s mi 
egymást. Mindig akad valami felesleges a 
ház körül, amire nincs szüksége az em
bernek, amit pénzzé tehet. Úgy fogy az a 
pénz, azt sem tudja az ember, hová teszi 
s azok a gyerekek 1 mily ennivalók egytől- 
egyig, oly sokba kerülnek. Ez kell, az kell. 
Most ezt látja az egyik, most azt látja a 
másik s a mig meg nem kapja, ott sivákol 
a fülembe. Mit is nem tennék ezekért a 
drága csöppökért ?“

Rónay nem bírja tovább. Pécsett járt 
ez az asszony, úgy látszik hírt hozott on
nan s csak beszél, beszél. Nagyobb kín 
ez a keresztrefeszítésnél.

ezt a mély értelmű szent igét. 
Eszemben forgatom, mert a refor
máció emlékünnepén mindig hal
lom a számadásra hívó kérdést: 
Mivé lettetek négy évszázad nagy 
ideje alatt ? . . .  Mivé lettetek ? . . .  
Mustármagból — hatalmas fává, 
amelynek ágai átérik a világot s 
amelynek árnyékában csendes pi
henőt tarthat ez a zaklatott lelkű 
emberiség! . . .  Csodálatos, áldott 
gyarapodás! . . .

Valamikor Luther egymagában 
állott a wittembergi vártemplom 
ajtajában; az erfurti zárdának 
csak egy ablaka volt világos egész 
éjszakán á t; Kálvin egyedül mene
kül számüzötten a svájci hegyek 
közé — Genf városába. . .  A  világ 
szerint Luther is, Kálvin is, sze
gény, hatalom nélküli szánandó 
lázadó, akiket könnyedén eltipor 
az uralkodó hatalom. Mit érhetné
nek el ők, amidőn mindenütt Róma 
parancsol ? . . .  De Isten az ő lel
kűkbe hintette el az evangéliom 
egyházának kicsi mustármagját.

„S mi volt Pécsett ?“ Állítja meg a per
gő rokkát Rónay.

„Igen Pécsett voltam a piacon, Egy kis 
pénz irányában.“

„És-és ?“ Próbálja a legközelebbi utón 
tartani Rónay.

„Amint ott állok s várom a vevőket, az 
ember úgy délig mér majd elszédül az örökös 
tiprólódásba, hát Uram, Istenem I ki jön ?“

Nos ? Nos ?
„Nos mit gondol nagyságos úr, ki volt ?“
„Ilonkám I“
„Ilonkánk 1 az a szép. jó leány, apáca 

ruhában. Istenem I Hogy csinálhatott ilyel 
nagyságos úr? Mindjárt elsírtam maga
mat, de ő is sírt szegény. Az az áldott, 
jó leány.“

Kovácsné alig tudott beszélni a zoko
gástól.

„Hogyan volt? Mit üzen? „Ugrott fel 
az örég, egész testében remegett.

„A kolostorba vittek mindenfélét a piac
ról. Elől ment egy kövér apáca. Szegény 
Ilonkánk meg a kosarat cipelte utána. 
Alig bírta szegény, gyenge karjai majd le
szakadtak. Nekem majd a szívem szakadt 
meg. Akartam neki segíteni, de az a kövér 
olyan vasvilla szemeket dobott felém, hogy 
megijedtem és semmi áron nem *ngedte.‘



Ki kell annak  kelni I Meg kell 
annak nőni I . . .  Hiába akarják le
tiporni ; nem pusztítja el a mág
lyák tüze, nem töri össze az ül
dözések zivatara, hiába teremnek 
ellenetörő császárok, hiába nevel
kednek Caraffák, Belgiojosok, Páz
mány Péterek . . .  odafönt a  német 
partokon kiköt Gusztáv Adolf 
csatahajója, idebent zászlót bont 
Bocskay, Bethlen serege! . . .  Hiába 
nyílnak meg a  börtönök, hiába 
ver szomorú ritmust a  gályák eve
zője, hiába döntik szét egyszerű 
oltárainkat. . .  a  mustármag hajt, 
lombosodik fá ja . . .  tengernyi ja j
szóból, az üldözöttek zokogásából 
is a  megmaradás, a  győzelem 
énekzengése hallik ! Az egyik szent 
bizodalommal m ondja: „Velünk 
az Úr táborba száll. Szentleikét 
ránk bocsátja“. A másik össze
fonódik vele és tovább m ondja: 
„Tebenned bíztunk eleitől fogva“...

Csillapult a  v ih a r. . .  A mustár
mag egyháza letöredezett gályái 
helyén új ágakat hajtott. Ma már 
nincs művelt ország, ahol a refor
máció egyháza ne harcolna a Krisz
tus ügyéért, s elviszi az evangéliom 
áldásait Ázsiának, Afrikának vad 
vidékeire is, ahol bátran őrt áll a  
missziói telepeknek „fehérruhás se
rege“ . . . Isten iránti hálával, alá
zattal — és nem hivalkodva — 
legyen említve, hogy hét év óta a  
pápa városában, Rómában is, hí
vogatják evangélikus templom ha
rangjai a békesség evangéliomának 
követőit! . . .

1928. október 28^ __

„Mit üzen? Azt mondja már I“
„Hogy minden másnap kijön a piacra. 

Ezzel azt akarja mondani, hogy látogassuk 
meg többször."

„Még mit mondott ? Rólam nem be
szélt ?“

„Azt mondta, hogy nagyon boldogtalan 
s minden nap imádkozik az ö cdes aty
jáért és még valakiért. . ."

Rónay szívéhez kapóit, mintha valamit 
ki akarna onnan tépni, talán a fájdalmat? 
összekulcsolta két kezét, az égre emelte 
szemeit s imádkozva mondta :

„Te nagy Isten áldd meg azt a valakit, 
akiért az én leányom naponként imád
kozik. Légy vele a messze idegenben. En 
Atyám szánakozzál egy megtört öreg em
beren és mutass utat, melyen ismét meg
térhetek hozzád, mutass utat, melyen hoz
zánk térhet az én jó leányom s vezesd 
hozzánk azt a harmadikat is. Ne vess el 
engem orcád elől. Hallgass meg 1 tégy 
csudát I“

Ezzel visszaesett székébe.
Templommá lett Falussyék hajléka. A 

nagy csendben, érezték eggyel több a luthe
ránus, érezték, hogy imáját meghallgatta 
a jó Isten.

Kovácsné elment.

HARANQSZO.

Oh, mennyire kipirul az arcunk, 
hogy felcsillog a  szemünk fénye, 
amikor számbavesszük az elvetett 
mag csodálatos növekedését, és 
végignézünk a  reformáció egyhá
zának négyszázados d iadalútján! 
Örvendezve felelünk az ünnep kér
désére : Nagy koronáju, lombos 
fává lett az evangéliom egyháza. 
Elvettetett mustármag gyanánt s 
ma százezrek, milliók, kicsi gyü
lekezetek és nagy országok egy 
lélekkel m ondják: „Az Úr keze

.Holnap elmegyek Pécsre" törte meg 
a csendet Klára néni.

„Én is", lelkendezett Rónay.
„Rónay uram itthon marad. Nem bírja 

az utat."
„De itt leszek Klára néni házában. Itt 

leszek. Otthon nem b rom, oly rideg ott 
minden, itt kedvesebb. Ugy-e itt lehetek?"

Engedelmes gyermekké szelídült a gő
gös nagy úr.

„Itt lesz s vár, míg visszajövök."
Úgy beszélt Klára néni Rónayhoz, mint 

az anya beszél gyermekéhez.
Ma este hangos volt a pajta az Isten 

dicséretétől. Összejött az egész falu. Ott 
volt Klára néni is és Rónay. Zúgott az 
ének, az égig hatolt, a csillagokat verte, 
örült a lelkűk. Köztük van a földesúr is. 
Együtt imádkoztak, azért a harmadikért, 
ki ő értük tanul távol, idegen országban s 
egy jó leányért, ki a kolostorban gondol 
az árva gyülekezetre, Boldog volt az egész 
falu. Reménykedtek.

XIII.
Klára nénit otthon levél várta. Ügy 

mondta a szolgagyerek, Németországból 
hozta egy álutazó kereskedő. Teljes volt 
most Klára néni boldogsága. Felbontotta.

hatalmasan cselekedett I Az Úr 
jobb keze felmagasztaltatott“.

„A kegyelem Istenének 
Zengjen dicséret s hálaének. 
Szívünk és szánk őt dicsérje;
Aki hatalmas karjain,
Annyi századok viharjain 
Szerencsésen átvezérle.
Ne félj kicsiny sereg.
Az Ür van teveled 
Nem hagy ő el.
Bár törne rád,
Egész világ.
Az Úr él és győzelmet ád."

Ámen *
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Édes jó Anyám I
Tudom, napról-napra várja leveleimet 

s az egyik napon csalódva a másikba he
lyezi reményét. Szeretné tudni, mi van a 
fiával, ott messze Wittenbergben ? Boldog 
vagyok édesanyám, nagyon boldog. Amiről 
otthon csak álmodtam, az itt való s benne 
élek. Itt más a levegő s az mássá teszi 
az embereket. Itt mindenki dolgozik s min
denki az evangéliumért. Az egyetem egy 
templom, hol az Istent keresik s napfényre 
hozzák a feledésbe merült Szentirás taní
tásait. Amit az ifjúság a tanár ajkairól 
hallott, azt szerte hordja a városban, kiviszi 
az utcára, a várakozó nép közé. Minden 
utcasarok templommá lesz, hol az igét 
hirdetik. A piac ezrivel terjeszti a falusi 
nép között az iratokat. Ezek szétviszik s 
a legkisebb kunyhóban is olvassák az 
Úrnak üzenetét. Minden nyomda a hitjaví
tásnak szolgálatába állt. Mindent a Krisz
tusért. Egy nagy lázas munkának ütőerévé 
lett Wittenberg, mely a legtávolabbi világ
ban is érezteti lökéseit.

A munkavezetés mestere, ura Luther. 
Imádkozzanak ezért az emberért. Nagy. 
szent eszméknek gyújtópontjában áll. Egy 
új világnak a megteremtője. Ott minden 
emberhez kapcsolja valami. Vagy a szolgá
lattevés, vagy a parancsolás. ö  egy szolga,

Ä felekezeti béke állami érdek, fenntartása kormányzati kötelesség.
K api püspök és Mesterháxy Ernő felügyelő szózata 

a győri közgyűlésen.
A dunántúli ev. egyházkerület 

f. évi rendes közgyűlését az egy
házi és világi kiküldöttek nagy 
érdeklődése mellett október 18-án 
tartotta Győrött. A közgyűlésnek 
kiemelkedő pontját dr. Mesterházy 
Ernő egyházkerületi felügyelő fér
fias bátorságu és mély bölcseségü 
megnyitója, amelyet egész terje
delmében lapunk legközelebbi szá
mában hozunk és Kapi Béla püs
pök évi jelentése képezte, mely a 
maga /lem ében valóságos remek
mű. Úgy a  felügyelői megnyitó, 
mint a  püspök évi jelentésében 
megnyilatkozott szózat oda kon- 
kludált: „A f e le k e z e t i  b é k e  á l la m i  
é r d e k ,  f e n n ta r tá s a  k o r m á n y z a t i  
k ö te le s s é g .

Kapi Béla püspök évi jelentésében 
megemlékezett Horthy kormányzó államfői

és születési évfordulójáról. A közgyűlés 
indítványára egv szívvel-lélekkel távirati
lag üdvözölte Ofőméltóségát. Majd a kü
szöbön álló 1929-ik esztendő két hatalmas 
egyháztörténeti és világtörténelmi esemény 
emlékét hozta a közgyűlés színe elé : A 
Luther Kis és Nagy Káté megjelenésének 
és a speieri birodalmi gyűlés 400 éves év
fordulóját. Négy évszázad történelmi tanul
ságtételeivel megerősítve — úgymond Kapi 
püspök — áll előttünk a hitvallástevés és 
protestéció történelmi jelentősége. A Kis 
Kátéban kis Bibliái kapott a hívő ember 
kezébe s családok, paloták és házikók 
falai között új világosságra lobbant az 
istenes életre eszmélő emberek lelke . . .  
A speieri protestéció döntött a reformáció 
ügyéről. A hatalmas manifestáció után 
következhetett küzdelem, üldöztetés, mar- 
tiromség, de megalkuvás vagy gyáva meg
szűnés nem következhetett. Worms, Luther 
egyéni vallástétele, Speier pedig a refor
máció hívei táborának bátor elkötelezése.

Egyházunknak az államhoz való vi
szonyát ezévben is kifogástalannak találta 
a püspök. Különösképen a kultuszkormány
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részéről találtunk megértésre, támogató 
segítségre. Sajnálattal állapította meg azon
ban, hogy az adócsökkentési államsegé
lyünk teljes valorizációja még most sem 
volt keresztülvihető. Dunántúli szegény 
kicsiny missziógyülekezeteink jórésze az 
adócsökkentési államsegélyben életexis- 
tenciójónak szémbavehető biztosítékát bírta.

Rendkívül figyelemreméltó pontja a 
püspök évi jelentésének, mely a felekezet- 
közi viszonyról számol be. A felekezet- 
közötti viszony az utóbbi időben sajnos 
nem javult. Rámutatott a különböző kat- 
holikus gyűléseken elhangzott beszédekre 
és a „Mortalium animos" c. pápai en- 
cyklika rendelkezéseire, melyek nem alkal
masak a felekezeti összhang megerősíté
sére. Pedig évezredes történelmünk tanul
sága szerint a külső ellenségnél mindig 
vérvesztőbb sebeket ejtett rajtunk belső 
egységünk hiánya, egymást becsmérlő és 
fogyasztó tusakodásunk.

Megemlékezett Kapi püspök az év ki
magasló mozzanatairól: A Lutheránus
Viléggyűlés Végrehajtó Bizottságának múlt 
évi budapesti tanácskozásáról, amerikai 
útjáról, a theologusok otthonának, és a 
Iheol. fakultás építéséről, az ev. papnék 
országos szövetségének kibontakozó mun
kálkodásáról, a prot. központi hitelirodá
ról stb.

Melegen búcsúzott el a nyugalomba 
vonuló Pálmai Lajostól, ez egyházkerület 
volt egyházi főjegyzőjétől, akit tisztelni 
kellett, mert megérdemelte, szeretni kellett, 
mert nem lehetett nem szeretni. Ugyan
csak a szeretet köszönő szavaival üdvö
zölte egyházkerületünk hűséges, puritán 
lelkű, munkában fáradhatatlan világi fő
jegyzőjét, dr. Ajkay Bélát, egyházközéleti 
munkálkodásának 40 éves jubileuma al
kalmából ; Farkas Elemér büki esperes
lelkészt ; Magyary Miklós kapolcsi esperes 
lelkészt; Geduly Henrik püspököt lelkészi 
szolgálatuk 40 éves és dr. Raffay Sándort 
10 éves püspöki jubileuma alkalmából stb.

A püspöki jelentés pontjaihoz kapcsoló 
határozati javaslatokat Németh Károly es
peres terjesztette elő. A különböző bizott-

ki alázatosságában a legutolsónak is szol
gálattevője. ha bűnbánólag néz a Krisz
tusra ; O egy király, ki a leghatalmasabb 
felett is uralkodik akaratával, ha az a val
lás terén makacskodik. A hitnek hőse, ki 
előtt helyéről mozdul a hegy s utat enged 
neki.

Háza a nyomorultak találkozó helye s 
ez az ember szétosztja köztük a kenyerét, 
ő meg koplal s mosolyog hozzá, mert se
gíteni tudott, ö  a nagyok zsarnoka s a 
kicsinyek atyja. Édesanyám ne feledjék ezt 
az embert imájukba foglalni, mert ez a 
világ üdvösségéért dolgozik.

Ilonkával találkoznak-e néha napján ? 
Sokszor szeretném, ha itt lenne s látná 
nagyban azt a szép munkát, mit mi ki
csinyben kezdtünk s ő most egyedül folytat. 
Édesanyám legyen mindenben segítségére, 
ő olyan jó leány. Mondja meg neki, hogy 
gondolatban ott vagyok vele nehéz munká
jában, hogy minden imámban a jó Isten 
áldását kérem áldott szívére. Mondja meg 
neki azt is, hogy a rózsáit felszedtem az 
útról s megőrzőm őket, míg újra találko
zunk. Mondja meg neki, hogy rózsái drága 
emlékek az elhagyott otthonból. Kérjék 
közös imájukban velem együtt az Istent, 
hogy készítse elő Szentjeikével Rónay uram 
szivét az evangélium befogadáséra.

(Folyt. k8r.)

súgok jelentéseinek meghallgatása után be
töltötték az üresedésben levő bizottsági 
tagsági állásokat. Miután még az ürese
désben levő egyházi főjegyzői állásra 
megválasztották Németh Károly aljegyzőt, 
aljegyzővé pedig Zongor Béla esperest. 
Dr. Mesterházy Ernő zárószavaival, Kapi 
püspök imájával a közgyűlés véget ért.

Gyámintézet.
Az egyházkerületi Gyámintézet virtsologi 

Rupprecht Olivér felsőházi tag és Scholtz 
Ödön esperes elnöklete alatt okt. 16-án 
tartotta közgyűlését, amelyen örömmel vet
ték tudomásul az elnök ama jelentését, 
hogy a gyűjtések növekvő arányokat mu
tatnak. Gyámintézeti célokra Czipolt Géza 
gyámintézeti pénztáros jelentése szerint 
Dunántúlott a f, évben összesen 11.720 P 
4 f.-t gyűjtöttek. Rupprecht Olivér alapítvány 
kamatait, 130 P-t Tarros kapta. 200 P-s 
adományban a templomot építő Kaposvár 
részesült. A kis szeretetadományra a szin
tén templomot építő Keszthely ajánltatolt.
8 gyülekezet részesült 100—100 P-s, 16 
gyülekezet 50—50 P-s segélyadományban. 
A jegyzői tisztre Hanzmann Károly soproni 
lelkészt választották meg.

Lelkészegyesület 
Németh Károly esperes elnöklete alatt oki. 
17-én tartotta ülését. Elhatározták, hogy 
Gyurétz Ferenc püspök sírjára emléket 
állítanak. Sopronban lelkészek számára 
továbbképző kurzust rendeznek. A rever- 
zális kérdésben fegyelmi szabályzatot dol
goznak ki. Payr Sándor egyet, tanért az 
egyesület tiszteletbeli tagjává választották.

Luther-Szövetség 
Kapi Béla püspök és Ittzés Zsigmond dr. 
elnöklése mellett ülésezett. Dr. Ittzés Zsig
mond elnöki megnyitójában rendkívül me
legen üdvözölte elnöktársát, Kapi Béla 
püspököt győri lelkészi beiktatása alkal
mából. Megvan győződve — úgymond — 
hogy mint győri lelkész is továbbra a 
Luther-Szövetség éltető lelke marad 1 Hálá
san emlékezett meg Békesség című ima
könyvéről, az 1928/29. évi Belmissziói 
Muukaprogrammról. Miután Németh Gyula 
a Szövetség eddigi titkára állásáról lemon
dott, központi titkár László Miklós püspöki 
titkár lett. A Szövetség alelnökévé meg
választotta Schöll Lajost ésTúróczy Zoltánt. 
Kovács Zsigmond a pénztár, Czipott Géza 
a Szövetség lapjáról, a Harangszó állapo
táról számolt be. A közgyűlés egyhangúlag 
magáévé tette az elnökségnek ama indít
ványét, hogy a Szövetséget még a folyó 
év folyamán újjászervezi. Megállapítja a 
rendes tagsági díjat és minden tekintetben 
munkához lát. E célból több titkári állást 
szervezett.

T anító-egyesület.
A Tanító-egyesületi gyűlést Szutter Dá

niel alelnök nyitotta meg, a közgyűlés üd
vözölte Kapi Béla püspököt, győri lelkészi 
állásának elfoglalása alkalmából. Azután 
részvétét fejezte ki afelett, hogy az Orszá
gos Evangélikus Tanító-egyesület köztiszte' 
letben álló elnökét, Krug Lajost sajnálatos 
baleset érte. Magyar István felpéci igazgató
tanító a hősi halottakról emlékezett meg, 
Neubauer János soproni tanító „Reform- 
törekvések és a munkaiskola“ címmel be
szélt. Lelkes éljenzés fogadta a közgyűlés 
folyamán megjelent Kapi püspököt, Mes
terházy Ernő dr. egyházkerületi felügyelőt, 
Mikiás Mihály ny. ezredest, a győri egyház- 
község felügyelőjét, mire Kapi Béla püspök 
buzdító szavakat intézett a tanítósághoz,

L u th e r

Graf Samu soproni igazgató-tanító a németi 
olvasó-tankönyvek kiadásának ügyét ismer-1 
tette, Kisfaludy Károly a pénztárosi jelen-| 
tést terjesztette elő.

A Papnék-Szövetsége I 
okt. 17-én délután a Szeretetház dísztermé-| 
ben tartotta összejövetelét Kapi Béla püspöki 
nejének elnöklésével. Takács Elekné imája! 
után Kapi Béléné a következő szívből fa-l 
kadó elnöki megnyitóval köszöntötte a |  
Dunántúli Papnék-Szövetségét:

Kedves Testvéreim !
Igaz szeretettel üdvözöllek mindnyéja-| 

tokát, kik hívó szavunknak engedve, gyű
lésünkön megjelenni szívesek voltatok.l 
Köszönöm érdeklődésieket s talán szabadi 
remélnem és megállapítanom, hogy nemi 
feltűnési vágy, vagy szereplési tetszelgésr 
hoztak össze minket, hanem egyházunkl 
szolgálásénak vágya. Szeretett egyházunkl 
sok támadtatésnak van kitéve. Ellenségesl 
indulat, féltékenység támadnak ellenünk.1 
Híveink hűsége, egyházzzeretete sokszorf 
próbára van téve. Leányaink, ifjaink köny4 
nyen meginognak s egy-egy házasság ked-| 
véért odadobják hitüket. A vallásos nevelési 
az egyházi szellem megerősítése szolgéla-[ 
ába kell állanunk nekünk papnéknaki 
Más feladatunk is van. Önmagunkra isi 
gondolnunk kell. Elhagyott, hajléktalan öz-| 
vegyek, magukra maradt árvák vannak 
közöttünk. Fájdalmas elgondolni is, hog>| 
milyen keserű sors a lelkész-özvegy sorsai 
Ha komolyan vesszük összefogásunkat] 
akkor szent célnak tekintjük egy otthon 
létesítését, özvegyeink, árváink sorsának 
enyhítését. Hadd lássunk abban szent jeletj 
hogy első összejövetelünket a szeretetnek 
abban a hajlékában tartjuk, melyben az 
isteni szeretet erejével az emberi szereted 
van hivatva munkálkodni. Munkánk van 
bőven, csak legyen szemünk annak meg-| 
látására, szívünk annak megérzésére, erőnk 
annak elvégzésére.



dja körében.

Munkánkat Isten kegyelmébe ajánlva, 
mai egyhker.-i conf.-ónkat Isten szent ne
vében megnyitom.

Novák Rezsőné a Szövetség egy eszten
dei működéséről számolt be. Túróczy Zol
tán győri lelkész A papné és a Biblia címen 
tartott nagyszabású előadást.

Vallásos estély.
Este a templomban vallásos est volt. 

Közének után Molitorisz János ostffyasz- 
szonyfai lelkész imádkozott, Fodor Kálmán 
orgonán játszott, Fábián Imre sárszentlőrinci 
lelkész, gyámintézeli prédikációt mondott, 
az egyházi énekkar Mendelssohn a-dur 
molettjét adta elő, Kiss Jenő dr. egyetemi 
tanár, a soproni evangélikus hittudományi 
kar ezidei dékánja „Kultúra és vallás“ 
címmel mondott igen érdekes beszédet, a 
Kelényi—Hatschek—Pfeifer-trió Fodor Kál
mán orgonakíséretével Popper Requiemjét 
játszotta, szentantalfai Nagy Lajos, a zalai 
egyházmegye esperese saját költeményét 
adta elő, Kiss Samu nagybarátfalui lelkész 
fejezte be imával a kitünően sikerült ün
nepet.

Megtalálták Luther katekizmusát.
Johannisburgban egy ottani la

kos egy sillingen megvásárolta egy 
könyvkereskedésben a katekizmust 
és a tízparancsolatot. Erről a  könyv
ről kiderült, hogy 1532-ből való és 
Luther katekizmusa volt. A könyv 
eddigi tulajdonosainak nevei fel 
vannak jegyezve időrendben a 
belső fedélen s köztük három ka- 
tholikus főpap neve is szerepel. A 
vevőnek már 500 font sterlinget a ján
lottak a  könyvért, de nem adja el.

HARANQSZO.

OLVASSUK A BIBLIÁT!

Reformáció.
Okt. 29. Számadás. II. Korinth. 13,s. 

Pár nap választ el bennünket a Reformá
ció ünnepétől. Mint öntudatos evangélikus 
ember ezen a napon számadással tarto
zom önmagámnak; mit köszönhetek én a 
reformációnak ? A mai ünnep nem lehet 
számomra csupán visszaemlékezés, hanem 
komoly önvizsgálat; drága hitemhez, egy
házamhoz mindenkor hű voltam-e ? Meg- 
becsültem-e eléggé azokat a drága szellemi 
kincseket, erkölcsi javakat, amelyeket 
örökségképpen kaptam.

Okt. 30. A reformáció Isten műue. Pé
ter II. 1 . sí. Első dolog amit a reformáció
ban meg kell látnom az, hogy nem em
bereknek, hanem Istennek a műve. Az 
emberek csak eszközök voltak Istennek 
kezében. Luther maga egyszer úgy nyilat
kozott, hogy Isten azt a munkát, amit ő 
általa végzett el, bárki más által is elvé
gezhette volna, ö  csak eszköz volt Isten
nek kezében. Próféta lesz az ilyen ember, 
mert Istennek gondolatait tolmácsolja em
bertársai számára. Hőssé lesz az ilyen 
ember, mert egyetlen szenvedélye, hogy 
Istennek ügye diadalmaskodjék abban az 
emberöltőben. Az emberiség legnagyobb 
jóltevője lesz az ilyen ember, mert az 
emberi művelődésnek, haladásnak útját 
évszázadokra jelöli meg. Gondoljunk arra, 
hogy hazánkban is a nemzeti művelődés 
szempontjából mennyit köszönhetünk a 
reformációnak. (Nemzeti irodalom, iskolák 
stb. létesítése.)

Okt. 31. Adjunk hálát a reformációért. 
Efezus 1 . «—H. E mai napon adjunk hálát 
a mi Istenünknek az evangélium diadalá
ért. Adjunk hálát az igazhitért, a Jézus 
Krisztusnak igaz ismeretéért. Adjunk hálát 
az üdvösségnek boldog bizonyosságáért, 
amit Isten nagy bőséggel közlött velünk, 
az ő ingyen való kegyelmének gazdagsága 
szerint. Adjunk hálót, hogy mindezideig 
megtartotta, védte és oltalmazta drágán 
szerzett egyházét. Adjunk hálát a kihullott 
mártirvérért, a szenvedő névtelenek tenger 
könnyeiért, megkorbécsolt prédikátoraink, 
elűzött iskolamestereink gólyarabságáért. 
Kérjük Istent, hogy tartson meg továbbra 
is az igaz hitben és kegyelemben.

Nov. 1. Mit nyújtott a reformáció? 
Máté 15 . 7— 9. A reformáció visszatérést 
jelent az egyedüli, Isten által megvetett 
fundamentumhoz Jézus Krisztushoz s az 
ő evangéliumához. Visszatérést jelent az 
eredeti, tiszta, apostoli keresztyénséghez. 
A középkori egyház ettől az ős funda
mentumtól távolodott el. 1. Eltávolodott 
hitbeli felfogás dolgában. 2. Eltávolodott az 
istentiszteleti rend, kultusz dolgában. 3. 
Eltávolodott szervezet dolgában.

Nov. 2. A reformáció. A  reformációban 
újból a régi evangéliumi igazságok hatot
tak. A reformáció tisztitólag hatott a hit
beli felfogásra. Isten és emberek között 
egyedüli közbenjáró Jézus Krisztus. Senki- 
sem mehet az atyához, hanem én általam. 
(Ján. 14 . «.) Isten ingyen, kegyelemből adja 
az üdvösséget; azt nem lehet jócseleke
detekkel kiérdemelni, a magunk erejéből 
megszerezni. Jézus Krisztus áldozati ha
lálával teljesen és tökéletesen eleget tett 
a mi bűneinkért. Az istentiszteletet a re
formáció visszaállította eredeti, apostoli 
egyszerűségébe. Az istentisztelet közép
pontjában az igehirdetés áll. Az egyház 
ügyeinek intézésében helyet ad nem csu
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pán az isteni szolgálatra felavatott egyé
neknek, hanem az egyház minden egyes 
tagjának, aki arra hivatott.

Nov. 3. Emlékezünk. Péter II. l . J —is. 
Azért emlékezünk a reformációról, hogy 
ezáltal evangéliumi hitünkben, evangélikus 
öntudatunkban erősödjünk. Ez pedig csak 
úgy lehetséges, ha azokat a nagy üdvigaz
ságokat, amelyek a reformációban hatot
tak, újból, bensőleg, egyénileg átéljük. 
Evangélikus ember tehát, aki az evangé
lium leikétől újjászületett, az evangélium 
állal megvilágosodott, élete abban meg- 
szentelődött; aki egyszóval a Krisztus fog
lya lett. Akire nézve a hitnek és életnek 
egyedüli forrása, zsinórmértéke a Szentírás. 
Az evangélikus ember, az evangélium, az 
Ige embere. A Krisztusban, a Krisztusért él.

Nov. 4. A Krisztus foglya. Péter I. 1 . 
14—»5. A Krisztusé vagyok, „aki engem el
veszett és elkórhozott embert megváltott, 
minden bűntől, a halálnak s az ördögnek 
hatalmából megszabadított, nem arannyal, 
sem ezüsttel, hanem szent és drága véré
vel, ártatlan szenvedésével és halálával, 
hogy egészen az ő tulajdona legyek és az 
ő országában ő alatta éljek s neki szol
gáljak örök igazságban, ártatlanságban és 
boldogságban, amiképen ő is feltámadott 
a halálból, él és uralkodik mindörökké. 
Ez bizonnyal igaz 1“

Luther imádsága barátjáért,
Luthernek egyszer azt üzenték, 

hogy Melanchton halálán van. 0  
azonnal sietett barátja betegágyá
hoz és csakugyan a  közelgő halál 
jeleit látta rajta. Bánatosan hajolt 
fölé és szívéből feltört a zokogás. 
Ez fölriasztotta a  haldoklót. Föl
nézett barátjára és így szó lt: „Oh, 
Luther, te vagy az ? Miért nem 
hagytál békességben elm enni?“ 
„Nem nélkülözhetünk még téged, 
Fülöp — felelt Luther és térdre 
borulva, egy óra hosszat tusako- 
dott Istennel imádságában, barátja 
fölgyógyulásáért. Akkor újra meg
nézte a  beteget és megfogta a ke
zét. Az megint csak így szó lt: 
„Kedves Luther, mért nem enged
tél békességben elm enni?“ „Nem, 
nem, Fülöp, nem nélkülözhetünk 
még téged“ — felelte ismét Luther. 
Aztán valami levest rendelt néki, 
de mikor kínálta, a  beteg elfordult 
és újra csak így szólt: „Kedves 
Luther, miért nem engedtél haza
menni, hogy pihenhessek?“ „Nem 
nélkülözhetünk még téged, Fülöp“ 
— ismételte Luther és hozzátette: 
„Most pedig edd meg ezt a  levest, 
mert különben kitagadlak“. A be
teg meg is ette, aztán jobban lett 
és hamarosan föl is épült. Még 
hosszú éveken át dolgozott a  re 
formáció érdekében. Mikor Luthe- 
hazaért, örömmel mondta a  fele-r 
ségének: „Imádságomra felelt Isten 
és visszaadta barátom at“.
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A németországi Gusztáv Adolf 
egyletnek 73. föíilése a breisgaui 
Freiburgban 1928. szept, 16-21.

Délután Vs 4 órakor a „Dicsérd én 
lelkem, a dicsőség örök királyát“ kezdődő 
korai eléneklése utón D. Dr. Rendtorff ha
talmas beszéddel nyitotta meg az első 
nyilvános főülést. Beszédében megindult 
hangon emlékezett meg az ez évben el
halt D. Panck Oszkárról, a G. A. e. nagy
érdemű volt elnökéről. Szólt azután az 
egyletnek az egész földre kiterjedő válto
zatos szép nehéz munkájáról. Sokan (leg
utóbb a jugoszláviai képviselőházban) po
litizálással vádolják az egyletet. Ámde a 
G. A. e. egyedüli politikája abból áll, hogy 
az evangéliomot akarja hirdetni minden 
népnek a maga nyelvén. Evvel erősíti az 
egyházat és építi Isten országét.

D. Geissler főtitkár röviden s velősen 
ismertette nyomtatásban megjelent évi je
lentését. Rámutatott a külföldi diasporók 
nagy szükségletére. A templom építések 
s különösen az Athénben felépülő temp
lom, a diasporóknak lelkészekkel, tanítók
kal, diakonisszákkal való ellátása sok ál
dozatot igényel. 150 theotogiéi hallgatót 
(köztük 9 magyart) látott el az egylet sti
pendiumokkal. Az egyletnek 100 éves jubi
leumi alapjára mór most felhívja a figyel
met. A német anyaegyhsz — úgymond — 
ne feledkezzék meg leányairól, a közel s 
távolban levő diasporákról. Igaz, hogy az 
egylet a m. évben elérte mór a háború- 
előtti idők bevételének összegét, a 8 mil
lió márkát, ámde azért nem szabad lesze
relnie. Bevételeit, hogy a szükségleteknek 
eleget tehessen, csakhamar meg kell két
szereznie.

Geissler utón Götz miniszteri igazgató 
köszönte meg a G. A. e.-nek népmentő 
munkáját.

Felette értékes előadást tartott azután 
D. Schian főszuperintendens, breslaui ta
nár a reformáció jelentőségéről az ev. di- 
asporára nézve. Az egyháznak szüksége 
van gyülekezetekre, s ezeket a régi bevett 
eszközökkel, igehirdetéssel, tanítással s 
lelkipásztorkodáósal kell építeni.

Bruns lelkész a galíciai diasporót fes
tette le élénk színekkel s kiemelte külö- 
nössen D. Zöckler staniszlaui szuperinten- 
tendensnek ezen diaspora lelki gondozása 
körüli nagy érdemeit.

Este megint a városi ünnepi csarnok 
látta véndégül az ünneplő közönség ezreit. 
Egy gyönyörű oratóriumban, Händel Mes
siásában volt itt részünk. A szólóénekesek 
Berlinből jöttek, a vagy 200 tagú énekkart 
és 40 tagú zenekart Freiburg szolgáltatta. 
Ünnepi csendben, templomba illő áhítat
tal hatlgattuk itt végig a nagy mester nagy 
művét, amely a Megváltó élettörténetét és 
világmegváltó misszióját tartalmazza. Az 
egész mű csupa szt. írási igék összetéte
léből és megzenésítéséből áll s még a lai
kusra nézve is felemelő hatással van. Az 
egész idő alatt az Úr lelke táborozott a 
sokaságon. A 2-ik és 3-ik rész végén, a 
nagy hallelujónól és a befejező résznek, 
mely János jelenéseinek 5.12 s következő 
verseit zenésitette meg, szinte olyanformát 
éreztünk, mintha az ég és a föld, az em
berek és az angyalok és minden lélek di
csérné az Urat.

Az ülés utolsó napját, csütörtököt két 
reggeli istentisztetet vezette be. A Paulus-

kirchében Ulrich gróci lelkész beszélt Eph. 
2. 10., a Lutherkirchében Schmid balstali 
(Schweiz) lelkész Kor. 11. 4. 1. alapján.

Alig hogy útónná 10 órakor D. Dr. 
Rendtorff megnyitotta az ülést hatalmas 
berregés volt hallható. „Zepelin schwebt 
über u n s!“ — szólt az elnök. A következő 
pillanatban az ezer és ezer ember már mind 
kint volt a gyülésteremből s kendőlobog- 
tatással a „Hoch"-al köszöntötte a német 
észnek és technikának legújabb óriási 
művét. Amikor eltűnt a léghajó szemeink 
előtt 8 visszatértünk a tanácskozó terembe, 
ezer és ezer szívből s szájról szállt fel laz 
én ek : “Deutschland Deutschland über
alles 1“ (Folytatjuk.)

K O R K É P E K .  

K arcolatok a hétről.
1. A z  e u r ó p a i  p r o t e s tá n s o k  s z á 

m a  a  l e g ú ja b b  h i te le s  a d a t o k  s z e 
r i n t •' N é m e to r s z á g b a n  4 0 '2  m i l l ió ;  
H o l la n d iá b a n  3 ' 5 .m i l l i ó ; S v á jc b a n  
2 '4  m i l l i ó ; F r a n c ia o r s z á g b a n  1 m il
l i ó ; D á n iá b a n  2 '5  m i l l i ó ;  N o r v é 
g i á b a n  2 '3  m i l l ió ;  S v é d o r s z á g b a n  
5 '7  m i l l i ó ;  F in n o r s z á g b a n  3 '2  m il
l i ó 1:; É s z to r s z á g b a n  l  m i l l i ó ;  L e tt
o r s z á g b a n  1 '5 m i l l i ó ; O r o s z o r s z á g 
b a n  l ' l  m i l l i ó ; L i t v á n i á b a n 2 0 0 .0 0 0 ;  
L e n g y e lo r s z á g b a n  V 5  m i l l i ó ;  C seh -  
S z o l o v á k i á b a n  l ' 2 m i l l i ó ;  A u s z t r i 
á b a n  2 0 0 .0 0 0 ;  M a g y a r o r s z á g o n  
3 .6  m i l l i ó ;  R o m á n iá b a n  V 2  m illió . 
Ö s s z a s e n  7 2 '3  m ill ió .

2 . A  k a th o l ic i z m u s  e lő r e tö r é s e  
N é m e to r s z á g b a n .  A  n é m e t s é g  k é t
h a r m a d  r é s z e  p r o te s tá n s .  E n n e k  
a  4 0 '2  m ill ió  lé le k n e k  v a n  j e le n 
le g  1 6 .7 0 0  l e l k i p á s z t o r a ;  a  la k o s 
s á g  e g y h a r m a d á t  k i t e v ő  n é m e t  
k a th o l ik u s o k  e l le n b e n  2 2 .2 6 2  p a p 
p a l  r e n d e lk e z n e k .  A z  e lm ú l t  e s z 
t e n d ő b e n  8 8  k ü l ö n b ö z ő  p r o te s tá n s  
e g y h á z i  ( is k o la i  b e l m i s s z i ó i ) in té z 
m é n y t  k e lle tt  b e z á r n i  a z  a n y a g ia k  
h i á n y a  m ia tt. E l l e m b e n  1 9 1 9  ó ta  
t ö b b  m in t  70 0  u j k a th . z á r d a  v a g y  
e g y é b  in té z m é n y  n y í l t  m e g .  A  n é 
m e t  k ö z tá r s a s á g  n é g y  le g u tó b b i  
k a n c e l lá r ja  é s  n e m r é g  e lh u n y t  e l
n ö k e ,  E b e r t  k a th o l ik u s  v o lt .

3 . A z  E s z a k a m e r ik a i  E g y e s ü l t -  
Á l la m o k ' lv a l lá s i  s t a t i s z t i k á j a :  P r o 
t e s t á n s  v a n  79  m il l ió ,  k a th o l ik u s  
1 8  m il l ió ,  z s id ó  tö b b  m in t  V 5  m il
lió . A  p ro t. e g y h á z a k  k ö z t  a  m e t-  
h o d i s tá k n a k  é s  a  b a p t i s tá k n a k  a  
t a g s z á m a  tö b b  m in t  8  m ill ió , a  
r e f o r m á tu s o k é  é s  a  lu th e r á n u s o k é  
e g y ü t t  2 '5  m illió , a z  e p i s z k o p á l i -  
s o k é  tö b b  m in t 1 m i l l ió ,  a  c o n g -  
r e g a t io n a l i s tá k é  8 5 0 .0 0 0 , a  q u a k e -  
r e k é  1 0 0 .0 0 0 . M e g j e g y z e n d ő ,  h o g y  
A m e r i k á b a n  a  f e l e k e z e t i  s ta t i s z t i 
k á t  n e m  k e r e s z t le v é l  s z e r in t ,  h a 

n e m  a  té n y le g  b e ir t  é s  e g y h á z i  
t e r h e k e t  v is e lő  ( a  p r o t e s t á n s o k n á l :  
u r v a c s o r á z ó )  ta g o k  s z á m a  s z e r in t  
á l l í t j á k  ö s s z e .

í m e  ú jb ó l  b e s z é lő  s z á m o k ,  m e 
l y e k  m a g u n k b a  s z á l l á s r a  k é s z t e t 
n e k  b e n n ü n k  r e f o r m á c ió  ü n n e p é n !

Luther-Naptár.
Az 1929. évi Képes Luther-Nap

tár, az evangélium híveinek év
könyve Németh Sámuel soproni 
líceumi tanár kiváló szerkesztésé
ben megjelent. Az értékes naptár 
a  m aga gazdag tartalmával, első
rangú kiállításával valóban nemzet
építő alkotás. Mi evangélikusok 
igazán büszkék lehetünk Luther- 
Naptárunkra, nekünk a  naptárt il
letőleg úgy egyházi, mint nemzeti 
szempontból nincsen mit szégyen
keznünk. Az 1929. évi LutherNap- 
tár munkatársai között ott találjuk 
dr. Raffay Sándort, Vályi Nagy Gé
zát, Kesztyüsné Balogh Margitot, 
Kutas Kálmánt, dr. Zsiray Miklóst, 
Szelényi Ödönt, Nagy Lajost, Die- 
bold Károlyt, vitéz Magassy Sán
dort, dr. Karner Károlyt, Boldis 
Istvánt, dr. Kiss Jenőt, Beliczáné 
Okolicsányi Évát, Duszik Lajost, 
Kapi Bélát, Szigethy Lajost, Ormai 
Jánost, Payr Sándort, dr. Böhm 
Dezsőt, Gáncs Aladárt, Kindler Mi
hályt, Túróczy Zoltánt stb., kik 
mind értékesebbnél értékesebb cik
keikkel gazdagítják a  Naptár tar
talmát.

A  Naptár valóban megérdemli, 
hogy minden magyarul tudó evan
gélikus család megszerezze azt. 
Á ra 1 pengő 60 fillér. Minden a  
Luther-Naptárra vonatkozó meg
keresés a Luther-Naptár kiadóhiva
talához Sopron, Paprét 2. sz. alá 
intézendő. Egyébként pedig a  Lut
her-Naptár minden lelkészi és ta
nítói hivatalban m ár kapható.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó 1 .

A  m indennapi életből.
Nyolcvanem eletes háza t ép í

ten ek  a  föld a lá  Tokióban. Mi
alatt az amerikaiak a  magas épít
kezéssel egymást túllicitálni ipar
kodnak, a japánok az ellenkező 
irányt választották az  építésre. Az 
1923. évi borzalmas földrengés 
után, mely Tokió nagy részét el
pusztította, a japán építészek azon 
fáradoztak, hogy a  földrengésnek 
ellentálló ház típusát megalkossák.
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Megállapították, hogy egy föld alá 
épített tízemeletes ház jobban ki
bírja a  földrengést, mint egy föld 
felett épített kétemeletes ház és 
hogy egy húsz- és ennél többeme
letes földalatti ház olyan hatalmas 
földrengésnek is ellentáll, mely 
egy föld felett épült négyemeletes 
házat rombadöntene. Emellett egy 
földalatti ház minden nehézség 
nélkül nyáron hűvösen, télen pe
dig melegen tartható. Tokió egyik 
negyedében most építik az első 
földalatti házat, melynek a  föld 
alatt nyolcvan emelele lesz. A 
ház váza acélból való, melyet tég
lával és betonnal bélelnek ki. A 
formája cilinderalakú, melynek 
hossza ezerszáz láb. A ház köze
pén hatalmas légtárna vonul ke
resztül, melynek átmérője hetven
öt láb. A háznak teljesen modern 
fölszerelése lesz.

H E T I  K R Ó N I K A .
A kormányzó felavatta a csepeli vám

mentes kikötőt. — A képviselőházban ke- 
ményhangu ellenzéki felszólalások hang
zottak el a házszabályrevizió ellen. — Vass 
miniszter Körmenden átvette díszpolgári 
oklevelét. — Gróf Klebelsberg résztvett a 
szegedi alsóközponti gazdasági egyesület 
avatásán. Kossuth serleggel a kezében, 
vont párhuzamot a 48-as és az októberi 
forradalom között. — Gróf Apponyi Jász
berényben beszámolót tartott. — A buda
pesti egyetemen a numerus clausus miatt 
a verekedések ismét kiújultak. Emiatt la
punk zártakor a műegyetemet néhány napra 
íezárták.

Az osztrák kancellár nagy beszédben 
válaszolt Bethlen-nek Nyugat-Magyaror- 
szágról tett kijelentéseire. Burgenland la
kosai — úgymond — ne aggódjanak, hogy 
erőszakos viszály támadna Magyarország 
és Ausztria között.

A ruszinszkói magyar pártok szövet
sége október 14-én kongresszust tartott 
Beregszászon, ahol megállapítást nyert, 
hogy a cseh kormány Ruszinszkót való
sággal lassú halálra ítélte.

A horvát parasztpárt emlékiratot intéz 
a királyhoz, amelyben céljait felsorolja.

A szerb parlament megkezdte új ülés
szakát.

Csehország decemberben választ.
A román nemzeti parasztpárt kímélet

lenül folytatja kormánybuktató eljárásét.
Az albán király megkoronázását január 

vagy februárra halasztották el.
A francia hadügyminiszter Bécsben 

látogatásokat tett. — A francia kormány
nak az az elhatározása, hogy a költség- 
vetési törvényjavaslatba beillesztett két 
szakasszal lehetővé teszi a 25 év előtt 
Franciaországból kiűzött szerzetesrendek 
visszatelepülését.

Oroszország csatlakozott a Kellogg 
paktumhoz.

Londonban több fontos flottaokmány 
rejtélyes eltűnése ügyében vizsgálat folyik.

Az olasz sajtó rendkívül melegen em
lékezett meg Bethen nyugatmagyarországi 
beszédeiről.

Németország erősen dolgozik rajta, 
hogy jóvátételi kötelezettségének végösz- 
szegét megállapítsák.

Amerikában nagy örömmel s lelkese
déssel fogadták Zepelin megérkezését. 
Newyorkban valósággal megakadt a köz
lekedés. Éljen Eckener, éljen Németország, 
éljen e Zepelin harsogott szüntelenül meny- 
dörgésszerü zajjal az ég felé.

H A R A N G S Z Ó .

S zih á ro m sá g  u. 21. vasárnap.
Ep. Eph. 6 . /0—17.

Amint a természetben a vetés sokféle 
viszontagságnak, veszedelemnek van ki
téve, úgy a mi hitünket is állandóan os 
tromolja az ellenség. Üdvösségünk ellen
sége ellen harcolnunk kell. De honnan 
vegyük ezeket a fegyvereket, melyek ezek 
a fegyverek és hogyan használjuk őket 
sikerrel. Ezek azok a kérdések, melyekre 
epistolánk világos feleletet ad.

A Győri Ev. Belmissziói Egylet tiszt
újítása. Október 9-én tartotta évi rendes 
közgyűlését a Győri Ev. Belmissziói Egylet. 
Fájdalmas mozzanata volt a közgyűlésnek 
özv. Späth Gyuláné lemondása az elnöki 
tisztségről. Huszonkét esztendeje állott özv. 
Späth Gyuláné az egyesület élén. Ez alatt 
az idő alatt lett szervezett munka a győri 
evang. jótékonyság, épült meg az érvahéz, 
indult meg a diakonissza munka. Ebbe az 
időbe esik az egyesület áldozatos tevékeny
sége az ev. szeretetházban felállított hadi- 
kórházban. Ez év tavaszán egészségi álla
potára való tekintettel lemondott az elnök
ségről. A közgyűlés mély meghatottsággal 
hajolt meg a megmásíthatatlan akarat előtt, 
érdemeit jegyzőkönyvében megörökítette s 
egyhangú lelkesedéssel örökös tiszteletbeli 
elnöknek választotta meg. Utódjául Kapi 
Bélánét választotta meg a közgyűlés, aki 
a megtiszteltetést el is fogadta. Mind a le
köszönő, mind a megválasztott elnök előtt 
küldöttség tolmácsolta az egyesület érzé
seit, melyeket Pálmai Lajos esperes, az 
egyesület ügyvezető elnöke vezetett.

Pécsi ev. Diákszövetség. F. hó 14-én 
tartotta a pécsi ev. Diákszövetség alakuló 
közgyűlését, amelyet Geyer Z. hitoktató 
nyitott meg imával és beszéddel. Elnökök 
lettek: Trattner Károly főreálisk. VIII. o. 
és Varga Sarolta VII. oszt. leénygimn. ta
nulók. Jegyzők : Mansfeld Anna leánygimn. 
VII. o. t . ; pénztáros : Kovács László fker. 
IV. évf. tan .; könyvtárosok : Szmolka test
vérek ; ellenőr: Bruhács Ferenc főreálisk. 
tanuló. — Elhatározta a közgyűlés a meg
érkezett egyh. kér. munkaprogramm alap
ján a helyi Programm sürgős összeállítását 
és a reformációi emlékünnepnek a temp
lomban leendő nyilvános ünnepélyen való 
megtartását, amelyen beszédet mond Varga 
Sári elnök, szaval: Mansfeld Anna, Wal- 
landt Blanka és Bozán Éva. Orgonán ját
szik Bán I. zenetanár.

Nyíregyháza. A Leányegylet október 
21-én vallásos estélyt tartott, melynek köz
pontjában Duszik Lajos miskolci lelkész 
ünnepi beszéde állott. Miatyánk c. quartet- 
tel Krecsék János id., Krecsák László, ifj. 
Krecsák János és Magéra József énekelték.

Iskolai alapkő-letételi ünnepély. A 
nagybarátfalui evang, gyülekezet 40.000 P 
költséggel a II. József-féle türelmi rendelet 
alapján épült torony-nélküli templomét to
ronnyal látja el, régi iskoláját a kor köve
telményeinek megfelelően átalakíttatja ás

Kisbaráthegyen új iskolát és tanítólakást 
építtett. A kisbaráthegyi iskola alapkő-le
tételi ünnepélye október 7-én ment végbe. 
Az „Erős vár a mi Istenünk“ eléneklése 
után Kiss Samu lelkész a 127. Zsoltár 
alapján egyházi beszédet mondott, imád
kozott, majd megáldotta az épülő iskolát. 
A szép ünnepély a Himnusz eléneklésével 
ért yéget.

Új iskola-építés Győrött. A győri ev. 
egyházközség elhatározta, hogy új, minden
ben, a kor igényeinek megfelelő iskolát 
épít. Az október hó 7-én megtartott köz
gyűlésen aztán a tervpályázat kiírását is 
elhatározta már. A pályázat országos és 
titkos. A legmegfelelőbb három fervet dí
jazni fogják : 1200, 800, 400 pengővel. Az 
iskola építésére körülbelül 240.000 pengőt 
fordít az egyházközség, magát az építke
zést pedig a legnagyobb valószínűség sze
rint a tavasszal már meg is kezdi.

Pécs. Az Evang. Társaság okt. 1-én 
tartotta évadmegnyító közgyűlését. — A 
Diakónia október 13-án sikerült tombola
estélyt rendezett.

Biblia-vasárnap. Október 21-én az 
összes magyarországi protestáns templo
mokban a Biblia áldásairól emlékeztek 
meg. Bizony-bizony, hol Biblia a házban 
nincs, hiányzik a legfőbb kincs . . .  Az ez 
napi persely-jövedelem a Britt Bibliater
jesztő Társulat céljait szolgálja.

Iharosberény. A Harangszó hírt adott 
az iharosberényi ifjúsági egyesület meg
alakulásáról. Azóta lassan, csendben dol
goztak tagjai, percre sem tévesztve el a 
célt, amit megalakuláskor maguk elé tűz
tek. Szombaton este megjelennek helyisé
gükben, írásmagyarázattal kezdetét veszi 
foglalkozásuk : énekkar, felolvasások, tár
sasjátékok, heti élmények megbeszélésével 
töltik ott idejüket. A legutóbb, okt. 7-én és 
14-én műkedvelő előadással léptek a kö
zönség elé. Prológgal kezdődött az előadás, 
a visszhangként felcsendülő : „Ha te innen 
el nem mennél idegen országba“ c. kar
éneket Teke Lajos tanító tanította be siker
rel. Majd következett Szigligeti: „Cigány“ 
c. népszínműve, melyet teljes színpadi fel- 
készültséggel adott elő a fáradhatatlan 
műkedvelő gárda.

Értesítés. A Dunántúli Lelkészegyesület 
által kiadott Keresztyén Családi Emlék
könyv érát az október 17-én tartott egye
sületi közgyűlés 1 pengőben állapította 
meg. Akik az Emlékkönyvet kiadása előtt 
megrendelték. 8 már meg is kapták, 10°/o 
kedvezményben részesülnek, s kérem szí
veskedjenek a példányok árát 90 fillérjével 
az egyesület pénztárosának, Horváth Oli
vér lelkész, Nagykanizsa (Zala m.) mielőbb 
beküldeni. Az új megrendelések szintén 
őhozzá intézendők. Németh Károly

ür. alelnök.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.

Eljegyzés. Wenczel János Devecserről 
eljegyezte Mohács Jucikét.

Házasság. Orbán Teréz és Szabó Ist
ván tanító folyó hó 20-án Budapesten, a 
Deák-téri evang. templomban házasságot 
kötöttek.

Ezüstlakodalom. Nagy Dezső presbiter 
és felesége Scheyer Terézia f. hó 17-én 
ünnepelték házasságuk 25 éves jubileumát 
a sárvári templomban, mely alkalommal 
Varga József sárvári lelkész szárnyaló 
beszédben kérte a jubilánsokra a jó Isten 
áldását.
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ÚJDONSÁGOK.
Horthy Miklósné nyitotta meg a Pro

testáns Nőszövetség nőimunka-kiállítá- 
sát. A Vigadó első emeleti termeiben ren
dezte országos nőimunka-kiállitását a Pro
testáns Nőszövetség. Magyarország min
den vidékről háromszáz kiállító közel ti
zenötezer tárgyat hozott fel és ezek kö
zött az egyszerű háziipari készítmények
től kezdve, a képzőművészeti és iparmű
vészeti munkákig mindent feltalálhat a 
látogató. Különös feltűnést keltenek a Pro
testáns Nőszövetség műhelyének háziszőt
tesei, csipkéi, bőrbatik-munkái. A nőszö
vetség ötödik tárlatát Horthy Miklósné 
nyitotta meg.

Hermann Miksa kereskedelemügyi 
miniszter ünneplése. Hermann Miksa ke
reskedelemügyi minisztert hatvanadik szü
letésnapja és miniszterségének kétéves 
fordulója alkalmából melegen ünnepelte 
a kereskedelemügyi minisztérium tisztikara 
és a minisztérium kötelékébe tartozó intéz
mények vezetősége.

Á hős egri nők emlékezete. Október 
18-án volt háromszázhetvenhatodik évfor
dulója annak, hogy Dobó István és az 
egri nők hősiesen megverték az egri várat 
ostromló Ali budai és Achmed pasa sere
get 1552 okt. 11-től 18-ig tartó világtörté
nelmi nevezetességű vérostromban. Az egri 
ifjúság ebben az évben is megünnepelte 
ezt a nevezetes évfordulót.

A pénzügyminiszter a  cukorrépa után 
fizetendő forgalmiadó alapjául szolgáló 
répa érát métermázsánként 2.50 pengőben 
állapította meg. Ha a répaszállításra vo
natkozó szerződési okiratot állították ki, 
akkor forgalmiadót fizetni nem kell.

Álmában szénné égett. Borzalmas 
szerencsétlenség történt Kupuszie község
ben. Sziveser Bogdán jegyző éjszaka ci-

garettázés közben elaludt és meggyulladt 
az ágyneműje. A jegyző olyan mélyen 
aludt, hogy alvás közben halálra égett. 
Reggel bukkantak megszenesedett holt
testére.

Amundsen nemzeti hős. Roald Amund- 
sent nemzeti hőssé proklamálták. Ünnep
napja december 14-e lesz, mert ezen a 
napon érte el a déli sarkot.

A német posta teljesen áttér a  föld
alatti vezetékre. A póznákra erősítetett 
távíró- és távbeszélővezetékeknek nagy 
hátránya, hogy a légköri zavarok állandó
an veszélyeztetik üzembiztonságát, A föld
alatti kábeleket ilyen veszélyek nem fenye
getik. Ennélfogva a németbirodalmi posta 
vezetősége elhatározta, hogy minden veze
tékét áthelyezi lassanként a föld alá.

Moszkva erkölcse. Rendkívül nő az 
elhagyott gyermekek száma Moszkvában. 
Az összes menhelyek túl vannak terhelve. 
Augusztus folyamán közel 1500 elhagyott 
gyermeket találtak Moszkvában.

H alálra ítélt olasz kommunista. A 
luccai renekivüli államvédelmi förvéryszék 
Della Maggiora kommunistát golyó általi 
halálra, társát, Spadonit 18 évi börtönbün
tetésre Ítélte.

Bírói talár és sapka a  jugoszláv tör
vényszékeken. A legújabb bírósági tör
vényjavaslat szerint, amelyet most terjesz
tettek a szkupstina elé, a törvényszékek 
bírái külön e célra készült talárt és sapkát 
fognak viselni.

M oszkvában bevezették az élelmiszer- 
jegyrendszert és a fejkvótát úgy a búzá
ban, mint a vajban és a tojásban 20—25 
százalékkal szállították le.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-tői 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

M agyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Ge ál Mózes. Elő
fizetési ára negyedévre 2 nengő. Megren
delhetők I., Andrássy u. 16 Budapest.

Dr. Luther Márton következő m űve: 
„Hauspostill Martin Luthers 1568“, illustrált 
kiadás, 3 részben, majdnem hibátlan pél
dány, eladó. Cím : Mayer Pál, ev. lelkész, 
Iklad. (P. Aszód.)

„ Du n á n t ú l i  S z a k á c s k ö n y v “
legújabb bővített kiadása 6.80 P előleges 
beküldése ellenében bérmentve kapható 
szerzőnél: özv. N a g y  F e r e n c n é
S á r v á r ,  Vasmegye. Utánvételes külde

mény 50 fillérrel drágább.

Gabonaárak: Búza 25.90, rozs 24.70, 
árpa 26.30, köles 27.—, zab 25.50, tengeri 
31.10, korpa 20.60 pengő métermázsánként.

Felelős szerkesztő és kiadó : O Z IP O T T  GÉZA 
S z e n t g o t t h á r d .  (Vasvármegye). 

Szerkesztőtárs : NÉMETH KÁROLY. 

Főmunkatársak :
NAGY MIKLÓS, 8ZE ND E ERNŐ, 

TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére.

r;Olvassuk evangélikus Írók könyveit!n
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Az itt felsorolt, vagy bárhol megjelent jó könyvet megküldi Kis Tivadar könyvkereskedése Pápa.
Új evangélikus iró ! A napokban jelent meg!
Maróthy Jenő: „Új urak a régi hegyek között“
című elbeszélő kötete. — Régen fogadott olyan egyhangú elismeréssel köny
vet a kritika, mint ezt. A bírálók egyhangúlag dicsórően állapították meg 
azt a csakis Mikszáth Kálmán hangjához hasonlítható, meghiggadt, bölcs és 
fölényes humort, mely nagy és kis dolgok felett átvilágít mondanivalóin. 
A kötet a mai felvidék régi hegyei közó fészkelt új urakról, a csehekről 
mond el történeteket, de igazában a régi, a magyar szívű tótok dicsérete ez 
a könyv. Ahogy őket elénk állítja, ahogy őket beszélteti, ahogy a felvidéki 
levegőt körénk árasztja, elsőrendű irói tehetség munkája. Nagv öröm nekünk, 
hogy ez a váratlanul és kiforrottan felbukkant új iró, Maróthy Jenő, evang 
papi családból származik s megint a mi sokszor és mindig érdemetlenül 
lebecsült nevünknek szerez dicsőséget. , Istentisztelet“ c. elbeszélése egy ev. 
falu istentiszteletének brilliáns rajza. Nagyon ajánljuk a könyvet. — Ára 8 P.

Me felejts el élni! Irla, Pa„ u«iő.
Ez a komoly, tudományos alapvetéssel és széleskörű látással 
megirt munka megragadó erővel hirdeti az evangéliumi élet
nézet szépségét, a lélek nélküli élet sivárságát és a lélektől 
áthatott élet boldogságot adó és boldogítani tudó hatalmas 
erejét. Örömmel sorolhatjuk ezt a művet a világnézetet építő 
munkák soréba s megelégedéssel gondolhatunk arra, hogy 
Ielkészi karunk egyik tagja ajándékozta meg ezen művel 
mindazokat, akik életük külső és belső megépítését életköte
lességüknek ismerik. Á ra 3 P.

hit cltfOCíott 60 ?T!Ú Útid á lt hOíloHíi Ez a kedves történet a „Ki dolgát csak Istenre h ag y ja ...“ kezdetű gyönyörű 
na vi.búúCll C-b IliúgULidll UOqCUUi evangélikus egyházi ének keletkezését írja le. Ára 32 fillér^

Lu the r vagy Loyola?
Irta : dr. Szeberényi Lajos ev. esperes. Á ra 6 Pengő.

t e a f á n  l i T Í W o l á h o n  Vallásos és családias han- t b  L e l i  K ü z e i e u e n .  gu!atu költemények gyűjte-
— Szabolcska Mihály versei. — ménye. Á ra 4 Pengő.

A presbiterek hivatása és  
kötelességei.

Irta : Takács Elek evang. esperes. 
Á ra 35 fillér.

L é g y  hű mindhalálig!
— Elbeszélés a világháború idejéből. — 
Irta : Farkas Mihályné, Kenessey Gizella. 

Ára 2 pengő.

A káposztás telep.
Amerikai regény.

Irta : Alice Hegan Rice.
A 160 oldalas könyv á ra  60 fillér.
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L :Megrendelésre azonnal küldi KIS TIVADAR PÁPA.  Fő-utca 21. szám
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HeoJelenlk minden vasárnap.

É l Isten  az égben l 
L égy jó  rem én ység v
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Imádkozzunk!
Kolosszei 1. 4 . 2. „Az imád

ságban állhatatosak legyetek“. ..

R keresztyén ember — imádkozó 
ember! . . . Olyan viszonyban 

él Istennel, a királyok Királyával, a 
boldogságos és egyedül erős Isten
nel, mint amilyen viszonyban élnek 
a gyermekek édesatyjukkal. A jogot 
ehhez Jézus szerezte meg mind
nyájunk számára. Ám a keresztyén 
embernek nemcsak szabad, kell is 
imádkozni. Gondoljuk m eg: mi 
szegény földi utasok vagyunk, Isten 
pedig maga a gazdagság! Azért 
akinek igazi élő hite van, akinek 
szíve Istenben nyugszik meg, az 
boldogan kulcsolja kezét össze 
imádságra! . . .

De hát hogyan imádkozzunk?... 
Mivel a keresztyén ember folyto
nosan szent összeköttetésben áll 
Istennel, ebből magától értetődőleg 
következik, hogy a napot sem meg
kezdeni, sem befejezni nem tudja 
imádság nélkül. Sőt, imádsággal 
kap bele munkájába: „Uram! se
gíts meg!“. . .  Imádkozva nyúl a 
mindennapi kenyérhez, imádkozva 
élvezi Isten minden ajándékát, amit 
ingyen, kegyelemből kap és imád
kozva fogadja még a szenvedést, 
a fájdalmakat is, amelyeket Isten 
kifürkészhetetlen bölcsesége reá 
mér. Úgy van a hívő keresztyén 
az imádsággal, mint a madár a 
szárnyaival: nem repül velük állan
dóan, de minden pillanatban kész 
arra, hogy a magasba emelkedjék 
és szálljon a kék égboltozat-felé. 
A hívő keresztyén sem tartja min
dig összekulcsolva kezeit és nem 
morzsolja kegyes imádságok sza
vait, de minden pillanatban kész 
arra, hogy imádsága szárnyán Isten
hez ,szálljon és mindenért, amivel 
az Úr megajándékozta, mélységes 
hálát, köszönetét mondjon egy

imádságban, minden nap Istenhez 
száll könyörgésével és ha az Ú r  
kérését nem hallgatja is meg mind
járt : nem esik kétségbe, nem fárad 
el a tusakodásban — példaképe 
a kananita asszony, vagy még in
kább maga a Megváltó, aki min
denhol és mindenkor az ő mennyei 
Atyjának arcát kereste . . .

„Uram te hordozál 
Eddig s pajzsom valál,
Vész, ha reám tört.
Ha volt derült napom,
Nyílt virág utamon :

-ÍÍAKANGNZO“ 
<átésl ár* negytdírr« 

'?  28 f. Félévre 2 P 40 f. 
Ceoportoi küldéssel 
10°/«-oe kedvezmény. 

Amerikába eg én  évre 2 
dollár; aa utódállamokba 
negyedévre 1 P 80 fill.

Csak tetőled jött.
Ha tévedtem s kesergtem. 
Zsámolyodnál várt bocsánat. 
Légy örökké áldott.

Oh maradj meg velem 
Te örök kegyelem.
Benned bízom én.
Harc ha rám nehezül, 
Reményem elmerül 
A baj tengerén :
Szívem hittet esdekel: 
Jézus csöndesitsd a vihart, 
Nyújts felém védő kart.“

Ámen

Megtanultuk-e egymást becsülni?
Dr. Mesterházy Ernő egyházkerület! felügyelő szózata a dunántúli 

egyházkerület győri közgyűlésén.

Rz elmúlt esztendő sem hazánk, 
sem egyházunk helyzetében 

nem hozott könnyebbülést. Válto
zatlanul áll a küzdelem, melyet 
fennmaradásunkért, megélheté
sünkért immár tiz súlyos, megpró
báltatásokkal teljes esztendő óta 
folytatunk. A békekötés által reánk 
kényszerített mostoha viszonyok 
között mind nehezebben tud az 
ország, benne a mi amúgy is sze
gény egyházunk boldogulni.

Ellenségeink ezt rég tudják és 
titkolt örömmel nézik a trianoni 
helyzet folytán bekövetkező elsze
gényedésünket.

Á jóbarátok — be kevesen van
nak — szeretnék a bennünk körül
vevő vasgyűrüt a szó és meggyő
zés fegyverével tágítani, azáltal 
fennmaradásunknakés fejlődésünk
nek biztos alapot adni.

De mit csinálunk mi? Levon
tuk-e a közelmúlt szomorú lecké
jének tanulságait?

Tudunk-e egy egységes gondolat 
körül csoportosulni és félretéve 
minden önérdeket annak megva
lósításán munkálkodni? Megtanul
tuk-e egymást becsülni ? Akarunk-e

hazánkért, egyházunkért önzetle
nül dolgozni ?

Sajnos erre és még számos ily 
irányú kérdésre a válasz nem az, 
amit egy eltiport, de önérzetes 
nemzet fiaitól várni lehetne.

A társadalom elkülönülése ma 
épp oly erős, mint a háború előtt 
volt, az önzés semmit sem veszí
tett erejéből, de a megromlott gaz
dasági viszonyok még nagyobbra 
növelték.

Viszont vészit erejéből az egy
mást megbecsülés nemes köteles
sége.

Egységes gondolat még lobog 
az elfásult szívekben, de hiányzik 
a lelkierő, mely az azért való 
munkát, áldozathozatalt, a kéz a 
kézben való együttes fellépés esz
ményi magaslatokba emelő len
dületét kiváltaná.

Önzetlenség, egymás megbecsü
lése, felebaráti szeretet, békesség 
hirdetése és gyakorlása elsősorban 
az egyházak hivatása és köteles
sége.

Sajátságos és elszomorító amit 
e téren megcsonkításunk óta ta
pasztalunk.
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A kommun után úgy látszott, 
hogy a  r. kath. és protestáns egy
házak közötti viszony bensősége
sebbé válik. Bizonyos együttmű
ködésre nyílott kilátás, mindenütt 
a  felekezeti békét hirdették, az 
akkor még egy ünnepség kereté
ben egymás után egyházi funkciót 
is végző különféle felekezethez 
tartozó lelkészek. Egy szebb, meg
értőbb kor reménysége csillant fel 
az aggódó hazafiak lelkében.

Ám ez csak múló verőfénynek 
bizonyult.

Csakhamar, mint a  korai dér 
a  virágot, lefagyasztotta ezen re
ménységet a  rideg való.

Az első lökést ehez a  pápai 
kódexben a  vegyes házasságokra 
vonatkozó rendelkezésnek Csonka- 
magyarországon való kötelező al
kalm azása adta meg.

Később a  nagy nyilvánosság 
előtt megtartott nemzeti jellegű 
ünnepélyeken a  kath. lelkésznek 
más felekezethez tartozó lelkészek
kel való egyházi együttműködését 
eltiltotta a  római legfőbb hatalom. 
Majd a  zászlószentelések alkalmá
val állott elő az amúgy is közis
mert helyzet.

Folytathatnám a  felsorolást, de 
ez felesleges, hisz mindannyian 
tudjuk, hogy újabb pápai körleve
lek, újabb ilynemű rendelkezései 
láttak napvilágot, melyek sértik 
önérzetünket és nemcsak megne
hezítik, de hovatovább lehetetlenné 
teszik a  hazafias szempontból any- 
nyira kívánatos magatartásunkat.

Akik az evangélium után 
vágyódnak.

Iria : dr. Schlitt Gyula. 11
Adja át üdvözletemet mindenkinek s 

mondja meg nekik, legyenek kitartók, sze
ressék Ilonkát, míg ismét közéjük jövök.

Csókolja szerető fia : látván.
Ez éjjel boldogan aludt Klára néni. 

Angyalokról álmodott, kik körülrepülték 
házát, nevetgéltek s tarka virágokat dobál
tak be az ablakon.

Másnap ott találjuk Klára nénit a pécsi 
piacon. Ott áll a kofák között s kínálja 
áruit. Minden odatódul, majd ingyen adja 
portékáját. Mór távolról látja, jön a két 
apáca is. Elől a kövér, hátul egy lebegő an
gyal, szárnyak nélkül, az ő Ilonkája. Kezében 
egy mély kosár, majd a földig ér. A kövér 
mintha szagolná, hogy Klára néni olcsón 
árulja holmiját, egyenesen feléje tart s a töme
gen át odaszorong kosarai elé. Ilonkán nem 
látszott semmi különösebb meglepetés. Csak 
csillogó, szép szemei árulták el szíve nagy 
örömét, melyről a .szája nem beszélhet. 
0  tudta, hogy ma itt lesz valaki otthonról, 
de más valakire gondolt. Klára néni alig

HARANQSZÓ.

Ezen sérelem tárgyát képező in
tézkedések legnagyobb részét dog
matikai alapra vezeti vissza a  r. 
kath. egyház és azt mondja ezen 
nem változtathat.

Holott nagyon jól tudjuk, hogy 
előbb is meg volt a  dogmatikai 
alap, de a  végrehajtás Nagyma- 
gyarországon nem történt meg, 
mert tekintetbe vették az itteni 
különleges viszonyokat. Ezek a 
különleges viszonyok m a százszor 
inkább figyelembe veendők lenné
nek, mint voltak a  béke idején. 
Mert ezt ma elsősorban nem is 
protestáns, hanem a  mindenek 
felett való magyar nemzeti szem
pont kívánja.

De nekünk nemcsak dogmatikai 
alapon felépült intézkedések okozta 
sérelmeink vannak.

Egy jól szervezett irói gárda 
egyéb hivatásához tartozó műkö
désén kívül, arra pazarolja erejé
nek egy részét, hogy rendszeres 
tám adást intéz ellenünk.

Mindezek betetőzésére újabban 
a  r. kath. világi elem egy része, 
amelytől pedig megértést, higgadt
ságot várnánk, mindinkább agresz- 
sziven lép fel ellenünk, midőn kü
lönféle kis- és nagygyűléseken oly 
nyilatkozatokat hallat, melyeknek 
sokszor épp az ellenkezője bizo
nyítható.

Lekicsinylő hangon emlékeznek 
meg egyházunkról, annak hivatá
sáról, vezetőiről. Meghamisított tör
ténetírásról beszélnek, a  magyar

tudta magét fékezni, hogy oda ne rohanjon, 
karjaiba ne vegye ezt a szép leányt s ösz- 
sze-vissza csókolja. Csak szemeik találkoz
tak, azok összecsókolództak, mint két csil
lag az égnek egymástól legtávolabbra eső 
pontjairól.

Hamar megkötötték az üzletet. így szeret 
venni a kövér apáca, ha nem kell érte 
fizetni. Klára néni megigérte azt is, hogy 
kocsival a kolostor elé viteti a megvett 
dolgokat, akár ők is felülhetnek. Erre a 
kövér már nem volt hajlarídó. de azt meg
igérte, hogy misét mondat Klára néni lelke 
üdvéért.

„Aztán két fej káposztát adjon a kosa
rába, ne járjon üresen 1“ — Hangzott a 
kövér kemény rendelkezése.

Ezt várta Klára néni, mert igazán nem 
tudta volna, hogyan juttassa Ilonka kezébe 
Istvánnak levelét. Egy-kettőre ott volt Ilon
kának a kosarában, a káposztával együtt 
vándorolt oda. Hálásan nézett Ilonka Klóra 
néni szemébe s nagy nehezen megindult 
a kövér utón, ki már kezdte figyelni a 
gyanúsan víg kedélyű öreg Klára nénit. 
Már figyelhetett, ott volt a levél a bő gúnya 
alatt, úgy dobogott Ilonka szíve, mintha 
csak olvasná.

Klára néni hamar végzett. Sietett. Az 
öreg Rónay alig tudta bevárni. Klári néni
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történelmi könyvek felülvizsgálatát 
követelik. Püspökeinket a  nekem 
ugyan m a is kedves superinten
d e d  szóval nevezik azért, hogy 
ezzel is lekicsinylésüket kifejezésre 
juttassák és tudatosan tüntessenek 
a  közjogilag elfogadott kifejezés 
ellen.

Mindezen tünetek és jelenségek 
egybevetéséből a legnagyobb tár
gyilagosság mellett is arra az  ered
ményre kell jutnunk, hogy három 
különböző irányból, de egy céllal 
folyik a  támadás a  prot. egyhá
zak ellen.

Ám ennek ellenére r. kath. ve
zető egyéniségek kijelentik, hogy 
a  r. kath. egyház és híveik nem 
részesülnek abban az elismerés
ben, mely őket súlyúknál fogva 
megilleti. Ellenben mi protestán
sok kiváltságos helyzetet élvezünk. 
Hangoztatják, hogy mi támadjuk 
a  r. kath. egyházat, a  békével és 
türelmükkel visszaélünk.

Mi ez, ha nem közismert té
nyeknek elferdítve való beállítása, 
mi m ás ez, mint hangulatkeltés a 
prot. egyházak és híveik ellen azok 
körében, akik nem ismerik a  viszo
nyokat és nincsen meg a  módjuk 
arra, hogy azokról meggyőződést 
szerezzenek. Nem más ez mélyen 
tisztelt közgyűlés, mint konkoly
hintés, melynek lassan-lassan az 
lesz az  eredménye, hogy gyűlö
lettel telnek meg a tömegek azok- 
iránt a  magyar testvéreik iránt, 
akik más templomban im ádják az 
örökké való Istent.

még a kocsiról sem tudott leszéllni, előbb 
töviről-hegyire mindent el kellett mondania. 
Nagy lett az öröm a bánatos szívben. Per
sze úgy adta elő szegény Klára néni az 
egészet, mintha szép nyugodtan tárgyalt 
volna Ilonkával. Hazudott, hogy megnyu
godjon a boldogtalan apa, hogy reményt 
lopjon a reménytelen szívébe. Megbocsátja 
ezt neki a jó Isten. De ez ártatlannak lát
szó kis hazugság is maga utón vonta a 
bajt. Most az öreg is elakart menni Pécsre, 
hogy beszélhessen leányával, Alig lehetett 
róla lebeszélni. Megint kellett hazudni. így 
meg úgy. Most egy ideig nem jön ki a 
piacra. Az egyik hazugságot szükségképpen 
követi a másik, ezt a harmadik s így to
vább. Olyan ez, mint a lavina. Egy kevés 
elég belőle, hogy oly tömeggé legyen, mely 
megfojt. Érezte ezt Klára néni is, de mit 
tegyen ? Egy ember nyugalmáról volt szó.

XIV.
Ilonka nehezen várta az estét. Egész 

nap ott égett mellén az a levél s nem tudta 
elolvasni, soha nem volt egyedül. Estére 
cellájába vonul s nyugodtan elolvassa. 
Előre örült, mily kedves estéje lesz. Egész 
nap izgatott volt.

Ez a vacsora is mily hosszúra nyúlik 7 
Pedig péntek van, böjtölnek. Mégis se
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Mély szomorúság fogja el a 
lelkemet ezen tünetek láttán.

Nemcsak azért, mert oda jutot
tunk, hogy az ellenkező oldalon 
levő túlzó elemek meggyőződésün
ket, hitünket nem tisztelik, nem 
becsülik, hanem azért, mert s z e -  
r e n c s é t le n , s z é td a r a b o l t  h a z á n k r a  
v é g  v e s z e d e l m e t  lá to k  a b b a n ,  h a  a  
f e le k e z e t i  h a r c  n e m z e t b o m l a s z t ó  
m é r g é t  b e v i s z i k  é le té b e  a z o k ,  a k ik  
e lé g  k ö n n y e lm ű e k  a h h o z ,  h o g y  a  
k u l tú r h a r c  é g ő  f á k já l y á v a l  j á t s z a 
n a k  a z  a m ú g y  is  p a t ta n á s ig  fe 
s z ü l t  e m b e r i  i d e g e k  p u s k a p o r o s  
h o r d ó ja  k ö rü l.

Senkisem tudja megmondani, 
hogyha ez az irányzat — amitől 
Isten óvjon, — diadalra jut, minő 
végzetes eredményeket fog felidézni.

De egy bizonyos, hogy a  fele
kezeti harcokban meggyengült és 
meghasonlott magyarság a  társa
dalmi rend ellen küzdő, Istent, 
vallást, nem ismerő rétegek rend
szeres tám adásának ellentállni nem 
tudna és nemzeti feltámadásunk 
szent ügyét szolgálni erőtlen és 
képtelen lenne.

Ép azért minden hazáját, egy
házát szerető hazafinak, tartozzék 
bármely felekezethez, s z e n t  k ö te le s 
s é g e  a  f e l e k e z e t e k k ö z t i  v i s z o n y  e l 
m é r g e s e d é s é t  m e g a k a d á l y o z n i  é s  
e lk ö v e tn i  m in d e n t ,  h o g y  a  g y ű lö l e t  
h e ly e t t  m e g é r t é s  k ö l tö z z ö n  a  te l
k e k b e .

Hinni akarom, hogy a  r. kath. 
testvéreink nagy többsége ugyan
így gondolkodik, hinni szeretném,

hossza, se vége ennek a tálhordozásnak. 
Ne gondold, hogy a túrót hozzák ennyil 
változatban. Pecsenyéket, a különfélekép
pen elkészített húsokat. Ingerlőn párolog 
az egész asztal. Vakmerő illat terjeng a 
kolostor termeiben, zeg-zúgos folyosóin, 
mely a jámbor éhezőben is tigrist kelteget.

A kolostornak vendége van 1 A város
nak egy fiatal plébánosa.

Ilonka végigszaladt a gyengén meg
világított folyosón, mintha szárnyak vinnék. 
Bebújt a cella alacsony ablakán s már is 
olvasta a levelet;

Wittenbergből írták. Oly messze van 
Pista s ő nem tud róla. E nagy távolság 
fájt. De annál kedvesebb, annál drágább 
a levél. A levélnek minden gondolata ol
vasás közben a leány arcéra ül. Mily fáj
dalmas volt az első mondat Ilonka szá
mára. Ha más valaki a mai nap folyamán 
csalódik, a holnapi napra van ismét remé
nye. Másként van ez őnála. Száméra a 
remény meghalt akkor, mikor bezárultak 
megette a kolostor ajlai. Az életében mér 
minden következendő nap a csalatkozások 
napja. A remény csak néha játszik vele, 
éjjel, álmában. Reménye a koporsónak la
kója. Reggel kinyitja a koporsót s szemével 
nézi a halottját, este bezárja a koporsót s 
álmodik halottjáról.

hogy nem azonosítják magukat a 
túlzó irányzat felfogásával, hanem 
a felekezeti békét és annak áldá
sait komolyan akaró és hirdető 
vezéreikkel együtt azon lesznek, 
hogy túlzó irányzatú hittestvéreik 
nagy energiája ne a  más feleke- 
zetüek elleni harcban, hanem sa
ját felekezetűk beléletében való 
munkálkodásban keressen és talál
jon érvényesülést.

Mélyen tisztelt közgyűlés I
Feltétlenül szükséges, hogy a 

mi részünkről is megtörténjen 
mindaz, ami súlyos helyzetünk 
javítására szükséges és célraveze
tőnek látszik.

Az államhatalomnak kötelessége 
és fontos érdeke a  különböző fe
lekezetek harmonikus együttmun- 
kálkodását biztosítani.

Ép ezért és mert a  bevett fele
kezetek egyenlőségét és viszonos
ságát törvény biztosítja, méltán 
elvárhatjuk a  kormányhatalomtól, 
hogy ezen viszonosságot sértő ma
gatartást bárhonnan jöjjön is az, 
a rendelkezésére álló eszközökkel 
meggátolja.

Amennyiben a kormányhatalom, 
illetve annak képviselői nem ven
nének tudomást ily természetű 
ügyekről, gondoskodnunk kell ar
ról, hogy az egyenlőség és viszo
nosság törvénybiztosította jogaink
ba ütköző cselekmények megfelelő 
formában az államhatalom tudo
mására hozassanak és követelnünk 
kell azok megszüntetését és meg
torlását.

Majd élet nyomul elsápult arcába. A 
lázas munkáról olvas. Az evangéliumért 
lelkesedő ifjúságról. Mindenütt ott látja 
Isjvánt. De dobogott a szíve. Az egyetemen, 
a piacon, az utcasarkon, mindenütt ott van, 
hol vágyakozó lelkek várnak az igére. Vér
piros lesz arca, mikor Lutherről olvas. A 
gyenge leány csudálatos akaratot, erőt, 
vágyat érzett magában : szétbontani e do
hos falakat s kimenni a szabadba, az igét 
hirdetni.

Irt-e ő róla is ? Ez a kérdés zavarta 
folyton. Rosszul esett neki, hogy István ő 
róla megfeledkezett. Már annyit ír s róla 
egy szót sem. A hév piros lángjai eltüne
deztek arcából, fehér lett, mint a hó, mint 
egy csendes, szomorú téli kép, olyan volt 
az arca.

De csakhamar mutatkoztak a kikelet 
jelei. Piciny szója szélén egy alig észre
vehető vonaglá3 erőlködött mosollyá vál
tozni, megjelentek arcán a szerényen piros 
rózsák, egyre pirosabbak lettek, Szeméből 
a könnyek hullottak alá az arc piros ró
zsáira, mint a tavaszi hajnal harmatcseppjei. 
Nem feledkezett meg róla 1 A  rózsákat is 
őrzi. Atyjáért is imádkozik. Az ő atyjáért, 
ki száműzte otthonából. Aranyból van a 
szíve, mert tud megbocsátani. S nemsokára 
hazajön.

S z ü k s é g e s n e k  ta r to m  a  t e s tv é r  
r e f o r m á tu s  e g y h á z z a l  v a ló  m e g 
é r tő  j ó  v i s z o n y n a k  k im é ly i t é s é t  és 
a  szorosabb együttműködés to
vábbi feltételeinek megteremtését. 
Kell, hogy közös veszedelem még 
közelebb hozzon bennünket és a  
meglevő közös protestáns bizott
ság, vagy egy újabb annak kere
tében megalkotott szervezet legyen 
az a  fórum, ahonnan a  közösen 
elszenvedett támadások ellen a 
megfelelő együttes védekezés meg
induljon és amint egységesen éri 
tám adás a protestáns egyházakat, 
a  védelem is egységes legyen.

T o v á b b  k e ll  f e j le s z te n i  a  k ü l
fö ld i  k a p c s o la to k a t , meg kell terem
teni a  szorosabb együtműködést 
a  külföldi nagy protestáns szerve
zetekkel, mert az igazságon kívül 
az egységben van az a  hatalom, 
mely fellépésünknek, tiltakozásunk
nak súlyt ad, mely sérelmeink or
voslását leginkább biztosíthatja.

Lássuk be, hogy ma mindany- 
nyiunktól nagyobb egyházhűséget 
kíván az anyaszentegyház, mint a  
béke boldog éveiben. Ma nem 
elégséges azt mondani, hogy evan
gélikus vagyok és ezzel befejezett
nek tudni az egyházhoz való tar
tozás kívánta kötelességeket. M a  
n e m  le h e tü n k  c s a k  n é v le g e s  e v a n 
g é l ik u s o k ,  ma mindenki pozitív és 
aktiv munkájára van szükség. Kell, 
hogy minden magát evangélikus
nak valló hittestvérünk érdeklőd
jön egyháza viszonyai iránt, kö
zeledjen szeretettel az eddig elha-

Itt egyszerre elborult az arca. Egy fekete 
tavaszi ■ felhő tolakodott szeme elé. Néki 
mór nincs otthona, nincs reménye. Láncra 
verték életét s nem lehet megoldani. Az 
asztalra borul s keservesen sír. Körülötte a 
cella oly rideg. Olyan, mint egy kripta, mely
ben egy halott megmozdult s életért kiált.

Ilonka Isten kezébe ajánlja! magát s 
elalszik, A bánat takarót von föléje s alatta 
piheg, mint egy beteg galamb.

XV.
Falussy István, amint tudjuk, Witten- 

bergben töltötte idejét. Itt tanult s készült 
az életre. Luther ajkáról hallgatta az igét; 
ez beleszólt egyéniségének kialakulásába 
s ez döntötte el életsorsát. Lutheránus lel
kész lett. Ma avatták. Mi ér fel az ő örö
mével ? Mikor egy világért sem adná azt, 
hogy Luther szavai áldották meg. Boldog 
volt. Egy vágya volt már csak: haza menniI

Ma este Luther asztalához volt hivatalos. 
Dobogott a szíve, mikor kezét a kilincsre 
tette a nagy ember házának ajtaja előtt. 
Benyitott, Egy szelíd szemű nő fogadja a 
legnagyobb szívélyességgel, Luthernek fele
sége. Egy tágas nappali szobába vezeti. 
Leülteti. A bútorok a lehető legegyszerű- 
ebbek, de mindenütt rend, tisztaság.

(Folyt. k8r.)



348 HARANQSZÓ. 1928. november 4.

nyagolt munkatérhez. Körülményei 
és helyzete szerint kérjen részt az 
egyházépítés munkájában. Legyen 
meggyőződve bármi kis részt vál
lal, már erőtényezőjévé vált egy
háza fejlődésének.

Akik pedig eddig is kedves kö
telességüknek tartották az egyházi 
életben való munkálkodást, állja
nak fokozott készséggel egyházuk 
rendelkezésére.

Keljünk nemes versenyre az 
egyházépítés munkájában, küzd- 
jünk hitünk igazságáért. L e g y ü n k  
ö n é r z e t e s  e v a n g é l ik u s o k ,  akik az 
élet minden viszonyai között bát
ran teszünk tanúbizonyságot hi
tünkhöz való ragaszkodásunkról.

De amidőn dolgozunk egyhá
zunkért, kiépítjük annak szerve
zetét védelmezni kívánjuk táma
dások ellen és megbecsülést s 
tiszteletet kívánunk a  más valláson 
levő testvéreinktől, ugyanakkor ki
jelentjük, hogy mi a  hitünk alap
igazságát és fundamentumát képe
ző szeretet alapján állunk.

Ez alapon kívánjuk a  felekezeti 
viszony kialakulását munkálni.

Kerülni óhajtjuk mindazt, ami 
távolról is támadásnak volna mi
nősíthető és mellőzni fogunk min
dent, aminthogy eddig is mellőz
tük, ami az ellentétek kiéleződé
séhez vezetne. Ezen magatartá
sunkkal egyrészt egyházunk szel
lemében kívánunk eljárni, másrészt 
nemzetünk iránti kötelességünket 
óhajtjuk teljesíteni.

Szeretném ha a  r. kath. testvére
inket ugyanezen érzés és készség 
hatná át, mert akkor komolyan hin
ném, hogy a felekezeti béke ügyét 
nagy lépéssel tudnók előre vinni.

Mélyen tisztelt Közgyűlés!
K e d v e s  k ö te le s s é g e t  te l je s í te k ,  

m id ő n  K a p i  B é la  p ü s p ö k  ú rró l, a z  
ő  r e n d k ív ü l i  t e v é k e n y s é g é r ő l  e  h e 
ly ü t t  m e g e m lé k e z e m .  Megköszö
nöm, hogy ez év tavaszán egye
temes egyházunk képviseletében 
az amerikai Kossuth Lajos szobor 
leleplezésén megjelent. Az ő am e
rikai útja nemcsak az egyetemes 
egyháznak Kossuth világnagysága 
előtti hódolat kifejezése volt, ha
nem hála az ő apostoli fáradozá
sának, egyházunk és hazánk javára 
komoly eredményeket felmutató ér
tékes munkateljesítményt is jelent.

Csak az elmúlt évben ajándé
kozta meg szeretett püspökünk 
egyházi irodalmunkat „ B i z o n y s á g 
t e v é s “ cím alatt megjelent és az 
egyházkerületnek is dedikált ha-

Én hiszek Gram.
A megnyugvásnak csend-magaslalán 
Leomlok eléd dajkáló Atyám 
S amit a küzdés hínárba ejtett,
Ingatag szívem már-már felejtett:
Fogadd el tőlem — bűnöm bocsátva. 
Midőn felszáll a tisztelő hála.

Szívemben égve örök Szerelmed :
Én hiszek Uram, hiszek Tebenncd !
Míg gyarló elmém csak sejt, csak kutat, 
Az igazság-fény mutatja utad . . .
Ó gyújtsál reményt, gyújtsál türelmet 
Szent vasárnapos életem felett.

Hiszem : azért van bús őszünk-telünk, 
Hogy víg bimbókkal gazdagabb legyünk. 
Hogy a hervadás azért szül avart;
Mert a Lét benne új csirába hajt . . . 
Sziklahitem kél dús termőröggé :
Én hiszek Uram, hiszek örökké.

Kapcsándy Sándor.

talmas munkájával és ez év ta
vaszán „ B é k e s s é g “ cím alatt meg
jelent gyönyörűséges imákat tar
talmazó imakönyvével ismét gaz
dagabbá tette evang. egyházunk 
közönségét.

Köszönjük szeretett főpásztorunk 
azt a  figyelmét, hogy „Bizonyság
tevés“ cím alatt egybefoglalt ha
talmas prédikációt egyházkerüle
tünknek dedikálta és annak egy 
díszkötésü példányát egyházkerü
leti könyvtárunknak megküldeni 
szíves volt.

Különösen hálás szívvel köszön
jük azokat a  rendkívüli szellemi 
kincseket, melyeket a  fenti mun
kában oly gazdagon tár elibénk 
és amelyekből lelkiépülést, hitet, 
vigaszt és megnyugvást meríthet 
minden az örökkévaló Istenhez 
fohászkodó embertársunk.

Végül bár szeretett püspök urun
kat az egyházkerület nevében győri 
lelkésszé történt beiktatása alkal
mából itt Győrött üdvözöltem,!!kö
telességemnek tartom, hogy egy
házkerületi közgyűlésünkön is kér
jem Isten áldását az ő győri lelki
pásztori működésére.

Meleg szeretettel emlékezem 
meg D r. A j k a y  B é la  e g y h á z m e 
g y e i  f e lü g y e lő r ő l , ki ez év tava
szán ünnepelte egyházi munkál
kodásának 40 éves évfordulóját. 
Egyházkerületünknek kiváló fő
jegyzője azon rendkívüli egyéni
ségek közé tartozik, akik egyhá
zuk érdekében nemcsak tehetsé
güket, munkájukat áldozzák öröm
mel és szeretettel, de akiknek gyö
nyörűség és boldogság anyaszent- 
egyházuk iránt kötelességet telje
síteni. Tartsa meg a  gondviselés 
számunkra és családjának e ne
mes szivü egyházhű férfiút.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Hogyan közelít hozzád Jézus !

Nov. 5. Mint tanítómester. Máté 23, 
6—10. Jézus az ő nagy életmunkáját, mely
nek végső célja az ember megváltása, 
tanítással kezdte. Tanításában feltárja előt
tünk az emberi élet igaz értelmét és örök
kévaló célját. Az emberi életnek amaz 
örökkévaló kérdéseire : „honnan jövünk és 
hová megyünk“, egyedül ő ad nekünk igaz, 
szívünket, lelkünket megnyugtató feleletet. 
Tanítása által is az emberi lelket istenhez 
akarja vezetni, mert az embernek igazi 
hivatása, rendeltetése, hogy Istennek szol
gáljon. Isten a mi Atyánk és mi az ő gyer
mekei vagyunk. Életünk boldogságát, éle
tünk szépségét csak Istennel való közös
ségben találjuk meg. Istennek dicsőítése 
által dicsőül meg a mi életünk is. Jézus 
tanítása azonban csak egy része az ő meg
váltói munkájának. Tanításéban csak utal, 
előkészít még egy nagyobb tettnek, a „tit
kok titkának“ kereszthalélának megérté
sére, ami által van a mi váltságunk, Isten
nel való megbékülésünk, örök üdvösségünk. 
Üljünk azért az ő lábaihoz, hallgassuk 
tanításait, mert egy a mi Mesterünk.

Nov. 6. Mint a jó pásztor. Jón. 10, 11., 
27—30. Jézus azért jött, hogy nekünk éle
tünk legyen és bővölködjünk. Mit tesz a jó 
pásztor? Füves legelőkre, csendes vizekre 
tereli a nyájat. Jézus a jó pásztor az örök
életnek kenyerével és italával, — szent 
Igéjével — táplálja, erősíti a mi éhező és 
szomjuhozó lelkünket. De nem csupán lel
kűnkről, — testünkről is gondoskodik az 
Ür. Másodszor a jó pásztor védi és oltal
mazza az ő nyáját. Jézus megvéd minden 
gonosztól, a bűn kísértéseitől. Jézus köze
lében állandó békességben, biztonságban 
vagyunk. Kezeiből semmi sem ragadhat ki 
bennünket. Nem árthat nekünk többé a 
gonosz. Végül a jó pásztor életét adja az 
ő juhaiért. Jézus életét adta miérettünk a 
Golgothén, hogy nekünk örökéletünk legyen.

Nov. 7. Mint orvos. Máté 15, 10—20. 
Jézus Igéjével belevilágít szívünknek, lel
kűnknek mélységeibe. Megmutatja szívünk
nek romlottságét, tisztátalanságát, bűnös
ségét. A szívből származnak a gonosz 
gondolatok, gyilkosságok, házasságtörések, 
paráznaságok, lopások, hamis tanúbizony
ságok, káromlások. Jézus gyógyulást hoz 
szívünknek azáltal, hogy megtisztítja szí
vünket. Szendéikével kiégeti a bűnnek 
minden salakját. Bekötözi azokat a vérző 
sebeket, amiket a bűn ejtett rajtunk. Új 
szívet ád. Tiszta szívet teremt bennünk. 0  
a mi orvosunk.

Nov. 8. Mint szabadító. Ján. 8, 31—36. 
Jézus azért jött, hogy bennünket szaba
dokká tegyen a bűntől. Életünk megrontója, 
pusztítója a bűn. Nem lehetünk addig iga
zán boldogok, míg a bűn rabságában élünk. 
Az Ür széttöri bűneinknek rabbilincsét. 
Leveszi lelkűnkről a bűn ótkos terhét s az 
Isten fiai szabadságára vezérel. E szabad
ságbán bírjuk életünk tiszta boldogságát. 
Ha a fiú megszabadít, valósággal szaba
dok leszünk.

Nov. 9. Mint „megfeszített“. Péter I. 2, 
21—25. Kereszthalála által van a mi vak
ságunk, s Istennel való megbékülésünk. 
Bűneink miatt nem közelíthetünk Istenhez. 
Bűneink miatt Istennek igazságos Ítélete 
sújt bennünket. Az Úr ártatlan szenvedése 
által eleget tett Isten igazságának. Helyet
tünk elszenvedte a bűn büntetését s ezáltal 
nekünk bűnbocsánatot szerzett. A bűnbo
csánatban mienk az élet és üdvösség. Járul-
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v ir ts o lo g i  R u p p re c h t O liv é r  
felsőházi tag, a dunántúli egyhker.-i 
gyámint. világi elnöke. A kormányzó 
legutóbb a II. osztályú magyar crdem- 

kcreszttel tüntette ki.

junk azért töredelmes, bűnbánó szívvel 
Jézus keresztfájához, hogy irgalmasságot 
nyerjünk s kég lim ét találjunk. Életünk 
középpontjává legyen a kereszt, mely által 
az Ur megnyitotta számunkra Isten atyai 
szívéhez az utat.

Nov. 10. Mint király. Máté 21, 1—9. 
Jézus teljesen a miénk akar lenni. Nekünk 
akarja adni az ő békességét, örömét, erejét, 
teljességét, diadalát. Miénk azonban csak 
úgy lehet, ha mi is teljesen az övé lettünk. 
Hódoljunk meg azért előtte, mint a mi 
megváltónk, mint a mi életünk Ura és 
királya előtt. Legyen a mi életünk teljes 
odaadás. Ajánljuk neki szívünket, lelkün
ket, egész életünket. Hódolatunk jeléül 
vigyük eléje mindazt, amivel bírunk. Alá
zattal hajoljunk meg mindenkor akarata 
előtt s hűségben, szeretetben és igazságban 
szolgáljunk néki.

Nov. 11. Hogyan közelítesz te Jézus
hoz ? Jakab lev. 4, 8. Ülj az ő lábaihoz s 
hallgasd az ő szavait, miképen a tanítvány 
hallgatja mesterének szavait. Kövessed őt, 
miképen a pásztort követik juhai. Ismerd 
meg bűneidet s menj elébe, mint fogoly, 
hogy szabaddá tegyen ; mint beteg, hogy 
meggyógyítson téged. Állj meg töredelmes, 
bűnbánó szívvel keresztfája alatt, hogy 
békességet találj. Hódolj meg előtte, mint 
a te életednek Ura és királya előtt. Egész 
életedet add neki át, hogy ő is egészen a 
tied lehessen. v ic z i  J á n o s .

Francke H. Ágost a hatalmas 
hallei szeretetintézmények alapítá
sához négy tallér és tizenhat garas
sal fogott. Ellenfelei biztosra vitték 
kudarcát, de benne erő Lelke volt 
s ez szinte vakmerővé tette, hogy 
merjen mindent Krisztésért, ki az 
ő  magától megvonni kész szere- 
tetére bízta kicsinyeit.

Zsigmondy Jenő temetése.
Október 26-án a  Deák-téri ev. 

templomból kísérték utolsó útjára 
a  bányai evangélikus egyházke
rület tiszteletbeli felügyelőjét, Zsig
mondy Jenő felsőházi tagot. A 
zsúfolásig telt templomban vég- 
tisztességadásra megjelentek: báró 
Wlassics Gyula, Pesthy Pál igaz
ságügyminiszter, Petri Pál kultusz
államtitkár, báró Radvánszky Al
bert egyetemes felügyelő, dr. Sze- 
lényi Aladár egyetemes főjegyző, 
dr. Rásó Lajos egyetemes ügyész, 
Kapi Béla püspök, Mesterházy 
Ernő, Dókus Ernő ref. konventi 
világi elnök, Ravasz László duna- 
melléki püspök, dr. Balogh Jenő 
dunántúli egyházkerületi főgond
nok, Benedek Zsolt konventi ta
nácsos. Raffay Sándor bányakerü
leti evang. püspök nagyszabású 
gyászbeszédet mondott. Broschko 
G. Adolf esperes, a pesti evang. 
német egyházközség lelkésze, m a
gyar és német nyelven búcsúztatta 
a  halottat. A „Lutheránia“ gyász
dala után elindult a menet, melyet 
az ev. iskolák diákjainak csapata 
nyitott meg. A Kerepesi-uti teme
tőben lévő sírnál, miután a lelkész
sereg gyászéneket énekelt, Pap 
József felsőházi tag a  Budapesii 
Ügyvédi Kamara részéről, a  Prot. 
Árvaház egyik növendéke az árva
ház, Kemény Lajos igazgató-lelkész 
a  pesti magyar egyház megbízá
sából mondott kegyeletes szavakat, 
imádkozott és megáldotta Zsig
mondy Jenő tetemeit.

KORKÉPEK.

K arcola tok a hétről.
P a d in  A l v a r e z  C e r m e n  e g y  e g y 

s z e r ű  s p a n y o l  k i s v á r o s i  a s s z o n y 
n a k  n e v e , d e  e g y  id ő  ó ta  b e já r ta  
a  v i lá g  p r o t e s tá n s  la p ja i t .  E g y  
s z o m s z é d n ó j é v e l  v a ló  b e s z é lg e t é s é 
b e n  a z t  a  v é l e m é n y t  m e r te  m e g 
v a l lo m  — p r o te s tá n s  lé v é n , — 
h o g y  „ S z ű z  M á r iá n a k  J é z u s  u tá n  
tö b b  g y e r m e k e  is  s z ü le te t t  ú g y  
m in t m á s  a s s z o n y n a k  é s  e z  n e m  
v e t  r e á  s e m m i  á r n y é k o t .“ A spa
nyol törvényszék ezért börtönre 
ítélte. A  v i lá g  p r o te s tá n s  k ö z v é l e 
m é n y é n e k  s ú l y a  a la t t ,  k ü lö n ö s e n  
a z  „Evangéliumi világszövetség“ 
fáradozásai és közbenjárása r é 
v é n  tö b b  h ó n a p i  f o g s á g  u tá n  m o s t  
s z a b a d o n  b o c s á to t tá k  a  „ v é tk e s t ."

Lelkészbeyezetés Pécelen.
Raffay Sándor dr. püspök Liska Ferenc 

s.-lelkészt Csépáról Pécelre helyezte ét, 
kit rendkívül kedves ünnepség keretében 
Blatnitzky Pál főesperes szeptember 30-án 
vezetett be a gyülekezetbe, kérve számára 
a jó Isten segedelmét, a hívek szerető 
támogatását. Az ünnepségen a rákoscsa
bai hívek, a presbitérium élükön dr. Hor
váth egyházfelügyelőve! nagy számban 
veitek részt.

Blatniczky főesperes imája és bevezető 
szavai után Benzing István gondnok, h. 
felügyelő köszöntötte az új lelkészt rend
kívül meleg szíves szavakkal. Beszédjében 
többek közölt a következőket mondotta : 
A gyülekezet, melynek gondozására és 
vezetésére az isteni gondviselés elhívta, 
most legkisebb gyülekezet ebben a poli
tikai községben. Pedig a régi jegyzőköny
vekből megállapítható, hogy valamikor 
népes, virágzó gyülekezet volt iskolával, 
tanítóval. . .  De ha egyházunk erősen le
rongyolódott is, mégis inkább a töredezett 
nádszélhoz, pislogó gyertyabélhoz hason
lítható, amely ég, melegít és világít. Ugyanis 
van még templomunk, mely düledező fa
laival hű kifejezője állapotunknak, van 
lelkészlakunk, van szép telkünk, kevés 
földünk, templomalapunk stb. Jár hozzánk 
mintegy 50 Harangszó. És nézzen végig 
sorainkon, a szemekből melegség, szeretet, 
áldozatkészség sugárzik. Ezek mind érté
kek, kincsek, amelyekre építeni lehet min
denkinek, aki csak hű sáfár és jó pásztor. 
Használja hát fel ezeket az életlehetősé
geket, hogy megmentse, megtartsa azt az 
egyházat az életnek és képesítse az Isten
től kiszabott hivatásának betöltésére, ami 
nem kevesebb, mint az, hogy őrbástyáje 
legyen itt a Krisztus evangéliumának és 
hirdetője az ő igazságának.

Istentisztelet után közgyűlés volt, majd 
a lelkészlakon a Nőegylet vezetősége látta 
vendégül a megjelent vezetőséget. Isten 
áldása kisérje a fiatal lelkész bemenetelét 
a péceli ev. anyaszentegyházba.

Új bibliai szakitós naptár.
Magyar evangélikus egyházunk

ban eddigelé még kevéssé ismert 
dolog a  bibliai szakitós naptár. 
Most a  „Fébé“ Evangélikus Diako
nissza Anyaház Iratterjesztésének 
kiadásában, az 1929. évre jelent 
meg egy ilyen: Fébé-Naptár cím
mel. Aki tisztába jön a  lényegével, 
mindjárt látja, hogy ez a  naptár 
nem akarja feleslegessé tenni az 
eddigi naptárakat, legkevésbé a  
Luther Naptárt. A szakitós naptár 
minden nap hoz egy Igét, rövid 
magyarázatot s túloldalán rövid 
történetet, vagy megemlékezést, 
mely az Igét illusztrálja. Mind az 
ige-magyarázatok, mind az illusz
tráló példák egyszerű, világos nyel
ven vannak írva. A keresztyén élet 
központi igazságait hozzák köze
lebb az olvasóhoz, s a  nagy ke
resztyén igazságokat beírni a  gya
korlati életbe — ebben segítenek
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az olvasónak. A naptár minden
kép igyekszik megszerettetni az 
Igét, az Ur Jézus komoly követé
sét, ápolja a történelmi egyházhoz 
való hűséget s kidomborítja, amint 
lehet, a magyar vonatkozásokat.

Az egyes naptári tudnivalókat 
is hozó cédulák sima leszakítással 
alkalmasak továbbadásra s levél
ben való elküldésre is. Mindezt 
szép, díszes, illusztrált hátlapon 
találjuk elhelyezve, amelyen csinos 
kivitelben látjuk a tél, tavasz, nyár, 
ősz képét. E képek s a homlok
térben álló Ige is jelzi, hogy a 
Naptár célja: felmutatni az élet és 
természet különböző változataiban 
arra, aki tegnap és ma ugyanaz 
és mindörökké ugyanaz íészen. 
Oly sokszor van szó a családi áhi
tatok és istentiszteletek bevezeté
séről. Mily természetszerűen oldód
nak meg ezek, ha a családfő dél
ben vagy este étkezés után, mikor 
a család tagjai együtt vannak, fel
olvassa a szakítós naptár esedékes 
céduláját!

A szakítós naptár ára 2 pengő. 
Terjesztők: lelkészek, tanítók, misz- 
sziói egyesületek — kedvezményt 
kapnak.

A „Fébé“ naptár megrendelhető 
„Fébé“ Evangélikus Diakonissza 
Anyaház Iratterjesztése, Klotildli- 
get, Pest m. címen. Ugyanott kap
ható a német Neukirchen-i szakítós 
naptár is 1.80 P-ért. Terjesztők en
nél is kapnak kedvezményt.

A németországi Gusztáv Adolf 
egyletnek 73, főülése a breisgaui 
F/eiburgban 1928. szepí. 16-21.

A számadásnak száraz és mégis oly 
felemelő számadatai után, következett az 
egész ünnepnek egyik fénypontja, az ün
nepi ajándékok átadása.

Elsősorban a stuttgárti főegylet galamb
om z elnöke. Hoffmann prelátus köszöntötte 
a főegyletek élén D. Dr. Rendtorff elnököt, 
ki egy negyed század óta először mint 
központi bizottsági tag, majd mint elnök 
elévülhetetlen érdemeket szerzett magának 
a G. A. egyletnél, ő k  ezt a jubileumot 
nemcsak szóval, hanem tettel kívánják 
megünnepelni s 25.000 márkát ajánlanak 
fel egy Rendtorff Ferenc nevét viselő ott
honra, amely a diasporákból Lipcsébe se
reglő egyetemi hallgatóknak, elsősorban 
theologusoknak legyen édesanyja. Hoff- 
mannak meleg beszéde s Rendtorffnak 
még melegebb válasza a meghatottság 
könnyeit sajtolta ki szemeinkből. Úgy érez
tem abban a pillanatban, hogy a német- 
országi G. A. főegyletek után a mi magyar
honi gyámintézetünknek is meleg szeretet
tel kell majd köszönteni a jubilánst és a 
most létesítendő Rendtorff házra, melyben

évről-évre magyar theol. hallgatók is ott
hont fognak találni, szintén örömmel és 
szeretettel meghoznia a maga áldozatát.

Mikor Hoffmann prelátus távozott a 
pódiumról, bájos kis leánygyermekek, szép 
népviseletbe öltözött parasztlényok, jelen
tek meg ott. Majd meg a badeni egyház
tanács, a freiburgi gyülekezet, a heidel- 
bergi deékság, a németországi népiskolá
sok, a nőegyletek képviselői s mások jöttek, 
bejelentették kisebb-nagyobb ünnepi ado
mányokat, melyeknek végösszege megha
ladta a 100.000 márkát. A badeni országos 
egyház összesen 48.700 M-val. a németor
szági iskolás gyermekek 37.000 M-val já
rultak e szép összeghez, A pénzbeli ado
mányokon kívül oltárfelszereléseket és 
kegyszereket ajánlottak fel az egyletnek 
részben szabad rendelkezésre, részben már 
határozott célra. Az ünnepi termet díszítő 
szép nagy feszületet a művész az Athéni 
templom oltárára ajánlotta fel. Ezen aján
dékok átadása és átvétele sok-sok kedves, 
meleg szóval történt.

A nagy szeretetadományt, 27.770 M-t 
a Kelet Poroszországban fekvő Altmarkt 
kapta, kisebb adományt kapott a mostani 
jugoszláviai Hrastovác és a steierországi 
Radkersburg.

A jövő évi közgyűlést Boroszló hívta 
meg.

Miután a közgyűlés még meghallgatott 
egy előadást a badeni evang. diasporáról, 
melyet az előadó összekapcsolt a Felső 
Rajnavidék reformációjának történetével, 
D. Dr. Rondtorff szellemes zérószavaival 
és D. Pölschau rigai püspök imájával vé
get ért a G. A. 73. főülése.

A még rendelkezésemre álló időt arra 
használtam fel, hogy felkerestem a referá- 
dám elején említett róm. kath. lelkészt. 
Mohr Henriket. Mohr Henrik nagy szere
tettel fogadott. Soké elbeszélgettünk hazánk 
sorsáról s egyházaink helyzetéről s egy
máshoz való viszonyáról. Mohr hű fia s 
papja egyházának s igazi kegyes lélek. 
Amikor elbúcsúztam tőle, ama reményének 
adott kifejezést, hogy még látjuk egymást, 
ha nem itt e földön, úgy a mennyekben 
a mi mennyei atyánk és közös megváltónk 
előtt.

Német kollegáim egy a nőegylet ren
dezte kávés uzsonnán vettek részt. Én erre 
nem mehettem el, mert -az egyik egyetemi 
tanár, Dr. Aly teára hívott magéhoz. Aly 
ősei törökök voltak. Egyik őse Buda visz- 
szavételénél fogságba esett, majd Német
országba került, keresztyén s német lett. 
Utóda, az egyetemi tanár, ma nagynémet. 
A magyarországi németek helyzetéről, mely
ről — sajnos — odakint hamis nézetek 
uralkodnak, beszéltünk jó soká.

Este 8 órakor közös térsasvacsorára 
gyűlt össze a nagygyűlésnek körülbelül 
500 tagja. A vacsorán több szellemes po
hárköszöntő hangzott el.

Pénteken reggel a G. A. egyesület köz
gyűlésének tagjai átrándultak Baselbe s ott 
a svájci segélyegyletnek voltak vendégei.

E sorok írója pedig, miután Freiburgba 
menet München, Tübingen, Tribergén át 
vette útját, hazafelé Zürich, Insbruck, Selz- 
talnak ment s hálát adott Istennek, hogy 
a G. A. egyesület 73. főülésén s annak 
felemelő ünnepélyein résztvehetett s hogy 
oda- s visszautaztában sok helyen számos 
kedves, deákkori emlék elevenedett fel 
szívében Z.

A dakozzunk a  H a r a n g s z ó  t e r j e s z té s é r e .

EG YRŐL-MÁSRÓ1.

A mindennapi életből.
Megjelent a rendelet a kisjöve

delmű hadikölcsönkötvény-tulaj- 
donosok támogatásáról. Vass Jó
zsef népjóléti miniszter kiadta rende
letét a háborús magyar államadós
sági címletek egyes kisjövedelmű 
tulajdonosainak támogatásáról.

A rendelet szerint támogatásban 
részesülhet az, aki összesen leg
alább 5000 korona névértékű olyan 
háborús magyar államadóssági 
címleteknek tulajdonosa, amelyeket 
mint a tulajdonos eredeti jegyzésű 
címleteit látták el a nosztrifikálás- 
kor a nosztrifikálási megjelöléssel, 
a címleteket a nosztrifikálás óta 
állandóan tulajdonában tartja és 
bármely forrásból származó összes 
jövedelme évi 1500 pengőt meg 
nem halad. Ez a jövedelmi felső
határ minden egyes ellátatlan gyer
mek után 100—100 pengővel nö
vekszik. Az együttélő házastársak 
egyikének jövedelmeként a két 
házastárs együttes jövedelmének 
felét kell figyelembe venni.

Azok, akik támogatásban kíván
nak részesülni, kérésüket kis- és 
nagyközségben a községi elöljáró
ságnál, rendezett tanácsú és tör
vényhatósági joggal felruházott 
városokban a polgármesternél, Bu
dapesten pedig a kerületi elöljáró
ságnál terjesztheti elő 1928 nov. 
30-ig.

A kérvényt két eredeti példány
ban kell beadni megfelelő űrlapon, 
amelyet a hatóság ingyen bocsát 
a jelentkezők rendelkezésére. A 
kérvényhez csatolni kell azokat a 
címleteket, amelyekre a folyamodó 
kérését alapítja s ha a címlethez 
tartozó szelvényutalványt az illető 
nem tudja bemutatni, úgy ennek 
akadályát ismertetni kell.

A támogatás összege, ha a cím
letek névértéke összesen 5000 ko
rona vagy ennél több, de 10.000 
koronát meg nem halad, legfölebb 
évi 100 pengő, amely a címletek 
névértékének nagysága szerint a 
következőképen emelkedik: 10.000 
koronától 20.000 koronáig legfölebb 
évi 200 pengő, 20.000 koronától
30.000 koronáig legfölebb évi 300 
pengő, 30.000 koronától 50.000 ko
ronáig legfölebb évi 400 pengő,
50.000 koronától 100.000 koronáig 
legfölebb évi 500 pengő, 100.000 
koronán felül legfölebb évi 600 
pengő.
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A segélyösszeget, amennyiben 
300 pengőt meg nem halad, egy 
összegben, ha pedig több, félévi 
időközben két részletben fizetik ki 
a postatakarékpénztár utján kizáró
lag a fél saját kezéhez.

H E T I  K R Ó N I K A .
A képviselőház október végi ülései 

rendkívül izgalmasak voltak, Fóbián Béla 
képviselő súlyos váddal illette a belügyi 
államtitkárt. Végre is bocsánatkérő nyilat
kozatot tett az ülésen. — Egyébként a 
képviselőház elfogadta a házszabályrevi- 
ziós indítványt. — A független nemzeti 
demokrata párt parlamenti csoportja föl
oszlott. — Az egyetemeken helyreállt a 
rend. — A fővárosi Vigadó nagytermében 
a magyar irodalmi és művészeti kongresz- 
szus ülésén gr. Klebelsberg nagy beszédet 
mondott. — Százezer iparos vasárnap 
megalakította az országos kézműves tes
tületet, amely gr. Hadik Jánost választotta 
meg elnökévé.

Az osztrák nagynémetek a német bi
rodalomhoz való csatlakozást sürgetik.

A jugoszláv kormány erélyesen fel 
akar lépni a horvátok ellen.

Prágában a kommunisták vasárnap 
megzavarták Csehország 10 éves jubileumát.

Romániában újból nagy vasúti katasz
trófa volt 31 halottal, 45 súlyos sebesülttel.

Svájcban október 28-án folytak le a 
nemzettanácsi választások.

Párisban 20 királyrikkancs összezúzta 
a francia egyházpolitikai törvény megal
kotójának, Combes miniszterelnöknek szob
rát. A csendőrök sortűze egy rombolót 
megölt.

Róma beszédek nélkül ünnepelte a 
fascizmus győzelmének évfordulóját.

Dél-afrikai homoksivatagban felfedez
ték a világ leggazdagabb gyémántmezőjét.

HARANGSZÓ.
S z th á ro m sá g  u. 22. vasárnap.

Ep. Philipp 1 . 3—11.
Sok a köny, a panasz, de kevés a 

szívből fakadó imádság napjainkban. Pál 
apostol mintaképül szolgálhat nékünk 
abban, milyen legyen a mi könyörgé
sünk, hogyan imádkozzunk: Örömteli 
hálával, hivő bizodalommal, szeretettel 
és  keresztyén bölcseséggel.

T iszte le tte l fe lk é rjü k  azoka t a  
h á trá lék o s elő fizetőket, a k ik  a z  
1927 , 1 9 2 8 -d ik  évre m ég e g y 
á lta lá n  nem, f ize tte k  elő, hogy a  
H a ra n g  szóva l fen n á lló  kö te le
ze ttségü kn ek  p o s ta fo rd u ltá va l  
a n n y iv a l i s  in kább  eleget te n n i  
szívesked jen ek , m e rt ellenkező  
esetben  k én y te len ek  len n én k  
jogos követelésein knek  m á s  
u tó n  é rvén y t szerezn i.

Kapi Béla püspök november hó 4-én 
avatja fel az új nagyhajmósi templomot.

Egyetemes közgyűlés. A magyarhoni 
ev. egyetemes egyház f. évi rendes köz
gyűlését november 16-ón tartja Budapesten.

Báró Prónay Dezső, az egyetemes 
egyháznak több mint három évtizeden át

volt nagynevű felügyelője, október 21-én 
ünnepelte nyolcvanadik születésnapját. 
Ebből az alkalomból az acsai Prónay- 
kastélyban egy küldöttség élén báró Rad- 
vánszky Albert egyetemes felügyelő és 
Geduly Henrik püspök üdvözölte az egye
temes egyház nevében ; dr. Raffay Sándor 
püspök a bányai egyházkerület, Preszly 
Elemér főispán Pestvórmegye nevében 
üdvözölte, dr. Tóth István h. államtitkár, 
a kultuszminisztérium protestáns ügyosz
tályának vezetője sürgönyileg üdvözölte.

Az Egyetemes Gyámintézet október 
20-án tartotta f. évi rendes közgyűlését 
Békéscsabán. A közgyűlés impozáns le
folyásáról lapunk legközelebbi számában 
emlékezünk meg részletesen.

Meghívó. A Magyarhoni Evangélikus 
Lelkészegyesület 1928. november hó 15-én 
d. e. 9 órakor, Budapesten, a Deák-téri 
díszteremben, évi rendes közgyűlést tart, 
a következő sorrenddel: 1. Közének. 2. 
Irásmagyarózat s im a : Schöll Lajos. 3. 
Elnöki megnyitó. 4. Elnök jelentése. 5. 
Rekatholizáló törekvések: dr. Raffay Sán
dor. 6. Egyházi fegyelem és egyházvédelem. 
Vietórisz László. 7. Evang. Papi-Otthon 
létesítése. Bartos Pál. 8. Egyházaink és a 
napisajtó. Farkas Sándor. 9. Bónyakerületi 
lelkészegyesület felterjesztései Kovács An
dor. 10. Pénztári jelentés. Blatnyiczky Pál. 
11. Esetleges indítványok. Netáni előzetes 
megbeszélésekre a gyűlést megelőző estén 
az Erzsébet-szólló étkezőtermében minden
kinek rendelkezésre állok. Paulik János 
a MELE. elnöké.

Templomavatás. Október 21-én avatta 
fel dr. Raffay Sándor püspök a kelenföldi 
új ev. templomot. Hermann Miksa minisz
ter, egyhózfelügyelő mély fájdalmának 
adott kifejezést a gyülekezet nevében a 
felett, hogy szeretett lelkésze Szűcs Gábor 
betegsége miatt nem lehet jelen. A kelen
földi templom felépítése körül rendkívül 
sokat buzgolkodtak: Rock Béla másod
felügyelő, a Nőegylet és Némethy Károly
J ondnok. Az ünnepségen részt vett Sipőcz 
enő Budapest polgármestere is, ígéretet 

tett arra, hogy a még hiányzó harangokat 
a székes-főváros fogja ajándékozni.

A reformáció emlékünnepe. Nagy lel
kesedéssel, készséges lélekkel ünnepelték 
meg ez évben is mindenütt a reformáció 
emlékünnepét. Budapesten az országos 
Bethlen Gábor Szövetség, a Magyar Kálvin 
Szövetség, az Országos Luther Szövetség 
rendezésében október 31-én este 6 órakor 
a régi képviselőházban, a pesti Vigadóban 
rendeztek hatalmas emlékünnepeket. Az 
előbbi helyen báró Kaas Albert egyet, 
tanár, Szabó Sándor országgyűlési képvi
selő, az utóbbin gr. Bethlen Pál, Lázár 
Ferenc dr. felsőházi tag és Kapi Béla 
püspök tartottak beszédeket.

Uj adminisztrátorok. Kapi Béla püs
pök a szombathelyi gyülekezet adminisz
trálásával Scherer József szombathelyi hit
oktatót, a súri gyülekezet adminisztrálásá
val Bödecs Károly vései s.-lelkészt bízta 
meg.

Iskolaavatás. Zongor Béla esperes 
október 28-án avatta fel a szentgotthárdi 
ev. egyház új iskoláját. A lélekemelő 
ünnepségről lapunk legközelebbi számá
ban emlékezünk meg részletesen.

A Luther-Társaság Kapi Béla püspök 
és Pékár Gyula elnöklete alatt november 
hó 10 és 11-én tartja irodalmi estélyét és 
közgyűlését Balassagyarmaton.

Vallásos est Tapolcafőn. Horváth Fe
renc és felesége házasságkötésük után né

hány héttel Istennek és egyházuknak szol
gáltak, amikor kicsiny leánygyülekezetük 
élén vallásos estélyt rendeztek. Meghívták 
erre Takács Elek esperest, ki az egyház 
iránti hűségről tartott mély hatású beszédet, 
Hujber Ilonka iskolás növendék kedvesen 
szavalt, Kovács Edit és Hujber Ilonka két 
éneke, Novák Rezsőné előadása a „Szere- 
tetről egymás iránt, Isten és Jézus és egy
házunk iránt“, Ovády Ilonka művészi sza
valata és Horváth Ferencné, a fiatal tanítóné 
asszony «szólóéneke, majd esperes záró
imája után könnyekkel a szemekben és 
elcsendesedett szívvel tértek a tapolcafőiek 
hajlékaikba. Isten áldja meg a vezetőket, 
kik az ő országáért munkálkodnak.

Novák Rez8Őnét ismét megtiszteltetés 
érte. amennyiben irodalmi é$ művészeti 
működésének elismeréséül a Gárdonyi Géza 
Irodalmi Társaság okt. 1-én tartott ülésén 
Budapesten kültagjai sorába választotta.

Belecska. A gyülekezet tanítójává egy
hangúlag Bauer Imrét választotta.

Protestáns katonai istentiszteletek sor
rendje .az 1928—29. évben: 1. Okt. 21. 
Bűnbénat. Prédikál Veress Jenő alesperes. 
2. Okt. 28. Vasárnap. Prédikál Borbás 
Antal főlelkész. 3. Okt. 31. Reformáció 
emlékünnepe. Prédikál Taubingei Rezső 
főesperes. Úrvacsorát oszt Borbás Antal. 
4. Nov. 4. Vasárnap. Prédikál Tuba András 
alesperes. 5. Nov. 11. Vasárnap. Prédikál 
v, Horkay Béla főlelkész. 6. Nov. 18. Va
sárnap. Prédikál Veres Jenő. 7. Nov. 25. 
Vasárnap. Prédikál Balikó Lajos alesperes. 
8. Dec. 2. Advent I. Prédikál Borbás An
tal. 9. Dec. 6. Kormányzó Úr ő  Főméltó- 
sóga névünnepe. 10 órakor prédikál Tau- 
binger Rezső. 10. Dec. 9. Advent II. Pré
dikál Gombos Lajos főlelkész. 11. Dec. 
16. Advent III. Prédikál v. Horkay Béla. 
12. Dec. 23. Advent IV. Prédikál Tuba 
András. 13. Dec. 25. Karácsony. Prédikál 
Taubinger Rezső. Úrvacsorát oszt Borbás 
Antal. 14. Dec. 30. Vasárnap. Prédikál 
Borbás Antal. 15. Dec. 31. O-év estéjén 
18 órakor Prédikál Balikó Lajos. 16. Jan. 
1. új-év. Prédikál Veress Jenő. 17. Jan. 6. 
Vasárnap. Prédikál v. Horkay Béla. 18. 
Jan. 13. Vasárnap. Prédikál Gombos Lajos. 
19. Jan. 20. Vasárnap. Prédikál Tuba And
rás. 20. Jan. 27. Vasárnap. Prédikál Bor
bás Antal.

ÚJDONSÁGOK.
Tisza István halálának évfordulója.

Gróf Tisza István halálának tizedik évfor
dulója alkalmából október 31-én a Tisza 
István emlékbizottság és Tisza István Tár
saskör ezidén is megrendezte szokásos 
kegyeletes ünnepségét. Ezúttal Zsitvai Ti
bor, a képviselőház elnöke mondta az em
lékbeszédet.

120 hold. Győrffy Balázs, a kecske
méti egyháznak hosszú éveken ét volt fő
gondnoka, akinek temetése nemrégiben 
volt nagy részvét mellett, 120 hold földet 
hagyott a kecskeméti református egyház
nak.
' ( Felülvizsgálják a hadirokkantakat.
Október 15-től november 30-ig tartják meg 
a hadirokkantak felülvizsgálását. Jelent
kezni a kerületi elöljáróságoknál, illetve 
törvényhatóságoknál kell.

Benedek Péter földműves festőmű
vész gyűjteményes képkiállítása Buda
pesten. A Faluszövetség rendezésében 
október hó 28-án nyílt meg a budapesti 
Nemzeti Szalonban Benedek Péter uszódi 
magyar földműves gyűjteményes képkiál
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lítása. — Ez a kiállítás nemcsak a műértő 
közönség, hanem az egész magyar társa
dalom legnagyobb érdeklődésére tarthat 
számot, mert Benedek Péter az egyszerű 
földműves zsellérházban született s férfi
kora deléig a kapa és a kasza kérgesítette 
tenyerét. A nagy magyar természet és a 
magyar falu azonban megihlette ősi tehet
ségét s csakhamar kinőtt a falusi rajzol- 
gató emberek sorából s művészi nevét 
ma már nemcsak az országban ismerik, 
hanem az ország határán túl is.

Nagyszabású kötvénycsalás Bécsben. 
Bécsben nagyszabású kötvényhamisítási 
panamát leplezett le a rendőrség. Az oszt
rák bélyegzővel ellátott vasúti kötvények
ről eltávolították a bélyegzőt és a kötvé
nyeket külföldre, főleg Lengyelországba 
csempészték.

A csehek egy évi fogházra ítéltek 
egy ártatlan magyar embert. A kassai 
törvényszék Ítélkezett Sztachu Árpád győri 
ügyészségi napidijas ügyében, akit azzal 
vádoltak, hogy résztvett a levente-mozga
lomban. A törvényszék Ítéletében a rend
törvény alapján egy évi fogházra Ítélte.

Bestiális fiú. A szepességi Sákarovec 
községben egy iszákosságáról ismert fiatal
ember állatias módon meggyilkolta az any
ját. Az éjjeli órákban részegen jött haza 
és alvó anyjának ágya alatt dinamitpat- 
rónt gyújtott fel. A robbanás darabokra 
szaggatta az öregasszonyt.

Négy gyermeket felakasztottak az 
örökségre váró rokonok. Zarzece kelet
lengyelországi községben szörnyű bűncse
lekmény történt. Dinusiak földmives özve
gye a mezei munkából hazatérve, négy 
gyermekét a padláson fölakasztva találta. 
A szerencsétlen asszony megőrült. A nyo
mozás megálllapította, hogy a gyilkossá
got az özvegy két sógora követte el, azért, 
hogy ők legyenek az örökösök.

Füstbe ment milliók. 1927-ben 163 
millió pengő áru dohányt füstöltek el.

Örömhír. Huszonthalezer darab Bibliát 
illetve Bibliarészt adott el 11 hónapos irat
terjesztői működése alatt a kolozsvári ref. 
Nőegyesület.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest,
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti G tál Mózes. Elő
fizetési ára negyedévre 2 nengő. Megren
delhetők I., Andrássy u. ló Budapest.

Egy teljesen árva urileány, ki már 7 
évig önállóan vezetett háztartást, meleg
szívű családnál, ahol otthonra találna, sze
rény feltételek mellett a háztartás vezeté
sére vállalkozik. Cím válaszbélyeg ellené
ben a kiadóban. 1—3

Gabonaárak: Búza 25.90, rozs 24.70, 
árpa 26.30, köles 27.—, zab 25.50, tengeri 
31.10, korpa 20.60 pengő métermázsánként.

F e le lő s  s z e r k e s z tő  é s  k ia d ó  : O Z IP O T T  OÉZA 
S zen tg o tth á rd . ( V a s v á r m e g y e ) .

S z e r k e s z tő tá r s  : NÉMETH KÁROLY.

F ő m u n k a t á r s a k  :
NAGY MIKLÓS, S Z E N D E  ERNŐ, 

TÚRÓOZY ZO LTÁN.

K é z i r a to k a t  n e m  a d u n k  v i s s z a .

N y o m a to tt  W e l l i s c h  B é la  k ö n y v n y o m d á já b a n  
S z e n t g o t th á r d o n .

F e le lő s  n y o m d a v e z e tő  : K I S S  K Á L M Á N .

Orgonaépítészet!
Hazánk legrégibb orgonaépítő vállalata ajánlja ki
tűnő, nemeshangu, űj csőrendszeres orgonáit. Véges 
orgonajavítást, tisztogatást, hangolást, űj homlokzati 
sípok gyors beszerelését. Olcsó árak, kedvező 
fizetési feltételek. — Minden munka után jótállás. 
Munkamegtekintés és költségterv teljesen díjtalan.

Alapítva 1848. Csak első díjak
kal, aranyérmekkel kitüntetve.

Kemenesi Sándor orgonaépítö,
Peppert N. utóda Szombathely.

Olvassuk evangélikus Írók könyveit!
megküldi Kis T iv ad ar könyvkereskedése Pápa.

Ne felejts el élni!
Az itt felsorolt, vagy bárhol megjelent jó könyvet 
Új evangélikus iró ! A napokban jelent meg!
Maróthy Jenő: „Új urak a régi hegyek között“
c ím ű  e lb e s z é lő  k ö te te .  —  R é g e n  f o g a d o t t  o ly a n  e g y h a n g ú  e l is m e r é s s e l  k ö n y 
v e t  a  k r i t ik a ,  m in t  e z t.  A  b í r á ló k  e g y h a n g ú la g  d i c s é r ó e n  á l la p í to t t á k  m e g  
a z t  a  o s a k is  M ik s z á th  K á lm á n  h a n g já h o z  h a s o n l í t h a t ó ,  m e g h ig g a d t ,  b ö lc s  é s  
fö lé n y e s  h u m o r t ,  m e ly  n a g y  é s  k i s  d o lg o k  f e l e t t  á t v i l á g í t  m o n d a n iv a ló in .  
A  k ö te t  a  m a i f e lv id é k  r é g i  h e g y e i  k ö z é  f é s z k e l t  ú j  u r a k r ó l ,  a  c s e h e k r ó l  
m o n d  e l  tö r t é n e te k e t ,  d e  ig a z á b a n  a  r é g i ,  a  m a g y a r  s z iv ű  tó to k  d ic s é re te  ez  
a  k ö n y v . A h o g y  ő k e t  e l é n k  á l l í t j a ,  a h o g y  ő k e t  b e s z é l te t i ,  a h o g y  a  f e lv id é k i 
le v e g ő t  k ő r é n k  á r a s z t j a ,  e l s ő r e n d ű  i r ó i  t e h e t s é g  m u n k á ja .  N a g v  ö rö m  n e k ü n k ,  
h o g y  e z  a  v á r a t l a n u l  é s  k i f o r r o t ta n  f e lb u k k a n t  ú j  i r ó ,  M a r ó th y  J e n ő , e v a n g  
p a p i  c s a l á d b ó l  s z á r m a z ik  s  m e g in t  a  m i s o k s z o r  é s  m in d ig  é r d e m e t le n ü l  
l e b e c s ü l t  n e v ü n k n e k  s z e r e z  d ic s ő s é g e t .  „I s t e n t i s z t e l e t “ c .  e lb e s z é lé s e  e g y  e v . 
f a lu  i s t e n t i s z t e le t é n e k  b r i l l i á n s  r a j z a .  N a g y o n  a j á n l j u k  a  k ö n y v e t .  —  Á ra  8  P .

Irta: Pass László.
Ez a komoly, tudományos alapvetéssel és széleskörű látással 
megirt munka megragadó erővel hirdeti az evangéliumi élet- 
nézet szépségét, a lélek nélküli élet sivárságát és a lélektől 
áthatott élet boldogságot adó és boldogítani tudó hatalmas 
erejét. Örömmel sorolhatjuk ezt a művet a világnézetet építő 
munkák sorába s megelégedéssel gondolhatunk arra, hogy 
lelkészi karunk egyik tagja ajándékozta meg ezen művel 
mindazokat, akik életük külső és belső megépítését életköte
lességüknek ismerik. Ára 3 P.

Az elveszett és megtalált hegedű, Ez a kedves történet a „Ki dolgát csak Istenre hagyja.. 
evangélikus egyházi ének keletkezését Írja le.

kezdetű gyönyörű 
Ára 32 fillér.

E X S F Ä  Luther vagy Loyola?
Irta : dr. Szeberényi Lajos ev. esperes. Ára 6 Pengő.

T o f o n  Vallásos és családias han- 
l y i c l l  K U Z t U c U c í l ,  gulatu költemények gyűjte-
— Szabolcska Mihály versei. — ménye. Ára 4 Pengő.

A presbiterek hivatása és 
kötelességei.

Irta : Takács Elek evang. esperes. 
Ára 35 fillér.

L é g y  h ű  m i n d h a l á l i g !
— Elbeszélés a világháború idejéből. — 
Irta : Farkas Mihályné, Kenessey Gizella. 

Ára 2 pengő.

A káposztás telep.
Amerikai regény.

Irta : Alice Hegan Rice.
A 160 oldalas könyv ára 60 fillér.

I
Megrendelésre azonnal küldi KIS TIVADAR PÁPA.  Fő-utca 21. szám.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos :
i  Dunántúli Lotlier-Szövetsfio.
K i  OrszágoR I.uthor-SzÖTet* 

»ég hirataloa lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Kló fizetést elfogad 
minden evang. leikéaa 

és tanító.
HeoJelenlk mindéi vasárnap.

9

A* Ú r gondot visel, 
T á m o g a t kesével.

gezrk aaetö-kiadóhivatal:

s z e n t o o t t h A r d .
Vas vármegye.

nékkladóhlvatal t 
.Luther-Tártaaig* könyv

kereskedése Budapest, 
VH., SsentUrályl-u. Sl/a.

A „HARANG8Z0“ 
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 (. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
I0e/o-os kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár; ez utódállamokba 
negyedévre 1 P SO (111.

A két sereg.
Filippi I. 3.20. :  „Mert a 

mi országunk mennyekben 
van, honnét a megtartó Úr 
Jézus Krisztust is várjuk.“

n  keresztyén ember a mennyor- 
szág polgára, és az ő Királyát 

várja. . .  A Filippibeliekhez írott 
levél 3. fejezete a 8. verstől a 21. 
versig két seregre, két ellentétes, 
szembenálló táborra osztja az em
berek millióit. Az egyik oldalon 
állanak azok, akikről az apostol 
már sokszor megmondotta, „most 
pedig sírva is mondja, hogy a 
Krisztus keresztjének ellenségei, 
kiknek végok veszedelem, kiknek 
istenök az ő gyalázatukban van, 
mindig a földiekkel törődnek“ . . .  
A másik sereg azokból toborzódik, 
akik megismerték és elhitték, hogy 
„a mi országunk a mennyekben 
van, honnét a megtartó Úr Jézus 
Krisztust is várjuk, ki elváltoztatja 
a mi nyomorúságos testünket, hogy 
hasonló legyen az ő  dicsőséges 
testéhez“. ..

Így alakul ki a két ellentétes 
tábor! A különböző embereket 
így lehet találóan két nagy osz
tályba sorozni. Az egyik csoportot 
„földinek“, a másikat „mennyei
nek“ lehetne nevezni; az egyik
nek vége „veszedelem“, a másik
nak „megdicsőülés“ ; az egyiknek 
jelszava ez: „Együnk és igyunk, 
mert holnap úgy is meghalunk!“... 
a másik így szól: „Mi pedig vár
juk az Urat!“ . . .  Melyik táborba 
tartozunk mi ? . . .  Hol van a mi 
igazi ot thonunk?. . .  A földön 
vagy a mennyben ? . . .  Igazán abba 
a seregbe tartozunk-e, mely só
várogva várja az Urat ? . . .  Készen 
tartjuk lámpásainkat világító szö
vésekkel ? . . .  Az elfogyó, végefelé 
siető egyházi esztendő mindenek

elmúlására, gyorsan folyó időnkre 
figyelmeztet. Vegyük számításba 
melyik vég várakozik reánk ? . . .  
Veszedelem ? . . .  vagy Megdicső
ülés ? . . .  Várod te igazán az Urat ?

A keresztyén ember a menny
ország polgára és az ő Királyát 
várja! Számíts romolhatatlan kin
csedre, várjad az Urat. . .  a meg
dicsőülést . . .

„Várjad, óh én lelkem, várd az Urat,
Bízd reá egészen minden utadat.
Mit csüggednél ? lm a nap már kél,
S új tavasz virul majd, ha elmúlt a tél I 
Vészben, viharban véd, tart, befed,
S megsegít a bajban hű Istened I
Várjad, óh én lelkem, várd az Urat,
Bizd reá egészen minden utadat, 
ö  van veled, soha ne feledd,
Bajod, mint segítőd nagyobb nem lehet. 
Oh örök Hűség, hallgass reánk,
Vészben a segítség te légy, Atyánk I“

Ámen *

A Úr gondot visel.
Luther Márton születésének 445-dik évfordulójára.

O zegény ember volt Luther János. 
^  Két kezének munkájával ke
reste meg mindennapi kenyerét. 
Még pedig milyen munkával! Véső 
és kalapács voltak az ő szerszá
mai. Műhelye meg, hol éj-nap dol
gozott, a földnek mélységes mélye. 
Nappal se láthatta Isten szép vi
lágát, pihenve se üdülhetett az 
éltető levegőn. Bányász volt 1 Bá
nyász, ki — mint Petőfi megrázó 
hűséggel írja — „Mindig aranyat 
ás és mégis éhezik!“

Ha ássa, másnak ássa az ara
nyat. Övé csak az a vas, amely- 
lyel dolgozik. No, meg az a vékony 
napszám, melyből feleséggel se 
bővelkedhetik; gyermekeket meg 
ha ad neki Isten, szűkölködik bi
zonnyal. Pedig Luther Jánosnak 
és feleségének „Ziegler“ Margitnak 
1483. évi november 10-én ismét 
adott gyermeket; hisz ekkor szü
letett Eislebenben az a kis Márton, 
akiből később a nagy Luther lett, 
ki a tetszhalott világot fölrázta 
vészes álmaiból, a tespedő em
beriséget új életre hozta mozgásba 
s új ábrázatot adott a társadalom
nak az üdvözítő Jézus nyomdokán.

Elég gond is volt az ő születése 
szegény szüleinek. Nem csak a 
kenyér, melyből mindegyik evésnél

egy karéjjal többet kellett leka- 
nyarítani újólag, hanem a gyermek 
nevelése is, újabb teherként nehe
zült a szerető szülei szívre. Anyja 
ugyan beérte volna azzal, ha — 
mint ő, a ki hátán hordozta a 
tüzelőfát az erdőből haza, — isten
félő munkás növekedik belőle csu
pán ; de apja már nagyobbra gon
dolt, midőn észrevette, hogy gyer
mekének szép tehetségeket adott 
Isten. Német ember létére azt óhaj
totta, vajha beteljesednék gyerme
kén a magyar áldás: „Külömb 
ember légy apádnál I“ — Mikor 
azonban ezt óhajtotta, akkor még 
maga se tudta: hogyan ? I

Múlt az idő. A gyermek nőtt, 
az apa öregedett. De, ha örege
dett korban, öregedett, gyarapodott 
mások becsűlésében is. Óh, mert 
a munka nemcsak kenyeret, de a 
lelkiismeretes munka becsületet is 
ad 1 S mit a legmegfeszítettebb 
munka se mindig eredményez, — 
a becsület rendesen megkétszerezi 
a kenyeret. Míg társai közül sokan 
ott végezték, a hol kezdették, ő 
emelkedett a magasba. Mihelyt el
hangzott Isten ajakiról a büntető 
szózat: „A te orcádnak verítéké
vel egyed a te kenyeredet I“ — 
1. Mózes 3.19. — a munka Isten
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Rothermere lord levele
b á r ó  R a d v á n s z k y  A lb e r t  e v a n g . e g y e te m e s  fe lü g y e lő h ö z .

B á r ó  R a d v á n s z k y  A l b e r t  e v a n g é l ik u s  e g y e t e m e s  e g y h á z i  é s  i s k o la i  
f e lü g y e lő  le g u tó b b  n é h á n y  n a p o t  L o n d o n b a n  tö ltö tt. O tta n i  i d ő z é s é t  fe l
h a s z n á l t a  a r ra , h o g y  R o th e r m e r e  lo r d n á l  t i s z te le g je n  s  á t a d j a  n e k i  é lő 
s z ó v a l  is  a z  e g y e t e m e s  k ö z g y ű lé s  ü d v ö z l e t é t  é s  á tn y ú j t s a  e g y b e n  a  
m a g y a r o r s z á g i  e v a n g é l ik u s  e g y h á z  j e l e n l e g i  h e ly z e té t  i s m e r te tő  m e m o 
r a n d u m o t .  M in th o g y  a z o n b a n  a  lo r d  k ü l f ö ld ö n  ta r tó z k o d o t t ,  b á r ó  R a d 
v á n s z k y  c s u p á n  le v é lb e n  k ö z ö lh e t te  v e l e  a z  e v a n g é l ik u s  e g y h á z  t i s z te le té t  
é s  t e r je s z th e t te  R o th e r m e r e  lo r d  e lé  a  m e m o r a n d u m o t .  A z  e g y e t e m e s  
f e lü g y e lő h ö z  a  lo r d tó l  a  k ö v e tk e z ő  v á l a s z  é r k e z e t t :  „ K e d v e s  b á r ó  R a d 
v á n s z k y  I L o n d o n tó l  v a l ó  tá v o l lé te m  f o s z t o t t  m e g  a t tó l  a z  ö r ö m tő l ,  h o g y  
s z e m é l y e s e n  k ö s z ö n j e m  m e g , ö n n e k  a z  e v a n g é l ik u s  e g y h á z  e g y e t e m e s  
k ö z g y ű lé s é n e k  ü d v ö z l e t é t .  É r d e k lő d é s s e l  o l v a s ta m  a  h o z z á m  ju t ta to t t  
m e m o r a n d u m o t ,  a m e l y  le ír ja  e g y h á z á n a k  f á jd a lm a s  h e ly z e té t .  N a g y r a  
é r té k e le m  a z t  a  b á to r  le lk ü le te t ,  m e ly r ő l  a  m e m o r a n d u m  ta n ú s k o d ik  é s  
a m e l y  a  lu th e r á n u s  e g y h á z  f e n n á l lá s á t  n é g y s z á z  é v e n  á t  b i z to s í to t ta .  
S z i l á r d  m e g g y ő z ő d é s e m ,  h o g y  a z  i g a z s á g  d ia d a lm a s k o d n i  fo g  é s  e g y 
h á z a  a  j e le n le g i  n e h é z s é g e k é r t  b ő s é g e s  k á r p ó t lá s t  ta lá l  e g y  d i c s ő b b  é s  
n a g y o b b  M a g y a r o r s z á g  ta lp r a á l l í to t t  p r o t e s ta n t i z m u s á n a k  e r e jé b e n .  S z í 
v é l y e s  ü d v ö z l e t t e l  h ív e - '  R o t h e r m e r e . “

akaratjából azonnal áldások for
rásává változott azokon, akik hozzá 
lélekben fölemelkednek!

S az öreg Luther fölemelkedett 
lélekben Istenhez, miért Isten is 
fölemelte őt áldásaival magához. 
A kenyérből is lett többecske, a 
közbecsülésből is annyi, hogy idő
vel még tanácsossá is megválasz
tották a becsületes munka emberét 
Manszfeld városában. S így lett 
lehetséges, hogy fiát iskolába já
rassa abban a korban, midőn or
szágos törvénynyel még senkit se 
kényszerítettek gyermekének isko
láztatására. Az iskola lett kezdete, 
miért az iskola ma is legédesebb 
gondja a  protestantizmusnak, — s 
nem is protestáns igazán, ki az 
iskolát nem szereti s gyermekeivel 
szorgalmatosán nem gyakoroltatja. 
Ezt tette az öreg Luther is, midőn 
télvíz idején, sárban, fagyban, in
kább ölben vitte gyermekét, csak
hogy el ne maradjon az iskolából. 
S gyermekének iskoláztatását ille
tőleg így teljesült be a  kezdetben 
szegény s e miatt aggódó apón a 
m ondás: Az Úr gondot v isel!

A reformáció
nagy napját valóban ünneplő lélek
kel ünnepelte meg ez évben a ma
gyar protestáns világ.

B u d a p e s te n  a  Deák-téri temp
lomban Raffay Sándor püspök, 
Szigethy Lajos ev., Szabó Imre ref. 
lelkészek prédikáltak. A Kálvin-téri 
ref. templomban viszont Vidovszky

Kálmán, a  Luther-Otthon igazgatója 
tartott ünnepi beszédet részünkről. 
A pesti Vigadóban Taubinger Rezső 
tábori főesperes mondott imát, 
Bethlen Pál gróf megnyitó szavai 
után Lázár Ferenc felsőházi tag 
mondott hatalmas beszédet. Az 
ünnepi szónok Kapi Béla püspök 
volt, ki magas szárnyalásu beszéd
jében reámutatott am a örök igaz
ságra : nem revolució a  reformáció 
hanem  visszatérés a  Szentiráshoz... 
Kell, hogy a protestantizmus éljen, 
mert van benne erkölcsi erő, van 
hivatása és lesz jövendője. — A 
régi képviselőházban Kaas Albert 
báró mondotta a  megnyitó beszé

det. A protestantizmus — úgymond 
— tele van toleranciával, de csak 
egy bizonyos határig. A mai nap 
nem emlékünnep többé, hanem  
seregszemle.

A  reformáció emlékének szép 
ünnepély keretében hódolt a  buda
pesti ev. leánykollégium. Liedemann 
Éva és Trautmann Emilia növen
dékek adták elő pályázatban első 
dolgozataikat, Krempe Éva szavalt, 
Kolossy Mária és Kiltz Erzsébet 
sikerült zongoraszáma, továbbá az 
énekkar szereplése egészítették ki 
a  hangulatos ünnepélyt, melyen dr. 
Raffay Sándor püspök, dr. Habe- 
rern J. Pál közös felügyelő és dr.

Őszi hangulat.
Nékem sohasem fáj a nyár elmúlása 
Dér csípte virágok fagyos kimúlása 
Álmos, szürke felhők lassú könnyezése 
Hervadó levelek hulló zizenése.
Sárguló fűszálon a Te müved látom 
Hulló lombsátorban a Te neved áldom 
Á  szívem megtelik buzgó könyörgéssel 
Űj tavasz jöttében hittel, reménységgel.

SZEKEY ANDORNE.

A kik  a z  e v a n g é liu m  u tá n  
v á g y ó d n a k .

Irta : dr. Schlitt Gyula. 11
A mellékszobából egy erőteljes hangnak 

beszéde hallatszik. Luther imádkozik. A 
munkájára, az anyaszentegyházra kéri a 
jó Isten áldásét. De ki hallott már így 
imádkozni ? I Szinte ostromolta az eget, de 
az alázatosság fegyverével. Mintha dara
bokra tépné a szívét s ezekkel a darabok
kal döngetné az Isten kegyelmének ajtaját. 
Imádkozott mindenkiért. Királyért, hogy 
igazságos tudjon lenni, koldusért, hogy

kenyere legyen. Imádkozott Magyarország
ért, István szép hazájáért. Védje meg az 
Isten a pogány, a török ellen, a közelgő 
nagy veszedelemben ne feledkezzen meg 
szegény magyarokról 1 István nem látta még 
ily nagynak Luthert. Ez imájával az Istent 
tudja befolyásolni s így uralkodik a világ 
felett. „Ámen I“ — hangzott a szobából. 
Mintha egy nehéz pecsétet ütöttek volna 
egy fontos írásra s ez ezáltal megdönthe
tetlen érvényességet szerzett.

Luther kilépett. Lenyűgöző megjelenésű 
férfi. Kemény pillantás, mely a szívig hat 
s tisztán akar látni mindent. Arcvonásaiból 
rettenthetetlen bátorság szól, mely a vak
merőséggel határos, mintha csak mondaná: 
„Jöjj ide pápa, jöjj ide világ."

Felém jön, kezet nyújt s ez az acél- 
formába öntött arc rám nevet.

„Hozta Isten nálam Falussy 1“
Én mélyen meghajoltam előtte, de szólni 

nem tudtam.
Luther kedves mosollyal feleségéhez 

fordult:
„Aztán Kaethe, ma este súlyos vacso

ránk legyen I ne vigye a németnek rossz 
hírét szép hazájába ez a fiatal barátunk. 
Tudom a magyarok nem vetik meg a jót."

„Itt a ház ura. Van-e pénz ? Sovány az 
erszény, sovány a vacsora. Maga vendé

geket hív. vacsorát parancsol s a pénzét 
másoknak adja. Ma reggel is addig kö- 
nyörgött, míg odaadtam utolsó filléremet s 
maga egy koldusnak adta. Most súlyos 
vacsorát kér. Nincs édes uracskám.“

Tréfának indult a v á la ^  Kaethe pergő 
szájáról, de a vége felé mór a komolyság 
szeíével hatott.

„Lásd Kaethe, olyan sovány volt, sová
nyabb, mint mi hárman. Mi jobban bírjuk 
a koplalást, mint az, úgy-e, Falussy úr? 
Illő, hogy magunkra vegyük a gyengébbnek 
terhét.“

„Nincs más, mint kenyér és hering.“
„Óh te kis nagyravágyó 1 ez néked so

vány ? Add hozzá a jó Isten áldását s 
marad holnapra is. Az Isten áldása oly 
természetű, mennél többet adsz másnak 
belőle, annál több marad neked. Nincs 
semmi baj. Van kevés kenyerünk, kevés 
halunk, az Isten áldásából meg sokat ké
rünk s ezek kiegyenlítik egymást. Ha jól 
tudom, ennyiből egyszer ötezren laktak jól. 
Mi csak hárman vagyunk.

„Azt az Úr tálalta.“ — Volt Kaethe 
rövid válasza.

„Vendégül hívjuk az Urat s itt lesz 
velünk. Most már nincs kifogásod a hal 
ellen ? Ahol ő van, ott nincs szükség, ő  
gondoskodik övéiről. Ezt különben ajánlom
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Schneller István egyetemi tanár is 
megjelentek.

Az Alföld-uti Iparosképző Prot. 
Egylet nagytermében a megnyitót 
Szuchovszky Gyula vallástanár 
mondotta. Előadásokat tartottak : 
Mártony Elek és Dendely Károly. 
— B a la s s a g y a r m a to n  az ünnep 
szószólója báró Podmaniczky Pál 
egyet, tanár volt, A megnyitót itt 
Kardos Gyula mondotta. Közremű
ködtek az egyházi vegyerkar. Sza
valtak: Veress Mariska és Bérces 
Mártha. — P á p á n  a megemlékezést 
gazdag Programm keretében Schöck 
Gyula püspöki másodlelkész tar
totta. — D e b r e c e n b e n  dr. Szlávik 
Mátyás ünnepi előadása volt a 
megemlékézés központja. — S z o m 
b a th e ly e n  Czipott Géza szentgott
hárdi lelkész, lapunk felelős szer
kesztője volt az ünnepi szónok. Az 
estélyen közrem űködtek: A Prot. 
Kör vegyeskara Kiss Gábor ig. ta
nító vezetésében. Szavaltak: Tau- 
bert Ádám és Takács Sarolta. 
Bach Áriáját előadták: Radványi 
Sándor és László Béla. Az oltári 
szolgálatot Asbóth Gyula és Sche
rer József végezték.

V e s z p r é m i  híveink is méltóképen 
megünnepelték a  reformáció évfor
dulóját. Október 28-án, 29-én és 
30-án vallásos esti összejövetelek 
voltak, melyeken mindig szép szá
mú hallgatóság előtt a helyi lelkész 
beszélt a  püspöki belmissziói mun- 
kaprogramm által ajánlott témákról. 
Az évforduló délelőttjén pedig két 
istentisztelet is vo lt: egy az elemi

és középiskolai ifjúság számára, 
egy pedig a  felnőtt hívek számára. 
— Á veszprémi anyaegyház kebe
lében alakult f ü z f ő g y á r te le p i  fiók
gyülekezetben pedig igazán ünne- 
pies keretek között folyt le a refor
mációi emlékünnep, Györk Sándor 
főmérnöknek, a  fiókgyütekezet buz
gó gondnokának körültekintő fára
dozása folytán, 31-én, délután hat 
órakor, a szépen feldíszített tiszti 
kaszinó egészen megtelt ünneplő 
evangélikus és református hívekkel, 
kik előtt, közének után az anya
gyülekezet lelkésze mondott ünnepi 
beszédet, utána a  füzfőgyártelepi 
férfidalárda énekelte el az „Erős 
várunk“ két versét; Lázár Károly, 
a  gyártelep alkalmazottja, Bordás 
János ref. hitoktató alkalmi ódáját 
szavalta, a  gyártelep zenekara Go
unod „Szerenád“-ját adta elő, végül 
pedig Miatyánk és áldás után, a 
„Himnusz“ eléneklésével fejeződött 
be a  minden izében lélekemelő és 
hiterősítő szép ünnepély.

S o p r o n b a n  a Hittudományi Kar 
Hallgatóinak Ifjúsági Köre szép 
műsorral áldozott a  reformáció em
lékének. Az előadást Záckaliczky 
Pál IV. éves hallgató tartotta A re
formáció áldásai címen.

N y ír e g y h á z a — S a la m o n b o k o r  ta
nyán szépen sikerült vallásos estélyt 
rendezett a  reformáció emlékére a 
helybeli Ev. Ifj. Egyesület, a  városi 
Ev. Leányegyesülettel karöltve. A 
zsúfolásig megtelt nagy tanterem
ben áhítattal hallgatta a  közönség 
csakpem két órán át a  műsor le

beleírni a szakácskönyvedbe, akkor nem 
fogsz többé ily kellemetlen helyzetbe jutni. 
Te még a kolostori szakácskönyvhöz vagy 
szokva, itt más a rend. Ott elég volt úgyis 
mindenből, nem törődtek Isten áldásával, 
minálunk megfordítva áll az ügy. Van 
Istenáldás, mit törődünk a többivel.“

Erre Kaethe már nem tudott mit vála
szolni. Kissé durcásan kiment.

„S most üljünk le barátom I“ szól Luther.
„Jöttem, hogy megköszönjem azt a nagy 

jóakaratot, melyet ittlétem alatt tisztelendő 
atyám részéről tapasztaltam.“

„A hála Istené ! ö  munkára hív s azt 
teljesíteni a mi kötelességünk. S teljesítsük 
ezt örömmel, mert különben teher lesz a 
munkánk s nyűg, mely megrabolja életün
ket az örömtől. Rád is munka vár otthon, 
kemény munka. Egy szenvedő nép közé 
mégy, a te néped, a magyar nép közé. 
Ezren várnak vigaszt, te ezzel menj közé
jük ! Az evangélium legyen támaszod. Az 
egyik, mint mannát, lesi ajkadról az igét, 
melléd áll, követ, mert az igazság meg
győzte ; a másik az átok szavai gyanánt 
fogja fel beszéded, ellenséged lesz, üldözni 
fog, mert fél az igazságtól, mely fénybe 
állítja bűnös üzelmeit. A könnyen hívőnek 
esetleges hízelgése ne kábítson el, így meg 
leszel védve a hiúság ellen. Az ellenség

lármája ne ijesszen rád 1 úgy nem sérted 
meg gyávaságoddal az igazságot, melyért 
küzdelembe mentél. A te iránytűd az evan
gélium, mely ama hegyek felé mutat, hon
nan a mi segítségünk jő. Az Isten igazsá
gáról van. Azért légy kemény, ha ellen
állásra találsz, légy kemény, mint a szikla, 
mely törik, de nem mozdul; légy makacs, 
ha kell s látod, hogy használ az ügynek. 
Az Istenért teszed. A legcsekélyebben is 
légy tiszta, mint a hattyú, hogy ne árthas
son a legsúlyosabb rágalom sem. Légy 
apostol I Ki az evangélium nevében megy 
vigasztalni, abban ne csalatkozzon senki. 
Légy szelíd, amikor bűnbánót kell felemelni, 
de légy kemény, hol korhadt falábairól a 
gőgöst kell lerántani s ha porba hullt, vedd 
karjaidba s csókold homlokon. Ez a mi 
fegyverünk, semmi más. Ez a szívben gyö
keredzik s nem tépheti ki senki a kezünk
ből. Nem e világ, de maga az ördög sem 1“

Hozták a vacsorát. Szerettem volna 
odakiáltaní:

„Vigyétek azt a vacsorát 1 Kegyetlenség 
megakasztani ennek a nagy embernek be
szédét, akármilyen vacsorával is. Talán 
éhen tudnék halni Luther szavai mellett s 
ez lenne a legszebb halál, mert a menny
országban ébrednék.“

Felálltak. Luther imádkozott. Hozzáfog-

folyását, melyen Krieger Mihály 
lelkész imádkozott, Hulvej István 
s. lelkész pedig igazi lutheri szel
lemtől áthatott irásmagyarázatot 
tartott. Az ifjúság több szavalattal, 
páros jelenettel, szóló- és karéne
kekkel igyekezett építeni Isten or
szágát. Végezetül dr. Vietórisz 
István luther-szövetségi elnök, a 
Léther-Szövetség támogatására s 
az igaz evangéliumi hit megtartá
sára buzdítva a  hallgatókat, Isten 
áldását kérte a  lutheri munkára s 
az ünnepélyt berekesztette. A hívek 
örömtől sugárzó arccal s egy-egy 
„Reformációi üzenet“-tel a  kezük
ben, megelégedetten távoztak ott
honukba. A műsort képező éne
keket és szavalatokat Krieger Mi- 
hályné, Mátis Béláné és Mátis Béla 
tanító tanították be.

A z  u jm a lo m s o k i  gyülekezet hívei 
a reformációi ünnepet megelőző két 
este az iskolateremben, vallásos 
összejövetelt rendeztek. Ének, ima 
után a  lelkész tartott szabad elő
adást ezen a  cím en: „Mit köszön 
a  világ a  protestantizmusnak?“ 
Tömböly István tanító a  belmisz- 
sziói munkaprogramm alapján a 
reformáció áldásait ismertette, majd 
a  Luther c. ünnepi színjáték egyes 
részeit olvasta fel. Orbán Anna 
tanítónő ugyancsak a reformációi 
ünnepre előkészítő értekezéssel ké
szítette elő a  hallgatóságot a  nagy 
ünnepre. Okt. 31-én délelőtt isten
tisztelettel, este 7 órakor a  követ
kező vallásos műsorral ünnepelte 
meg a reformáció 411-ik évfordu-
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tak az egyszerű vacsora elköltéséhez' 
Kaethe nem szólt. Luther többször szerette 
volna szólásra bírni, de nem sikerült.

De erőszakoskodó mosolyait nem tudta 
elrejteni, bárhogy is hajolt tányérja fölé.

Szerfelett kedves volt ez a jelenet. A 
duruzsoló nagy ember s a durcáskodó 
felesége.

„Látod Kaethe, mily tapintatlanok vagy
tok ti asszonyok a nagy vendégekkel szem
ben. Ide hívjuk őket az asztalunkhoz s 
durcáskodunk.“

Erre Kaethe valahogyan furcsán nézett 
Istvánra, a nagy vendégre.

„Ne a Falussy urat nézzed, hanem ide.“ 
S egy üres helyre mutatott Luther. „Te jól 
tudod, hogy vendégül hívtuk a Jézust. Tu
dod azt is. hol ketten avagy hárman az ő 
nevében együtt vannak, ott van ő is. S te 
durcáskodsz. Mit gondol az Úr az én kis 
feleségemről. Kicsit restelem a dolgot. Azt 
fogja mondani: No ennek a Luthernek 
dacos egy Kaetheje van. Nem gondolod ? 
S bizonyára meggondolja, hogy hozzon-e 
valamit karácsonyra az én kis asszonyom
nak."

Erre irul-pirul a kis asszonyka, mint a 
megszidott hajadon. Fejét csóválja, meg
fenyegeti hamiskásan Luthert, átkapja s 
homlokon csókolja. (Folyt. k8r.)
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lóját: Közének, oltári ima, a  „Re
formáció emlékünnepére“, szavalta 
Orbán Anna tanítónő, „A protes
tantizmus helyzete és teendői a  
többi magyar egyházzal szem ben“ 
Sztehló K., felolvasta Tömböly I. 
tanító, „Reformáció“, szavalta Ko
vács Gyula tanuló, „25. zsoltár“, 
énekelte Tömböly I. tanító, „Kottá- 
ék háza“, szavalta Pathy Margit 
tanuló, „Hála néked . . .“ ének, 
Tömböly I. tanító. Ima. Közének. 
Ezen templomban tartott ünnepek 
alkalmával a  Biblia-Társulat és a 
Gyámintézet javéra 22.50 P offer- 
tórium folyt be.

S a lg ó ta r já n b a n  a  két protestáns 
egyház szép ünnepséggel adózott 
a  reformáció emlékének az evan
gélikus templomban október 31- 
én. Délelőtt istentisztelet volt, am e
lyen az összes iskolák és hivata
lok protestánsai a  közönséggel 
együtt teljesen megtöltötték a  temp
lomot. Este 7 órakor pedig ugyan
csak az evang. templomban em
lékünnep volt. Ezen az Erős vá
runk eléneklése után megnyitó imát 
Szabó Dezső ref. lelkész mondott. 
Az acélgyári fuvósquartet Urcutz 
József vezetésével egy Fohászt 
adott elő. Kovács Géza dirigálá
sával a  templomi férfikar Imát 
énekelt. Vertich Antal és Déman 
Gusztáv vonósduettjét Röder Alfréd 
kísérte orgonán, dr. Csengődy Lajos 
lelkész ünnepi beszédet mondott, 
amelynek keretében megszólaltatta 
Luther ellenfelei közül Grisár je
zsuita életrajzának érdekesebb ada
tait is. Az Evangéliumi Leánykar 
Kovács Géza által vezetett karéneke 
után a Férfikar és a  fuvósquartett 
emelték az áhítatot, minek végez
tével Sztrokay Dániel hitoktató 
segédlelkész mondott záróimát és 
osztott áldást. Befejezésül a  Hiszek
egyet énekelte el az impozáns 
számban összegyűlt közönség.

S z e n tg o t th á r d o n  a  délelőtti ün
nepi istentiszteleten a  helyi lelkész 
beszélt. Az egyházi vegyeskar Ra
vasz Endre tanár vezetésében szép 
ünnepi énekével emelte az áhítatot. 
Délután a  Diákszövetség rendezé
sében tartott ünnepi összejövetelen 
Purt Károly s. lelkész tartott elő
adást Luther és a  reformáció címen. 
Szavaltak: Schaberl Gizella és Bi- 
czó Ferenc. — N y ír e g y h á z á n  14 
pontból álló emlékünnepélyen az 
emlékbeszédet Kopcsó János hit
oktató-lelkész mondotta.

Gyönyörű és impozáns keretek 
között tartotta meg a  k a p o s v á r i

evangélikus egyház a  reformáció 
emlékünnepét. A délelőtti ünnepi 
istentisztelet után délután 6 óra
kor az Evangélikus Diákszövetség 
rendezett reformációi emlékünne
pélyt, amelyre szintén zsúfolásig 
megtelt a  templom. A közének 
eléneklése után Matolcsy Irén le- 
ánygimn. VI. o. tanuló imádkozott, 
utána Ittzés István joghallgató sza
valata következett, és gyönyörű 
ünnepi beszédet tartott Erőss Jolán 
polgári iskolai tanárnő, Majd he
gedűszólót játszott Soltész Emil 
zenetanár, Hadányi Antal honvéd 
karnagy, orgonaművész kíséreté
vel, végül Mészáros László reál- 
glmn. Vili. o. tanuló munkájának 
felolvasása után Molnár Kálmán 
reálgimn. VII. o. tanuló imádko
zott és az „Erős vár a  mi Istenünk“ 
eléneklése után egy gyönyörű, lé
lekemelő ünnepség emlékeivel tá
voztak a  buzgó hívők Isten házából.

Az Egyetemes Gyáminíézet 
közgyűlése Békéscsabán.

Egyetemes Gyámintézetünk múlt 
hó 20-án tartotta évi közgyűlését 
Békéscsabán, Magyarország leg
nagyobb evang. gyülekezetében, 
az Alföld egyik bámulatosan fej
lődő gócpontjában. Negyedszázad 
telt el azóta, hogy a  Gyámintézet 
itt ülésezett; érthető tehát, hogy 
nagy érdeklődéssel és szeretettel 
várták a  békéscsabai evangéliku
sok a  Gyámintézet vezérkarának 
látogatását, amelyet egyházunk 
vezérférfiainak részvétele még em
lékezetesebbé tett.

Az illusztris vendégek október 
20-án d. u. Va2 órakor a  buda
pesti gyorsvonattal érkeztek Békés
csabára, de már előzőleg is többen 
jöttek ez alkalomból a  vendégváró 
városba. Fogadásukra a  pályaud
varon megjelentek az egyház lel
készei, felügyelői, az arad-békési 
egyházmegye felügyelője, az ev. 
Rudolf-reálgimnázium tanári kará
nak képviselői, számos presbiter 
és egyháztag, azonkívül a város 
és a  vármegye kiküldöttei. Az ér
kezőket az egyház nevében dr. 
S z e b e r é n y i  Lajos Zs. főesperes, a 
vármegye nevében dr. H o ffm a n n  
Károly főügyész, a  város nevében 
dr. M e d o v a r s z k y  Mátyás főjegyző, 
h. polgármester fogadta. Üdvözlő 
szavaikra báró F e il i ts c h  B e r c h to ld
e. gy. i. világi elnök, P e s th y  Pál 
igazságügyminiszter, a  bányaker.

gy. i. világi elnöke válaszolt. Meg- 1
érkeztek: br. F e ili ts c h  Berchtold J
főispán, Z ie r m a n n  Lajos kormány- '■)
főtanács, a gy. i. elnökei, dr. R a f f a y  1
Sándor és K a p i  Béla püspökök, B
P e s th y  Pál igazságügyminiszter, I
R u p p r e c h t  Olivér felsőházi tag, dr. 
D ó m já n  Elek, K r u ts c h n i t t  Antal, B
S c h o l t z  Ödön kerül. gy. i. vil. és É
egyh. elnökök, P a u l ik  János, a  ■
MELE. elnöke nejével, dr. M ik le r  T
Károly egyhm. felügyelő, K o v á c s  3
Andor, S a g u ly  János esperesek, B
dr. H ä n d e l  Béla a  gy. i. ügyésze, ■ 
V i d o v s z k y  Kálmán, a  Luther-Ott- B
hon igazgatója, B ú d y  Ernő ales- I
peres, K e m é n y  Lajos, G a jd á c s  Pál, J
F a lv a y  Jenő, K e l ló  Gusztáv, M e s k ó  fl
Károly, P o d h r a d s z k y  János, B is z -  
k ú p  Ferenc, F a b ó k  Ferenc, S z t i k  
Gusztáv lelkészek, dr. H e g e d ű s  
Béla egyh. felügyelő, a  környék
ről számos presbiter és érdeklődő 
s jelen volt F a r k a s  Zoltán a  Prot.
Iroda tudósítója. A fogadtatás után 
50 kocsiból álló menetben hajtat
tak a  vendégek és kísérőik a  nagy 
templomig. A notabilitásokat S z e 
b e r é n y i  főesperes látta vendégül 
ebédre.

Délután 3 órakor gyermekistentisztelet 
s 4 órakor ifjúsági istentisztelet volt a 
nagytemplomban. Az előbbin Meskó Károly 
galgagutai lelkész prédikált az elemi isko
lák mintegy 2.000 növendékének, az utób
bin, amelyen a középfokú iskolák 800 
tanulóján kívül nagyszámú közönség volt 
jelen, Vidouszky Kálmán, a budapesti 
Luther-Otthon igazgatója mondott alkalmi 
beszédet. Félhatkor dr. Szeberényi Gusz
táv liturgikus istentiszteletet tartott, amely
nek befejezése után megkezdődött a köz
gyűlés ugyancsak a nagytemplomban, mint
egy 3000 érdeklődő részvételével.

A közgyűlést br. Feilitsch Berchtold 
világi elnök nyitotta meg, emelkedett szel
lemű beszéddel, amelynek a felekezetközi 
békére vonatkozó része is nagy hatást 
gyakorolt s egyik helyi lap másnap vezér
cikkben közölte. Üdvözölte a megjelent 
püspököket, Kapi Bélát, dr. Raffay Sán
dort és Pethy igazségügyminisztert. Raffay 
püspök igen meleg hangon, szép szavak
ban köszöntötte a közgyűlést, a bánya- ■ 
kerület nevében, amelynek kebléből. Szé
kács püspök bölcs kezdeményezésére a 
Gyámintézet kiindult. Az üdvözlések után 
megható jelenet következett: a békéscsabai 
ev. elemi iskolák növendékei kelyhet és 
bibliát, a békéscsabai ev. Rudolf-reálgim
názium ifjúsága 50 P-t, a mezőberényi I. 
és II. kér. egyházak egy-egy kelyhet, azon
felül az I. kér. bibliát németországi dias- 
por. egyház részére, a II. kér. leányegye
sülete 25 P-t, a gyulai egyház oltárterítőt 
ajánlott föl az elnökségnek. Az adományo
zókhoz külön-külön Ziermann Lajos c. 
elnök intézett szép köszönő szavakat. A 
közgyűlés tárgysorozatának második pontja 
Ziermann Lajos nagyszabású beszámolója 
volt, amely nemcsak hatalmával, hanem 
emelkedett felfogáséval és nemes hangjá
val is nagy hatást tett a közgyűlésre. Jel-
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igéje : „Egyik legszebb (éti és legnagyobb 
érdem az, ha valaki oltárt emel és temp
lomot épít." E jeligét néhány vonzó pél
dával illusztrálta, majd egyházunknak 
a világégés és nemzetünk összeomlása 
után támadt vallásosságéból eredő temp
lomépítési buzgalmát vázolta, amely egy
ben élénk tiltakozás azok ellen, akik egy
házunk vesztét jövendölik. A Gyómintézet 
veszteségeiről szólva, meleg hangon ele
veníti fel dr. Pauk Oszkár titkos tanácsos 
emlékét, aki 25 évvel ezelőtt jelen volt a 
békéscsabai közgyűlésen s több egyházun
kat is meglátogatta. Nemzetünknek meleg 
barátja volt s midőn gy. i. e. elnökünk a 
Gusztáv Adolf-Egyesület közgyűlésén Er- 
langenben neki bemutatkozott s megtudta 
tőle, hogy Sopron kitartott Magyarország 
mellett, ez emlékezetes szavakat intézte 
hozzá: „Remélem, hogy teljes és egész 
szívvel vonultak Magyarország mellett.. . 
Köszöntőm szép hazáját, nemes népét s 
mindazokat, akik híven munkálkodnak az 
Úr szőllőjében." Majd dr. Ahner Miksát 
s a hazaiak közül Mesterháza Lászlót és 
Farkas Győzőt parentálta el kegyeletes 
szavakkal. (Folytatjuk.)

K O R K É P E K .  
K arcola tok a hétről.

O k tó b e r  3 1 -é n  é s  n o v e m b e r  1 -én  
m in is z te r i  r e n d e le t  é r te lm é b e n  la 
p o k  n e m  je l e n h e t t e k  m e g . E m e  
r e n d e lk e z é s s e l  k a p c s o la tb a n  a z  
e g y i k  d é lu tá n  m e g je le n ő  f ő v á r o s i  la p  
tö b b e k  k ö z ö t t  a  k ö v e tk e z ő k e t  ír ja -'

, ,N o v e m b e r  e l s ő  n a p ja  m in d ig  
ü n n e p  v o l t  é s  ü n n e p  m a r a d , — 
d e  o k tó b e r  3 1 - ik e  ö t  é v  e lő t t  e l ő s z ö r  
é s  m o s t  m á s o d s z o r  v o l t  h iv a ta lo s  
ü n n e p .  N e  é r te s s ü n k  fé lr e :  o l y a n  
m a g y a r  e m b e r  n in c s , a k á r m i ly e n  
h ite  lé g y e n  is , a k i  n e  é r e z n é  á t  a  
r e fo r m á c ió  e m lé k n a p já n a k  s z o le n -  
n itá s á t ,  tö r té n e lm i  le lk é t  é s  v a l lá s i  
j e l e n tő s é g é t .  D e  k é r d e z z ü k :  m i ly e n  
ü n n e p  a z ,  a m e l y  k ü ls ő le g  c s a k  a  
la p o k  m u n k a s z ü n e t e  á l ta l  d o k u -  
m e n t á l t a t i k l  M i ly e n  ü n n e p  a z ,  
a m ik o r  a  h iv a ta lo k b a n  d o lg o z n a k ,  
a m ik o r  m in d e n  b o l ta j tó  n y i t v a ,  
m in d e n  g é p  fo r o g ,  c s a k  a  k ö z v é 
l e m é n y  g é p e z e t e  á l l í t ta t ik  m e g .  
O ly a n  v o l t  e z  a  v á r o s ,  m in t  e g y  
s ik e tn é m a  ó r i á s :  já r t ,  k e lt, lo h o lt ,  
s z a l a d g á l t  a  d o l g a  u tá n , d e  s z a 
v á t  n e m  h a l lo t ta  s e n k i  s  ő  s e m  
h a l lo t t  s e m m it ,  — h a  c s a k  n e m  
a  p le ty k á t ,  a m e l y  s z a k a d a t la n u l  
z ú g  a  l e v e g ő b e n ,  a m ik o r  n in c s  
ú j s á g ; m e r t  a m ik o r  n in c s  h ír, a k 
k o r  á lh ír  v a n .  K o r m á n y r e n d e le t r e  
ü n n e p e ln i ,  e z t  m é g  le h e t, — d e  a 
reformáció emléke nem olyan 
rendeleti ünnepeltetést követel 
ezekben az időkben, a m e ly  c s a k  
a z  u j s á g b e tü k  k é n y s z e r p ih e n é s é b e n  
m u ta tk o z ik  s  c s a k  a  k ö z v é l e m é n y  
h a lo t t i  m a s z k j á b a n .“

Elég néked az én kegyelmem.
Iskolaavatás Szentgotthárdon.

Istennek tetsző ünnepet ült a 
szentgotthárdi missziói egyház okt.
28-án. E napon avatta föl s adta 
át magasztos rendeltetésének az 
egyházközség újonnan létesült is
koláját Zongor Béla esperes, ün
nepi istentisztelet keretében.

Bevezető ének után Czipott Géza 
lelkész végezte az oltári szolgála
tot, melynek liturgikus keretét Papp 
Zoltán hegedűművész csodálatosan 
szép hegedüjátéka, Lang Mária 
szép szólóéneke és az egyházi 
vegyeskar ünnepi karéneke Ravasz 
Endre tanár mesteri vezetésében 
szolgáltatta. Ezután Zongor Béla 
esperes magasanszárnyaló beszéd
ben méltatta a  nap jelentőségét, 
megemlékezett a  nemes alapítvány
tevőkről : néhai özv. Tóth Sándor- 
néról és özv. Tóth Gyulánéról, 
akiknek nemes elhatározása, ál
dozatkészsége tette lehetővé az 
ev. iskola létesítését Szentgotthár
don. Karének, ima és a  Himnusz 
eléneklésével véget ért az ünnepi 
szertartás, amely után díszközgyű
lés következett az iskolában. Itt 
rendkívül megható jelenet' volt, 
amint 10 iskolanövendék: Leibin- 
ger Gizi, Lackner Gyula, Kollár 
Károly, Czipott Éva, Kiss Emma, 
Ebenspanger Irén, Lang Anna, 
Berke Jolán, Scháberl Margit és 
Lang Jenő egy-egy virágcsokorral, 
néhány meleg szóval üdvözölték 
a  megjelent vendégeket.

A közgyűlés hálás szívvel em
lékezett meg a  kultuszkormány 
jóakaratáról, Vargha Gábor ország- 
gyűlési képviselő közbenjárásáról, 
nemkülönben az egyházi hatósá
gok szíves jóindulatáról. A köz
gyűlés egyhangú lelkesedéssel a 
tanítói állásra Szabó I. Károly ke- 
menesmagasi tanítót jelölte. Soko- 
ray Elek felügyelő mondott ezután 
hálás köszönetét mindazoknak, 
akik az iskola létrejöttén odaadás
sal fáradoztak és megjelenésükkel 
az ünnep fényét emelték. A gyü
lekezet örömében osztozkodtak: 
szentmártoni Radó Lajos felsőházi 
tag, egyházm. felügyelő, Vargha 
Gábor országgyűlési képviselő, 
Dezső Lipót tanfelügyelő, Kiss 
Elemér főszolgabíró, Bertha Benő 
kir. járásbiró, Markovics János 
rendőrfőtanácsos, Blazsevátz József 
főállatorvos, Kluge Pál körmendi 
felügyelő stb.

A közgyűlés táviratilag üdvö
zölte Petróczy István miniszteri 
tanácsost és Kapi Béla püspököt. 
A díszközgyűlés a Szózat elének
lésével ért véget.

Délben Scháberl János vendég
lőjében a  vendégek tiszteletére 
presbiteri ebéd volt.

A kis szentgotthárdi gyülekezet 
legszebb álma tehát, mellyel kez
dettől fogva a templom mellé oda
álmodta az iskolát, Isten csudála
tos kegyelmi ajándékakép valóra 
vált. A missziói egyházhoz fűzött re
mények mind teljesedésbe mentek. 
Rövid 19 éves fennállása alatt az 
egyházközség telket szerzett az 
egyházi épületek céljaira, szép 
templomot épített, kulturházat 
emelt, iskolát állított a  templom 
mellé, majd a háborúban hősi 
halált halt egyháztagok emlékét 
fekete márványtáblán örökítette 
meg, alapítványait közel 1300 P-ig 
gyarapította. A szentgotthárdi misz- 
sziói egyház életében valóra vál
tak az írás szavai: Elég néked az 
én kegyelmem ; mert az én erőm 
erőtlenség által végeztetik el.

Az Országos Lutherszövetség 1928 
november 14-iki munkarendje.

1. D. e. V*9 órakor istentisztelet a Deák
téri ev. templomban. Végzi: Paulik János, 
MELE elnök, nyíregyházi lelkész.

2. D. e. VälO órakor a zértkonferencia 
megnyitása dr. Kaas Albert báró, elnök 
által.

Ezt követik a következő előadások:
3. A szociális igazság az Ótestámen- 

tomban. Előadó: Dr. Deák János, egyet, 
tanár.

4. A szociális igazság az Üjtestámen- 
tomban. Előadó: Duszik Lajos, miskolci 
lelkész.

5. Wicherntől napjainkig. Előadó : vitéz 
dr. Kendeh-Kirchknopf.

6. Szociális érzésre nevelés. E lőadó: 
Vidovszky K., a Luther Otthon ig.

7. Az ev. nő szerepe a szociális igaz
ságra törekvő nemzet és egyház életében. 
Előadó : Gregersen Lujza, a Prot. Nőszövet
ség főtitkára.

8. Kultúra és vallás falun. Előadó: 
Czipott Géza, szentgotthárdi lelkész.

9. Kultúra és vallás a városban. Elő
adó : Kemény Lajos budapesti lelkész.

10. Keresztyén gondolkozás és szociális 
gondolkozás. Előadó : Dr. Csengődy Lajos, 
salgótarjáni lelkész.

11. A Lutherszövetség programmja. Elő
adó : vitéz Dr. Kendeh-Kirchknopf G., az 
OLSz. igazgatója.

12. D u. 3-kor az Országos Lutherszö
vetség választmányi ülése a Leánykollé
gium sütőutcai kistermében.

13. A délelőtti zárt konferenciáról el
maradt témák befejezése, d. e. 4—5-ig.

14. D. u. 5 órakor az Országos Luther
szövetség közgyűlése.
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15. D. u. 6 órakor az Evang. Papnék 
Országos Szövetsége által rendezett vallá
sos estély a Deák-téri templomban.

Megjegyezzük, hogy a Leánykollégium 
Sütő utcai dísztermében tartandó zárt kon
ferenciára belépni csak igazoló jegyekkel 
lehet, melyek a gyülekezeti Lutherszövetség 
útján szerezhetők be.

Az előadások 15 percig tartanak. Egy- 
egy tárgyhoz három hozzászólás lehetséges, 
de ezek 5—5 percnél hosszabb időt nem 
vehetnek igénybe.

Budapest, 1928 október hó 31-én.
vitéz KenJe-Klrdiknopí G. flr. Dáró Kaas Albert ír .

a z  O L S z . ig a z g a tó j a .  a z  O L S z . e ln ö k e .

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Hová ? . . .

Nov. 12. Küzdelemre. 99 Zsoltár 10. 
Átgondolom életemet s látom, hogy több 
abban a baj, mint a derűs, boldog, gond
talan nap. Még a mai napom sem volt 
zavartalan. Szép terveimnek, álmaimnak 
java része olyan volt. mint a fű : reggel 
kisarjadt, este elhervadt. Jószéndékomban 
sokszor elgáncsolnak irigyeim, ellenségeim. 
De nem egyszer megbénít a saját gyarló
ságom is. Minél inkább múlnak eszten- 
deim, annál inkább tapasztalom, hogy 
kenyeremet arcom verejtékével kell ennem. 
De nem csüggedek, mert küzdelmeim közt 
is Uram, te vidámítod meg az én nyomo
rúságaim napjait.

Nov. 13. A Hórebig. I. Kir. 19.4—8. 
Illés történetében meglátom életem egyes 
mozzanatait. Hányszor szeretném én is, 
hogy mindennek vége legyen 1 De nem 
lehet. Sikertelen terveimmel, széthullott 
reményeimmel vándorolnom kell tovább, 
mint Illésnek a Hórab hegyig. Rejtelmes 
titok előttem, hogyan tudom megtenni ezt 
az útat. De megfejtem a titkot, ha elfoga
dom az örök élet kenyerét és vízét: az 
evangéliomot s annak erejével acélozom 
meg fáradt testemet és lankadó lelkemet.

Nov. 14. Megnyugvásra. Jób 17. io—is. 
Szomorú igazságot tanulok: csak akkor 
lesz teljes megnyugvásom, akkor lesz vége 
küzdelmeimnek, ha házam a sír lesz s 
ágyamat a sötétségbe vetem. Csalódásaim, 
könnyeim, verejtékes boldogságom a ko
porsóban múlnak el. Lehet, hogy ma vég
kép be is fejezem ezt a tanulást, hogy az 
éjszaka leple síri szemfedőm lesz, mely 
alatt örökre megnyugodhatom. De azért 
nem zúgolódom, hiszen porból vétettem, 
porrá kell lennem. Isten akarta így, — 
megnyugszom akaratán.

Nov. 15. Nyugtalanságra. Lukács 16. 
19—31. A koporsó még nem a vég, hanem 
a túlvilág kapuja ; gazdagoknak, lázárok
nak egyaránt át kell menni rajta. A sír 
pora tehát nem megsemmisülés, mert az 
én vallásom nem a halál vallása. Én is 
eljutok abba a másvilágba, ahol nevemet, 
titkaimat, egyéniségemet és sorsomat jól 
ismerik s ahol egész földi életem viszon
zásra talál. Ha gyötrelem volt itt a sor
som, ott boldogság v á r; ha itt hidegszívű 
voltam, ott lángok közt bűnhődöm. Néha 
örvendve gondolok erre a másvilágra, de 
lelkiismeretem sokszor nyugtalanít, mert 
vétkeim miatt igazán csak ott fog elérni 
méltó sorsom. Úgy akarok élni, hogy Lá
zár sorsa legyen az én sorsom is.

Nov. 16. Diadalra. 1. Kor. 15 . m—57. 
Boldog sejtelmek ébredeznek bennem. 
Isten nem engedi, hogy leikéből lelkedzett 
életem szétszakadjon a semmiségbe, mint
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a foszló felhó. Romlandó életem után ro- 
molhatatlant tartogat, ahol nem sebez mór 
a nyomorúság és halál fulánkja. Napon
ként felkínálja az evangélium örök kin
cseit, a kincsekben láthatatlanul a Krisz
tust s benne a halált meggyőző erőt. El
fogadom ezt a drága életkincset s emelt 
fővel nézek szemébe minden bajnak, bűn
nek, még a halálnak is, mert tudom, hogy 
végül diadalt aratok. Szentül fegadom : 
úgy élek ezentúl, hogy Jézus diadalmas 
vitéze lehessek. Adj ehhez erőt. Istenem 1

Nov. 17. Isten meglátására. Jób 19. 
25—27. A halál feletti diadallal még nem 
érem el végső célomat. Oda kell eljutnom, 
ahonnan mindén út kiindul és ahova visz- 
szaérkezik : Istenhez. Szemtől-szemben kell 
állnunk egymással s életemnek, lelkemnek, 
mindenemnek oly tisztává kell lenniök, 
hogy Istent megláthassam. Akkor majd 
nem könyvekből olvasom, nem ihletett 
ajkakról hallom és nemcsak szívemben 
érzem titkon, hogy milyen az Isten, „hanem 
magam látom meg magamnak ; az én sze
meim látják meg, nem más“. Lehetséges 
ez a boldogság?... Igen, mert Jézus nem 
tanított lehetetlenséget, mikor azt tanította: 
„Boldogok, kiknek szívok tiszta, mert ők 
az Istent meglátják“. Uram I Tisztítsd meg 
az én szívemet 1

Nov. 18. Az örökkévalóságba. Zsid. 
13.14. Hová vezet életem ú tja ? ... Küz
delmén, halálon, koporsón ót Isten akara
tából egy örök-változatlan másvilágba s 
véget ér az Isten trónusánál. Ezért nem 
elég a szívnek, — akár szegény, akár gaz
dag, akár beteg, akár egészséges, akár 
fiatal, akár öreg, — a földi élet, annak 
minden pompája és Ígérete. Nem elég, mert 
Isten belénk oltotta az örök élet, a válto
zatlanság, a végtelen jövendő utáni vágyó
dást. „Nyugtalan a mi szívünk mindaddig, 
míg tebenned meg néni nyugszik.“ Te vagy 
az örökkévalóság, Uram. Leborulok előtted 
s óldlak, hogy életem legvégső célját az 
örökkévalóságban jelölted ki.

vitéz M agassy S ándor.

E G Y R Ő L - M Á S R Ó 1 .
A  m indennapi életből.

Huszonkétmillió pengő hitel a  
gazdáknak. A kormány a  szarvas- 
marha- és sertéshizlalás céljaira 
12 millió pengő kölcsönt bocsátott 
rendelkezésére az állathizlalással 
foglalkozó gazdáknak. A kölcsö
nöket az Országos Központi Hitel- 
szövetkezet, a  Kisbirtokosok Or
szágos Földhitelintézete és a Ma
gyar Mezőgazdák Szövetkezete fo
lyósítja.

A 12 millió pengő összegből 2 
millió pengő az Országos Központi 
Hitelszövetkezet kötelékébe tartozó 
községi hitelszövetkezetek útján 
száz holdon aluli kisgazdák ré
szére kizárólag sertéshizlalási cé
lokra nyújtandó kölcsönökre for
dítandó.

A kölcsönt igénybevevő kisgazda 
a  kölcsön összege után évi 5 szá
zalék kamatot fizet. Sertésenként 
60—70 pengő, kivételes esetekben
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legfeljebb 100 pengő kölcsön nyújt
ható. Ezt a  hitelt váltó ellenében 
hat hónapra bocsátják a  hizlaló 
kisgazdák rendelkezésére.

A további tízmillió pengőt a  
nagyobb gazdák és bérlők részére, 
úgy szarvasmarha-, mint sertéshiz
lalási célokra nyújtandó tízmillió 
pengő állami hitelhez az intézetek 
ugyancsak 10 millió pengő saját 
tőkével tartoznak hozzájárulni.

Az ilymódon előálló 20 millió 
pengős hitelkeret kétharmadrésze 
szarvasmarhahizlalásra, egyhar- 
m ad része pedig sertés hizlalásra 
fordítandó olyképpen, hogy az 
egész tőke összeg kihelyezéses 
felerészben október hónapban, fe
lerészben pedig november hóban 
történhetik.

A szarvasmarhahizlalásnál da
rabonként 400—500 pengőig ter
jedhető hizlalási kölcsön, a  sertés
hizlalásnál pedig darabonként 100 
pengőig terjedhető kölcsön nyújt
ható, maximálisan nyolc havi idő
tartamra. A kölcsön után a  hizlaló 
gazdák és bérlők évi 5 százalék 
kamatot térítenek és ezenfelül — 
a  váltóürlap- és váltóbélyeg kivé
telével — semmi más költséggel 
nem terhelhető. A kölcsönt igény
bevevő kihizlalt állatait minden 
korlátozás nélkül szabadon érté
kesítheti.

Az intézetek a  hizlalási meg
állapodásban vállalt kötelezettsé
gek betartását és a  hizlalás ok
szerű menetét ismételten ellenő
rizni tartoznak. Amennyiben az 
ellenőrzés során megállapítást nyer
ne az, hogy a  kölcsönvett össze
get egészben vagy részbeh nem 
hizlalásra fordítják, úgy a  kölcsön 
azonnal felmondandó s a  kölcsön
vevő által az egész hizlalási peri
ódusra évi 10 százalék kamat té
rítendő.

H E T I  K R Ó N I K A .
A miniszterelnök betegségéből fölépült. 

— A pénzügyminiszter 27-ik jelentése nem 
tartalmaz semmi meglepőt. — Tisza István 
hívei az idén is nagy számban zarándo
koltak el a geszti sírbolthoz, hogy kegye
letüket a nagy államférfi emléke iránt le- 
rójják. Az ünnepi beszédet Mikszáth Kál
mán főispán mondotta. — Magyar Hét 
november 3—11-ig fényes tanúságot szol
gáltatott arra nézve, hogy semmiben sem 
szorulunk a külföldi gyárak érúcikkeire ; 
hogy a magyar ipar megáll a maga lábán ; 
hogy a magyar kereskedő nem szorul kül
földi gyárosra ; hogy a magyar közönség
nek nem kell külföldi árút vásárolni.

Erdélyben a színmagyar székelyföldön 
sem használhatják a magyarok éllamhiva- 
talban az anyanyelvűket.
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A román kormány lemondott.
A szerb király és királyné Parisba 

utaztak. A végrehajtó hatalmat a kormányra 
ruházták.

Az albán udvar Olaszország ellen 
fordult.

A prágai lengyel főkonzul ellen me
rényletet követtek et.

A török parlamentben Kemal nagy 
békebeszédet mondott.

A rnpallói tárgyalásokat báró Szterényi 
betegsége miatt november 14-ére halasz
tották.

A holland királynő Masarykot a ren
delkezésére álló legnagyobb rendjellel tün
tette ki.

Az angol munkáspárt nagy győzelmet 
aratott a községi választásokon.

A Ruhr vidéken 220 ezer munkás 
sztrájkol.

A francia kormány a szerzetes rendek 
visszatérése dolgában megegyezésre jutott.

Németország dicsősége, a Zeppelin 
léghajó szerencsésen visszaérkezett Ame
rikából Németországba. — Nürnbergben 
magyar hetet rendeznek.

A lengyel köztársaság ünnepét a kom
munisták megakarták zavarni.

Amerika kedden választott új elnököt.
A kubai köztársaság új elnöke Ma- 

chadó lett.
Az Etna erősen háborog, környékén a 

falvak veszélyben vannak.
Kínai rablóbanda egy angol hajóra 

lopódzott és véres tusa után kirabolta az 
utasokat.

H A R A N G S Z Ó .  
S zih á ro m sá g  u. 23. vasárnap.

Ep. Philipp 3 . 17—21.
A  mi hazánk a mennyben van. Ez az 

alaphangja epislolánknak. Égi vigaszI e's 
szent figyelmeztetést tartalmaz ez a mi 
számunkra. _____

Kérelem.
A  Theol. Otthon építkezése, hál' Isten

nek, nagyon szépen halad előre. Ez azon
ban azt is jelenti, hogy szükség van a 
legkisebb adományra is, melyet hittestvé
reink az Otthon építkezésének céljaira szí
vesek voltak felajánlani. Bizalommal ké
rünk azért mindenkit, hogy felajánlott 
adományaikat szíveskedjenek mielőbb a 
Theol. Otthon címére Sopronba megkül
deni. Minden adományért mér előre is há
lás köszönetét mond a Theol. Otthon igaz
gatósága, Sopron.

Meghívó. A magyarhoni ág. hitv. evang. 
missziói egyesület évi rendes közgyűlését 
az egyetemes gyűlés alkalmával tartja meg 
Budapesten, 1928. nov. 15-én d. u. tys4 
órakor a Deák-téri evang. iskolák díszter
mében. Nemcsak a tagokat, de a pogány 
hittérítés ügye iránt érdeklődő minden ev. 
hitteslvérünket szeretettel meghívjuk úgy a 
közgyűlésre, valamint az óbudai evang. 
templomban 17-én d. u. 6 órakor és a ke
lenföldi evang. templomban 18-án d. u. 5 
órakor tartandó vallásos estélyre.

Papnék konferenciája. November 14-én 
este 6 órakor a budapesti Deák-téri temp
lomban vallásos estet rendez. Az alkalmi 
beszédet báró Kaas Albert tartja. Az oltári 
szolgálatot Csengődy Lajos dr. salgótarjáni 
lelkész és Kiss István dunáninneni püspök 
végzik. — 15-én az Üllői-uti 24. szám alatti 
imateremben a Papnék zárt konferenciája
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lesz. Imádkozik Kapi Béláné. Megnyitót 
mond Kiss Istvánné. Az évi jelentést elő
adja Blatniczky Pálné. A családi áhítatról 
Túróczy Zoltánná, A vallásos öntudatról 
Irányi Kamillné, A papné és a szociális 
mozgalmak címen Jakabfy Györgyné ér
tekeznek. A záróimát Raffay Sándorné 
mondja. Délután a konferencián közremű
ködnek : Baldauf Gusztávné Beliczáné 
Okolicsányi Éva, Marcsek Jánosné, Kendeh 
Kirchknopf Gusztávné, Mihalovics Samuné. 
Áldást mond Kiss István püspök.

Templomavatás. A felsőcsalogányi gyü
lekezet gyönyörű templomát, melyet derék 
vend hittestvéreink nagy áldozatkészséggel 
emeltek és építettek Isten dicsőségére, okt. 
28-án avatta föl dr. Popp Fülöp püspöki 
adminisztrátor.

A Luther-Társaság titkári hivatala 
közhírré teszi, hogy mindazoknak, akik 
folyó évi október hó 31-ig tagdíjtartozá
sukat kiegyenlítették, az 1926/27. évi 
könyvilletményt november hó 10-ig ok
vetlenül kézhez kapják. A hátralékosok
nak csak akkor küldi el a  könyveket a 
Társaság, ha az illetők tartozásukat ren
dezték. Utánvételes küldés csupán a 
tagoknak levélben nyilvánított óhajára 
történik. Akik tévedésből a nekik járó 
küldeményt nem kapták volna kézhez, 
szíveskedjenek értesíteni a titkári hiva
talt (Bp. VIII., üllői-út 24).

A Luther-Társaság új kiadványai: 
A) Böhm Károly Az ember és világa. 
V. kötet. Az erkölcsi érték tana. Sajtó 
alá rendezte dr. Bartók György. Ára 
10 pengő. B) A  Luther-Könyvtár és Mú
zeum Füzetei c) sorozatból: 4. Tolnai 
V ilm os: Magyar költők hitvilága. Ára 
60 fillér. 5. Payr Sándor : Cordatus Kon- 
rád budai pap s Luther jó barátja. Ára 
1 P 50 fill. 6. Dr. Raffay S ándor: Mit 
akarnak a  magyar protestánsok ? Ára 
30 fill. C) Bereczky S án d o r: Bibliai tör
ténetek. IX. kiadás. Térképekkel. Ára 1 
P 80 f. — E könyvek nem tartoznak a 
kényvilletményhez, de a  Társaság év
díjfizető tagjai kedvezményes áron sze
rezhetik meg.

Meszlen. Felejihetetlen szép ünnepség
ben volt része szeptember 30-án a mesz- 
leni ev. gyülekezetnek. Ugyanis e napon 
iktatta be az esperes megbizóséból Geren
csér Zsigmond nemescsói lelkész, a nyu
galomba vonult Polgár János lelkész he
lyébe Rácz Sándort. A templom megtelt a 
helybeli, filiai és szórvénybeli hívekkel. 
Az ünnepi istentisztelet keretében szárnyaló 
beszéd kíséretében iktatta hivatalába Geren
csér Zsigmond, az egyhangúlag megválasz
tott lelkészt, aki ezután szószékre lépve 
megköszönte a hívek bizalmát és ismertette 
munkatervét. Az istentisztelet végeztével, 
díszközgyűlés volt a templomban, hol a 
beiktatott lelkészt számosán üdvözölték. 
Így : Szabó Kálmán felügyelő, az egyház- 
község nevében, Szalkay Zoltán a politikai 
községek nevében. Ábrahám Gyula a ta
nítók részéről, Györgyi Jenőné a meszleni, 
Boross Gyuláné az acsádi nőegylet nevé
ben, Takács Gyula a meszleni. Bárki Esz
ter az acsádi ifj. egyesület nevében. A 
meszleni isk. gyermekek nevében Czirók 
Margit, az acsádiak részéről Boross Irénke 
üdvözölték. — Ezután az iskola-teremben 
közebéd volt, melyet a meszleni nőegylet 
rendezett. Ez alkalommal is számos felkö
szöntő hangzott el. — Isten áldása legyen 
beiktatott lelkészünkön és annak munkáján.

Meghívó. Az Országos Evangélikus 
Tanáregyesület 1928. évi november hó
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14-én d. u. Vs4 órakor a Veres Pálné kol
légium dísztermében (IV., Veres Pálné-u. 
36. I. em.) közgyűlést tart. Tárgysorozat:
1. Elnöki megnyitó. Dr. Rell Lajos alelnök.
2. Dr. Szelényi Ödön titkári jelentése. 3. A 
pénztáros jelentése. 4. Az angol nyelv ta
nítása a középiskolában. Lövik Kálmán.
5. A gazdasági oktatás. Dr. Horváth Károly.
6. Ev. tanárképzés a Luther-Otthonban. 
Havasiét.) Dr. Szigeti Lajos. 7. Jelentések, 
indítványok.

Szeretetvendégség. A szentgotthárdi 
ev. Leányegylet az egyházi énekkar működő 
tagjai tiszteletére a gyülekezeti kulturházban 
november 4-én szeretetvendégséget rende
zett. A háziasszonyi tisztet Ajkay Jenőné 
takarékpénztári igazgató neje töltötte be. 
Előadást Czipott Géza, lapunk szerkesztője 
A keresztyén nő és a divat címen tartott.

A csikvándi hősök emlékét okt. 28-án 
leplezték le nagy ünnepélyességgel. Az 
ünnepi szónok Horváth Béla evang. lelkész 
volt. Beszélt még Szabó István országgy. 
képviselő, Tóth Gyula főszolgabíró, Csik
vándi Ernő gazdasági főtanácsos. Az erre 
a célra alakult hatalmas férfikar két gyö
nyörű éneket adott elő Kristóf Kálmán ev. 
kántortanító vezetésével. Kozma Lidiké és 
Kulcsár József szavalataikkal emelték az 
ünnepély sikerét. A közéleti s katonai elő
kelőségeken kívül hatalmas néptömeg vett 
részt az ünnepélyen. 20-náI több koszorút 
helyeztek el az emléken, azután a hadvi
seltek, leventék s tűzoltók díszmenetével 
véget ért az ünnepély. Az iskola udvar 
előtti kis ligetben áll a hatalmas emlék, 
mementóként a jövő Magyarjainak.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Halálozás. Fájdalomtól megtört szívvel 

jelentjük az összes rokonok nevében a 
legnemesebb férj, legjobb apa, nagyapa 
és após Forberger Vilmos ny. főreáliskoiai 
tanár, festőművész, végzett theológus, a 
budapesti Aquarell-Klub tiszteletbeli tagja 
stb. október hó 28-án életének, 81-ik, há
zasságának 51-ik évében az Ür nevében 
jobblétre szenderült.

Pöstyén, 1928 október 30.
Áldás béke áldott hamvaira 1
Forberger Ella neje. Forberger Andor 

reélgimn. tanár, Forberger Lajos, lovag 
Schwarz Ferencné sz. Forberger Madlein 
gyermekei. Schwarz Feri és Luluka, For
berger Ellike, Bandi és Ákos unokái. Lo
vag Schwarz Ferenc alezredes, Forberger 
Andorné sz. Andrasovszky Katinka, For
berger Lajosné sz. Prediger Lujza.

Súlyos csapás érte a veszprémi gyüle
kezet gondnokát, dr. Wallner Ernő keres
kedelmi iskolai tanárt. Nyolc éves kis fia, 
Árpád váratlan halálával. Déli 1 órakor 
vidáman ment haza az iskolából, hol még 
jó kedvvel mondta el az az napra feladott 
bibliai történetet, este pedig, rövid rosszul- 
lét utón már itthagyta kétségbeesett szüleit, 
kik alig két esztendeje temették el egy 
ugyanilyen korú másik fiacskájukat. A sír
nál, az egyházi szertartás befejezése utón, 
Zauner Kató IV. oszt. elemi iskolai tanuló 
búcsúztatta el társai nevében is az angyallá 
lett, földi életében is csupa szív, csupa 
ártatlanság kis fiút, az evang. elemi iskola 
tanulói, mind valamennyien zokogva, virág- 
esőt hullattak a sírba, a kereskedelmi is
kola tanulóinak énekkara pedig szép gyász- 
dal eléneklésével fejezték ki részvétüket a 
gyászolók iránt.

Tóth Sándor és neje Nagy Juliánná 
vanyolai lakosok mint szülők fájó érzéssel,
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mégis Isten akaratán való megnyugvással 
tudatják, hogy forrón szeretett egyetlen le
ánykájuk, Jolán, életének 8-ik évében a 
győri kórházban okt. 27-én elhalt. — A haza
hozott drága hamvakat okt. 30-án helyez
tük örök nyugalomra a vanyolai ev. teme
tőben, — Nyugodjon békében ! — A korán 
elköltözött életnek ragyogjon az örök vilá
gosság 1

Özv. Gyalog Istvánné, született Gärtner 
Erzsébet úgy a maga, valamint rokonai 
nevében fájdalomtól megtört szívvel jelenti, 
hogy hőn szeretett férje, a legnemesebb vő, 
a legjobb testvér, igaz sógor és gondos 
nevelő apa Gyalog István nyug. főgimn. 
igazgató, a Bonyhádi Protestáns Kör dísz
elnöke, a Bonyhádi Takarékpénztár igaz
gatója, a tolna-baranya-somogyi ég. h. ev. 
egyházmegye iskolai nagybizottségának 
tagja f. hó 2-án este Vä9 órakor odaadó 
szeretettől áthatott boldog házasságának 
26-ik évében, az ifjúság nevelésének szen
telt élete 73-ik és nyugalomba vonulásá
nak 11-ik évében rövid, de súlyos szenve
dés után szeretteitől körülvéve visszaadta 
lelkét a hatalmas Teremfőnek.

Béke ham vaira! Emléke örökké élni 
fog.

Gyalog István, özv. Molnár Kálmánná 
szül. Gyalog Erzsébet nevelt gyermekei. 
Gyalog Istvánnné szül. Zábrák Emilia mint 
menye. Gyalog János testvére. Özv. Gärt
ner Adolfné anyósa. Gyalog Jánosné, Lő- 
rinczy Lászlóné sógornői. Lőrinczy László, 
Gärtner Oszkár sógorai.

G abonaárak: Búza 25.90, rozs 24.70, 
árpa 26.30, köles 27.—, zab 25.50, tengeri 
31.10, korpa 20.60 pengő métermázsánként.

Ú J D O N S Á G O K .
Tarányi Ferenc főispán gyásza. Sú

lyos csapás érte dr. Tarányi Ferencet, Vas 
megye főispánját. Édesanyja, özv. nyirlaki 
Tarányi Ferencné, sí. Riefel Mária bárónő, 
hosszas szenvedés után Balatonfüreden 
elhunyt.

Országos revíziós megmozdulás nov. 
18-án. A Magyar Revíziós Liga, a Társa
dalmi Egyesületek Szövetsége, Egyesületek 
Szövetségébe tömörült egyesületek az ellen
séges megszállás tizedik, s Trianon nyol
cadik évfordulója alkalmából Csonka-Ma- 
gyarország egész területére kiterjedő tilta
kozó gyűléseket rendeznek november 18-án, 
a trianoni békeszerződés törvénybeiktatá
sának (nov. 13.) 8. évfordulóját követő 
első vasárnapon. November 18-án tehát az 
ország minden városában és községében 
revíziós gyűlés lesz.

Elloptak egy szőnyeget az Egyetem
téri templomból. Budapesten az Egyetem
templomban tizenegy és tizenkét óra kö
zött, amikor a templomban kevesen tartóz
kodtak, ismeretlen tettes a Szent Pál-oltár 
előtt levő perzsa-szőnyeget ellopta.

Lányi Ernőnek síremléket állíttatott 
a  szabadkai közönség. Szabadka város 
társadalma közadakozásból díszes sírem
léket állíttatott Lányi Ernőnek, az ott el
hunyt híres zeneszerzőnek.

A hajduszoboszlói mélyfúrás. Hajdú
szoboszlón az új mélyfúrás 1443 méterig 
haladt. A feltörő viz hőfoka 102 C. fok. 
A fúrást tovább folytatják.

A császár-szőnyeg Amerikába került. 
Az úgynevezett császár-szőnyeget, amelyet 
negyed évvel ezelőtt 22.000 fontért árve

reztek el Londonban, egy gazdag ameri
kai műgyűjtő vásárolta meg és már Ame
rikába is szállították. A szőnyeget, amelyet 
Nagy Péter cár ajándékozott Lipót csá
szárnak, Schönbrunnban őrizték és az 
osztrák köztársasági kormány bocsátotta 
árverezésre.

Csodálatos nyelvtehetséggel áldotta 
meg az Isten Sauerwein György dr.-t a 
Brit és Külföldi Biblia Társaság londoni 
korrektorát aki 36 nagy nyelven és 18 ki
sebb nyelven beszélt és írt úgy mint anya
nyelvén.

25 hold (3.000 D-öl) jóminőségü szántó 
föld egy négyszögben Kálmán pusztán. 
Árpás község mellett, Sopron vármegyében, 
jutányos árért eladó, vagy bérbeadó, egy 
tagban, esetleg parcellázva is. Érdeklődni 
lehet: Oppel Ödönnél Keszthely, Zala m.

B E T L E H E M I  A L A K O K
és bethlehemi barlangistál
lók számtalan kivitelben az 

ECCLESIA RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Budapest, IV., Váci ucca 59.
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M 4 r  m f l c t  gondoskodjunk a  karácsonyi ünnepek méltó megün- 
* neplését emelő alkalm as színdarabok beszerzéséséről.

Karácsonyi színdarabok:
Lesz karácsonyi 1 felv. Az ismeretlen. 3 felv. . . . 1.80
Karácsonyi szívek. Gyermekszínjáték. 1 felvonásban. . 1.—
Szeretet ünnepén. Karácsonyi színjáték 5 képben . . 1.—
Karácsonyi csoda. Karácsonyi színjáték 6 képben . . 1.-—■
Jönnek a betlehemesek 1 Hazafias pásztorjáték . • . 1.20
A királyné arany topánkája. 3 felv. Új eredeti derűs és

megható betlehemes s z ín já té k ..................................2.50
Karácsonyi babavásár. 1 felvonásban.............................1.—
Három kicsi alma. 1 felvonásban...................................1.—•
Királykisasszony karácsonyfája. 1 felvonásban . . . —.60
Bandika hazajött. Mesejáték 3 felv. Leányok számára 1.— 
Levél a mennyországba. Gyermekszínjáték 4 képben . 1.—
Melyiket a kilenc közül? Történet 1 felvonásban . . —.80
Anikó üzenete. Mese kis gyermekek számára 1 felv. . —.40 
Mikor az angyalka sír. Legenda 1 felvonásban . . . —.80
Vinciké a hitetlen. Történet 1 felvonásban . . . .  —.60 
Karácsonyest. Karácsonyesti teljes műsor színjátékkal . —.60
Akik Jézust megtalálták. 1 fe lv o n á sb a n ....................... —.80
Nem hiába jött el a Jézus. Ifjúsági színmű 4 képben . 3.48
A nagyapa megbékül. Ifjúsági vallásos színmű 2 felv. 3.48 
Angyalszívek. Vallásos gyermek ifjús. színmű 2 felv. . 3.48
A legboldogabb karácsony. Karacsonyesti mese 2 felv. 3.48 
Magyarok messiása. Irredenta karácsonyi játék 1 felv. —.40 
Karácsonyi jelenetek. 2 evangéliomi színdarab . . . —.23
Egy karácsonyest a nagy magyar té lb e n ....................... 1.80
Mikulás esti és karácsonyi alkalmi jelenetek . . . 2.—
Karácsony. Színmű 1 felvonásban...................................1.—

Üj népszínm űvek:
A bor hatalma. Vígjáték 2 fe lv o n ásb an ....................... 1.50
A műláb, mint hűségpróba. Népszínmű 3 felvonásban 2.50 
Varázscsákó varázsmente. Népszínmű 1 felvonásban . 1.—
Keresztanyám gyáva legénye. Népszínmű 1 felvonásban 1.— 
Rózsamajor virága. Népszínmű 3 felvonásban . . . 2.—
Elment az én rózsám. Népszínmű 1 felvonásban . . 1.60
Ez a kislány úgy éli világát. Vidám történet 1 felv. • 1.60
Két gyöngy. Népszínmű dalokkal 3 felvonásban . - 2.40
Vándorlantos (Csokonai). Vígjáték 3 felv. 1 előjátékkal 2.40

Kozák Jolán színművei leányok ré sz é re :
Angyalmuzsika. Karácsonyi színjáték 5 felvonásban . 1.20
Az Annuska piros ró zsá i... Karácsonyi színjáték 3 felv. 1.20
Cicalakodalom. Vígjáték 2 fe lv o n á sb a n ....................... 1.20
Az ifjúságnak. Két hazafias színdarab. Vándormadarak.

3 felvonásban. Nótás cigányok. Életkép . . . 1.20
Az irredenta lányok. Színmű 3 felvonásban . . . .  1.20
Karácsonyi álom. Színjáték 2 felvonásban . . . .  1.20
Mi a haza ? Színjáték 2 felvonásban............................. 1.20
Nem úgy van, mint régen volt... Két hazafias színda

rab. A régi nóta 3 felv. Nagyanyó mesét mond.. . 
Mesejáték 1 felvonásban........................................ 1.20

Losonczy Ilonka tanítónő: Gyermekjelenetek, versek, 
mesék, vallásos és hazafias alkalmakra, 9 egy- 
felvonósos, 5 vers, 2 m e s e ...................................2.—

G YURÁTZ F E R E N C : Hétköznapi imák reggeli és esti istentiszteleten a  templomban. 8 hétre hétköznap reggeli és 4 
hétre esti templomi imák. Vallásos estéket megnyitó és záróimák lelkészi használatra, a 250 oldalas könyv fűzve 4'80, bekötve 

tartós egészvászon kötésben, aranybetüs felírással 8 pengő. Lelki Vezér imakönyv 2.40 pengő.
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Hálaadás.
Kol. 1 . te. „Hálókat adván 

az Atyának, ki alkalmasakká 
tett minket a szentek örök
ségében való részvételre a 
világosságban."

n  hívő keresztyén nemcsak a 
* *  földi ajándékokért ad hálát a 
mi Istenünknek, hanem még inkább 
a lelki áldásokért. Az Apostoli Hit
vallás egész tartalma olyanná lett 
előtte, mint egy hatalmas hálaadó 
ének, zengő dicséret. . . Vegyük 
eszünkbe akár az első mondatát, 
mely így hangzik: „Hiszek egy 
Istenben, mindenható Atyában“. . . 
akár az utolsót, mely ezt mondja: 
„Hiszem az örök életet“. . .  mind
egyik hálaadásra kötelez. Vala
hányszor ajakunkra vesszük a Mi
atyánk szavait, törjön fel szívünkből 
az örvendező hálaadás azért is, 
hogy a nagy Isten nekünk szerető 
mennyei Atyánk, aki kegyelemmel 
gondol reánk 1. . .  És ki tudna iga
zán hinni abban az örök életben, 
gondolni „a szentek örökségében 
való részvételre“, anélkül, hogy 
csendesen hálát ne mondana Isten
nek, az Atyának azért a szent re
ménységért, mely életünket és halá
lunkat egyaránt megvilágosítja?I...

De hogyan lett Isten a mi Atyánk
ká? és miként lett az örök élet a 
mi nagy reménységünk?...  A kér
dések után minden gondolatunk 
egy középpontba fut össze s kibé
kítő, megnyugtató feleletet a nagy 
kérdésekre csak akkor adhatunk, 
ha leborulunk alázatos hálaadással 
a jó Isten előtt, aki egyszülött fiát 
adta Megváltóul, aki országát fel
tárta és megnyitotta előttünk, aki 
szerzett számunkra váltságot é s . . .  
bűnbocsánatot! Váltságot és bűn
bocsánatot! . . . Mert mindaddig, 
amíg a kárhozatból ki nem mentet
tünk, csak panasznak, siralomnak

szomorú jajveszékelésével volt tele 
a lélek és nem ismerte a hálaadás 
csendes, halk szavait. Csak a bűn
bocsánat elnyerése után hangolódik 
a lelkünk dicséretnek, hálaadásnak 
szent énekére, amely a megváltott 
léleknek mindig éneke marad, még 
akkor is, ha földi kincseink egymás 
után mennek is veszendőbe I . . .

Dicsérjétek az Urat, mert jó, mert 
mindörökké megmarad az ő irgal
massága I . . .

1919 év október havában Vladi- 
vosztoktól 90 mértföldre Nikolskus- 
suriskiiben, a távol keleti Szibéria 
vasúti fővonalán fekvő Kiv városka 
vasúti állomásán feltűnt egy hosz- 
szú amerikai teherkocsi, melynek 
ajtajára egy fehér vászondarab 
volt ráfestve s ezen egy vörös há
romszögben négy fekete betű: 
Y. M. C. A. Az oroszok „umszá“- 
nak olvasták s törték a fejüket va
jon mit is jelenthet ez? — Egy
szerre csak megjelenik a kocsi 
ajtajában egy magas, erős termetű 
férfi, az amerikai hadsereg tiszti 
egyenruhájában karján a vörös 
háromszöges Y. M. C. A. jelvény
nyel. Az állomáson dolgozó hadi
foglyok egyike nagy nehezen meg
tudta, hogy a kocsi az amerikai 
Keresztyén Ifjúsági Egyesületek 
vladivosztoki főtitkárságának a ko
csija és az amerikai ugyanazon 
egyesületnek kiküldöttje.

Futótűzként terjedt el a hír s 
este már az egész tábor csak az 
amerikairól beszélt. Lázasan tár
gyaltak kisebb nagyobb csoportok 
itt is ott is és szőtték a legfantasz
tikusabb terveket. A testileg lecsi-

Vesd őrá minden gondodat 
bízd rá minden reményed 1 
mindent lát s egész világ 

Mutatja bőlcseségót;
Mit ó akar, meglesz hamar 
Megtartja ígéretét.

• ••
Hadd zengjem hálaénekem, 
Oh Istenem tenéked,
Melyben ím megköszönhetem 
Legfőbb jótéteményed.
Mert szerettél s amit tevéi, 
Szerelmed bizonysága.
Azért neked víg éneket

gázottak, a lelkileg megrendültek 
szeme felcsillant, arca kipirult a 
nyomorból való menekülést jelentő 
jövő reményében.

Az amerikaiak kezében levő 
orosz hadifogolytáborokról fantasz
tikus mesék keringtek: naponta 
hús! — náluk fekete kása és szá
rított büdös hal, ott naponta kávé, 
— náluk forró viz, melybe a tea
füvet (mert ez volt a legolcsóbb) 
nekünk kellett megvenni: ott telje
sen új egyenruha, — és fehérnemű 
felszerelés, — míg mi az elrongyo- 
lódott és sajátkezűleg agyonfolto
zott, magunkkal hozott hazai ru
hákban jártunk; — ott rendes fize
tés, amit mi már a vörösbe fulladt 
uralom óta nem kapunk, — s 
munkánk véres verejtékén szerzett 
értéktelen rubeljeinken tengődtünk.

Az amerikaitól csodát vártunk 1
Sajnos az amerikait nem hoz

zánk küldték, hanem a cseh légió 
repülőgép osztagához és ez a hír 
nagyon lesújtott mindannyiunkat. 
Rémlátásunk, hogy innen sohasem 
szabadulunk ki, sohasem juthatunk 
haza, megdöbbentő erővel foko
zódott.

„Dicsérd én lelkem Uradat,
Adj hálát szent nevének. Ámen *

Szibériai emlékek.
Rev. W . Teeuwissen szarvasi, orosházi és tótkomlóst látogatása alkalmából.
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Levél.
N a g y  t i s z te le tű  S z e r k e s z tő  Ú r !

S z í v e s  e n g e d e lm é t  k é re m , h o g y  a  H a r a n g s z ó  h a s á b ja in  e l m o n d 
h a s s a m  e v a n g é l ik u s  — s ő t  ö s s z e s  p r o t e s tá n s  — te s tv é r e im n e k  is  a z o n  
g o n d o la ta im a t ,  a m e l y e k  d r . S z e b e r é n y i  L a jo s  Z s . : L u th e r  v a g y  L o y o l a  ? 
c. m u n k á ja  o l v a s á s a k o r  é b r e d te k  le lk e m b e n .

A z  is te n i g o n d v i s e l é s  k ü lö n ö s  in t é z k e d é s e  fo ly tá n  é p  a  r e f o r m á c ió i  
v a l l á s o s  ü n n e p é ly  e lő k é s z í t é s é v e l  k a p c s o la tb a n  ju to t t  k e z e m b e  a  .' L u th e r  
v a g y  L o y o l a ?  c. n a g y s z e r ű  m u n k a ,  a m e ly e t  n e m c s a k  á to lv a s n i ,  d e  
a l a p o s a n  m e g is m e r n i  — s z e r é n y  n é z e t e m  s z e r in t  — m in d e n  v e z e t ő  
á l lá s b a n  lé v ő  p r o t e s tá n s n a k  fe le t te  s z ü k s é g e s .

A  m a g a m  r é s z é r e  a z t  a  k e g y e t  k é r e m  a  j ó  I s te n tő l, h o g y  e z t  a  
k ö n y v e t  e l o l v a s h a s s a m  m in d e n  é v b e n  a  r e fo r m á c ió  h ó n a p já b a n .

T á v o l  v a g y o k  tő le ,  h o g y  e  k ö n y v r ő l  b ír á la to t  m o n d ja k ,  c s u p á n  a  
m ű  ir á n ti  n a g y r a b e c s ü lé s e m n e k  é s  s z e r z ő j e  ir á n ti  h ó d o la to m n a k  ó h a j t o k  
k i f e j e z é s t  a d n i,  m id ő n  m e g á l la p í to m , h o g y  e v a n g é l ik u s  h i t é le tü n k n e k  
e d d i g  ig e n  n é lk ü lö z ö t t  t á m a s z a  le h e t  e z  a  k ö n y v ,  h a  a z  e v a n g é l i k u s  
t á r s a d a l o m  t a g j a i j s  m in é l  s z á m o s a b b a n  é s  m in é l  g y a k r a b b a n  e l o l v a s s á k .

A d j o n  a z  É g  n e k ü n k  s o k  S z e b e r é n y i  L . Z s .-o t  é s  s o k  i ly e n  m u n k á t  
s  l é t jo g o s u l t s á g u n k a t  a  tú ls ó  o ld a lo n  is  e l  f o g já k  is m e r n i.

H is z e m , h o g y  e z t  m e g é r jü k . — E r ő s  v á r u n k  a z  Ú r is te n .
H it te s tv é r i  s z e r e t e t t e l :  M á t i s  B é l a  ta n í tó .

A z  amerikai, a  tábor jóléti intéz
ményének meghívására, az orosz 
parancsnokság engedelmével egy 
este mozieloadást rendezett, a 
„nagy kávéházban“. — Minden 
„pléni“ ott volt, hogy lássuk, hall
juk. De bizony csak a  képet ma
gyarázta tolmács utján. Egy kis 
mozigépet kaptunk használatra, 
melynek kezelője dr. W enczel Ti
bor (jelenleg miniszteri osztályta
nácsos a  kereskedelmi minisztéri
umban) lett, s hetenként rendezett 
az amerikai filmekkel mozielőadást.

Pár nap múlva egy délután si
került kiszöknöm a táborból, hogy 
az állomáson felkeressem az am e
rikait. Ingujra vetkőzve munkaköz
ben találtam. Egy szekrény össze
állításán dolgozott s egy hadifogoly- 
lyal deszkákat fűrészelt és gyalult.

Rev. W . Teeuwissen a  neve, 
amerikai pap. Nagyon szívesen fo
gadott. A vágányok közötti séta
közben beszélgettünk. Sok mindent 
elmondottam. Elmondottam azt is, 
hogy az amerikai bloomfieldi sze
mináriumnak teológusa valtam és 
négy évig éltem kint az Egyesült 
Államokban. Igyekeztem ezzel is 
hatni reá, de sajnálattal jelentette 
ki, hogy a  táborban anyagi segélyt 
nyújtani nem tud, de felkért, hogy 
a  táborban már meglevő teljes 
presbitériummal megszervezett re
formátus egyháznak a  vezetőjével: 
keressem fel őt.

Ki is mentünk. Most láttuk csak 
milyen igénytelen egyszerűséggel 
élt ez az ember a vagonban. A

A kik  a z  e v a n g é liu m  u tá n  
v á g y ó d n a k .

Irta : dr. Schlitt Gyula. 12

Így festett Luther házában a perpatvar. 
Minden szava bölcseség, minden mozdu
lata tanítás, a veszekedése is igehirdetés.

Véget is ért a vacsora. Imádkoztak. 
Luther a hárfáját hozta, ép belekapott, 
mikor kinyílt az ajtó s valami szegény diák 
féle lépett be. Nagyban mentegette magát, 
hogy ily késón kénytelen zavarogni, de a 
szükség kényszerítette, hogy ép itt beko
pogtasson.

„Csak pénzt ne kérjél fiam, más min
dent kapsz", szólt kedélyesen Luther.

„S ép az kell", volt a halk válasz. S 
megeredtek a nagy fiú könnyei, hullottak, 
mint a zápor.

„Mi bajod fiam ?“ Luther észrevette, itt 
valami komoly dologban kell segíteni.

„Édesanyám beteg s nincs pénzünk 
orvosságra. Hová menjek?"

Luther tudta, hogy az utolsót adta oda 
ma reggel valakinek s így nincs.

Feleségére nézett s annak szeme is azt 
súgta: Nincs

vagon fele árúraktár — fele lakás. 
A lakrész két részre volt osztva, 
mondjuk szoba és konyhára. A 
hideg őszi szél át-át fújt a vagon 
résein. A konyhában fa és szén 
felhalmozva, egy ládán gyorsfor
raló és a tolmács összegöngyölt 
matraca. A vékony deszkafallal 
elválasztott szobarészben a vagon 
oldala mellett egy ágy, másik ol
dalon a  felső kis ablak mellett egy 
asztal, két szék s a  középen egy 
kis vaskályha, melyen a  „csajnik“- 
ban (teáskannában) forrt a  viz. 
Jól esett nekünk a  meleg, mert

Luther megtörölte szemét, ő is sírt, oda
ment a kredenchez, levett egy ezüst lemez
ből formált díszkelyhet, erős kezével össze
lapította s a szegény diáknak adta azzal 
az utasítással: menjen az aranymíveshez, 
adja el s az árán vegyen orvosságot.

A szegény fiú már rohant is.
Luther hárfája után nyúlt, belekapott 

egy szép énekbe. Egy-kettőre csak úgy 
hangzott a szoba. Kaethe a csillagok között 
járt pacsirta hangjával s magával ragadta 
az ég felé a másik kettő lelkét. Ez volt 
Luthernek szórakozása. Boldog ember, aki 
így tud szórakozni. Ilyenkor is az Istent 
dicséri.

István elbúcsúzott, nehéz könnyek kö
zött búcsúzott el.

Luther most figyelmeztette Istvánt arra 
a nagy veszedelemre, mely a magyar népre 
készül törni. Háromszázezer török indult 
el Konstantinápolyból, hogy leigázzák Ma
gyarországot. Mér délután hallotta a hírt, 
de nem akarta az estéli utolsó együttlétet 
zavarni s azért mondja csak most.

„A keresztyénséggel akar leszámolnia 
pogány. Magyarország a kapu, ezt akarja 
most betörni, azután jön nyugat felé és 
sorra veszi a többi népeket. Fiam a veszély 
nagy. De légy mindenkor bátor s fogadd 
a csapóst, mint Isten ajándékát. A hitet

barakjainkat nem fűtötte a  muszka, 
de talán még jobban esett a  forró 
tea cukorral és a  legjobban a  nagy 
húskonzerv a  kenyérrel. Megálla
podtunk abban, hogy a hadifog
lyoknak aggasztóan abnormális 
lelkiállapotára való tekintettel ke
resni fogunk két-három olyan hadi
foglyot, kiket szilárd hitükből táp
lálkozó lelkiereje arra képesít, hogy 
az ő vezetésével bibliaolvasó kö
rök vezetőivé kiképeztessenek.

A vezetők kis köre Kováts Art
hur, Szabó Mózes, Szőnyi Géza, 
Nagy László és egy szász theologus

ne veszítsd soha, mert a legnehezebb 
helyzetekben ez lesz a tanácsadód. Amit 
ez mond, azt tedd. Ha emberi szemnek 
ostobaság vagy nyakasság is : a hit paran
csára tedd 1 Az Isten tovább lát, mint a 
gőgjében megvakult ember. Minden rossz 
javunkra válhat. Legyen veletek a jó Isten 
áldása, szegény magyarokkal. Nemes nép 
vagy s ha durván is írják történetedet, a 
legszebb eszméknek voltál mindig védel
mezője, a nyugati műveltségnek előretolt 
mártírja." Isten veled fiam. Átöleli s meg
csókolja.

István azt sem tudta, hogyan jutott ki 
a setét éjszakába. A törökről szóló hír 
egészen megzavarta, elrontotta a szépen 
eltöltött estének utóérzeményeit. Szép ha
záját akarják leigázni. Nem volt már nyu
galma ez idagen földön. Most tudta meg 
mi a haza, mikor elakarjék venni. Egyre 
kiáltozta valami a bensejéből: Siess, mert 
veszélyben a hazád!

XVI.
Baranyában nagy a rémület. A nagy 

török hederő megverte a bátor, de kicsiny 
magyar hadsereget lent Mohács mellett. 
Oda veszett az országnak a szine-java. 
A vérszemet kapott török hordák, mint a 
kiéhezett vadak kóborolnak szerte a vidé-
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tisztekből meg is alakult. Feledhe
tetlen órákat töltöttünk együtt. Nem 
egyszer hóviharral küzdve kellett 
ugyan megtennünk 5 kilóméteres 
utat a  tábortól az állomásig, de 
dacoltunk az időjárás zordságával 
és el nem maradtunk volna a  heti 
kétszeri összejövetelről. A munká
val kapcsolatban megkezdtük a 
munkát a  táborban is. Bibliai ol
vasó köreink mind több és több 
egyénnel szaporodtak. Ennek a 
munkának a  hatása csodálatos 
volt. A lelkek háborgása csökkent, 
a  kedélyek nyugodtabbak lettek.

A munka később annyira nagy 
mértéket öltött, hogy Rev. W . Teeu- 
wissennek feltétlenül szüksége volt 
maga mellett egy állandó tolmácsra 
és magántilkárra, valamint a  tábor 
és vagon között egy „összekötő 
tisztre". Ezt a  teendőt magyar baj
társaim érdekében, bár ez napon
ként 20 km.-es kutyagolást jelentett, 
készséggel vállaltam. Idővel a  tábor 
több magyar tisztjével megismer
tettem őt, többek közt dr. Halik 
Miksa ügyvéddel is, aki Magyar- 
ország és Ausztria közötti történeti 
és jogi viszony felöl tájékoztatta 
őt napokon át. Mindannyiunknak 
célja az volt, hogy az „amerikait“ 
és általa az amerikai Y. M. C. A. 
a  magyar ügynek megnyerjük és 
felhívjuk figyelmét táborunk anyagi 
helyzetének javítására. A vladi- 
vosztoki központi alkalmazottak
nak angol nyelvet tudó tiszteket 
ajánlottam, hogy a mi ügyünket 
Ott Ők mozdítsák elő. ( F o ly t a t j u k . )

ken. Lemészárolják a népet, kirabolják a 
házakat s felgyújtják a falvakat. Körös
körül lángokban áll a láthatár s minden
felé bujkáló, menekülő emberek. Az egyik 
csoport oda igyekszik, ahonnét a másik 
menekül, összetalálkoznak, összesirnak s 
addig keresik a biztos helyet a gyerme
kek és az asszonynépek számára, mig 
egy kóválygó török banda kezei közé jut
nak.

Községünkben is nagy a felfordulás. 
A gyávábbak elmenekültek, a bátrabbak 
vissza maradtak. Lesz ami lesz! Egy ha
lált halunk. A plébános elmenekült, ő  
nem hagyja magét lenyakaztatni senki 
kedvéért. Ott hagyta a gyülekezetét, mit 
törődik ő azzal, mikor életéről van szó.

A vissza maradt jobbágyok a kastély
nak értékes dolgait az erdőben elásták, 
napjában többször is összejöttek istentisz
teletre s igy várták a veszély támadását. 
Klára néni s Rónay is vissza maradtak. 
Hová is ment volna a két öreg ? A gyer
mekeik felőli teljes bizonytalanság bár 
nehéz órákat szerzett nékik, de Istenben 
megnyugodott megadással átadták magu
kat sorsuknak. Jöjjön, aminek jönnie kell I

István Mohácsnak vette útját. Már más
nap, augusztus 30-án hallotta a nagy ve
reség hírét s hogy ezer és ezer sebesült

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Mi lesz velem ?

Nov. 19. Meg kell halnom. 103. Zsoltár 
14—16. Az örökkévalóság gondolata arra 
indít, hogy komolyan magamba szálljak. 
Életem olyan, mint a mező virága, mely 
elvész, ha átmegy rajt a, szél. De mily ke
véssé gondolok erre I Ügy élek, mint a 
gyermek, aki sohasem gondol halálára. 
Pedig oly közel vagyok a sírhoz, mint az 
öreg. aki számlálgatja napjait. Ha úgy vé
gezted. Uram, hogy ez a nap legyen az 
utolsó, könyörögve kérlek : irgalmazz né
kem s vedd magadhoz lelkemet I

Nov. 20. Feltámadok. János 5, 28—29. 
Ugyanaz az ige fog előhívni a koporsóból 
is, mely egykor a világra hívott, mert a 
teremtés igéje egy a feltámadás igéjével. 
Csodálatos bölcseség van Isten eme végzé
sében s az 0  végtelen szeretetét látom 
megnyilatkozni, mikor nemcsak a saját 
feltámadásomra gondolok, hanem arra a 
parányi gabonamagra is, mely elporlad a 
földben, hogy új kalász támadjon belőle, 
Krisztus azonban kétféle feltámadásról ta
nít : az élet feltámadásáról és a kárhozat 
feltámadásáról, Megremeg a szivem, ha 
arra gondolok, hogy a feltámadáskor dől 
el, vájjon örök életre jutok-e. avagy kár
hozatra?... Nem feledhetem el, hogy jö
vendőmért, örök életemért én is felelős 
vagyok.

Nov. 21. Az Úr elé kerülök. II. Kor. 
5, 10. „Meg kell jelennünk a Krisztus 
itélőszéke előtt.“ „Kell I“ Senki sem kerül
heti ezt el, tehát én sem. Úgy fogok ott 
állni, mint vádlott, kit saját élete vádol s 
aki ellen ég és föld tanúskodnak. Balgaság 
volna azért, ha lenézném, megvetném vagy 
kárhoztatnám embertársaimat. Balgaság, 
ha bármiért is elbizakodott, büszke, vagy 
rátartós lennék, hiszen tele vagyok fogyat
kozással, hibával, bűnnel, — hiába is ta
gadnám. Alázatosságra, szerénységre, türe
lemre és magábaszállásra, tehát igazi Jézusi 
kultúrára kell magamat nevelni.

Nov. 22. Számot kell adnom. Róm. 14, 
10—12. Senki sem felel helyettem Isten

várt vigaszt s ápolást. Majd a szíve szakadt 
meg, hogy nem nézhette meg édesanyját, 
de ily hírek hallatára nem késhet egy percig 
sem. Most ott a helye, hol egy letiport 
nemzet szenvedő fiai várnak vigasztalást 
és segítséget. Szomorú ut volt ez, mely 
Mohács felé vezetett. Leégett házak, össze- 
döntött templomtornyok jelzik az irányt. Az 
ép házak is lakatlanok. Minden csendes, 
nem találkozik senkivel, csak az utón s 
útfélen heverő hullák beszélik el az ellen
ség rémtetteit. Vasfogó gyanánt szorítja 
szívét az aggodalom, mi van az édesany
jával ? Most fáj neki, hogy nem haza vitte 
az első útja. Gyilkosok jártak erre, nem 
ellenség. Ez aggasztotta. De hisz Isten ke
zében vagyunk mindenkor és mindenhol. 
E gondolat megnyugtatta.

Siralmas képet tárt eléje a csatatér. Egy 
vérbeborult mező teleszórva emberroncsok
kal, semmi élőlény. Csak a magasban 
röpködnek rémes zajgással dúlt össze
visszaságban fekete madarak. Egy nagy 
néma temető a mező, hol a megőrült halá 
járta el kéjtáncait s letiport egy szerencsét
len nemzetet.

Egy-egy fájdalmas nyögés jelezte, hogy 
itt-ott még segítséget várnak. A hullákról 
letépett rongyokkal kötötte be a még min
dig vérző sebeket, egy közeli kutból merí-
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előtt. Sem szülőim, sem testvéreim, sem 
barátaim, de még lelkipásztorom sem lehet 
ott a védelmezőm vagy szószólóm, mert 
Isten nem azért adott itt a földön lelki és 
erkölcsi szabadságot és felelősségérzetet, 
hogy azokkal csak földi életemben éljek, 
de a nagy leszámoláskor mellőzöm őket. 
Isten itélőszéke előtt nem fogadhatok ügy
védeket. Ha ezt minden nap komolyan 
átérzem, akkor látom csak, hogy sokkal 
nehezebb keresztyénnek lenni így, mintha 
ezerféle közbenjáróra bízom lelkem ügyét. 
Nem választhatom tehát, ami kényelme
sebb, mert ez az a széles ut, mely a kár
hozatra visz. — hanem amit az evangéli- 
om ír elő számomra, a keskeny utat. ami 
az életre vezet.

Nov. 23. Életemről minden kiderül. 
Zsid. 4, 13. Ha hallgatnék is, cselekede
teim beszélnének ; ha makacsul tagadnék, 
lelkiismeretem túlharsogná szavaimat. Isten 
még a hajszálainkat is számontartja, nem 
rejtegethetek előtte semmit. „Majd olvassák 
az angyalok. Kinyitván a könyveket, Amit 
kicsinyek és nagyok E földön elkövettek 
Ott mindenek újra hallják És bünbánattal 
megvallják, Amit mér elfeledtek.“ (587. é.
3. v.) Nem lehet őszintébb imádságom, 
mint a publikánusé : „Isten, légy irgalmas 
nékem bűnösnek I“

Nov. 24. Megitéltetem. Máté 25, 31—46. 
Kötelességteljesítésről és kötelesség-mulasz
tásról olvasok ebben a bibliai szakaszban 
s arra eszmélek, hogy mindenki annyit 
nyer Jézustól, amennyit érte tett. Az élet 
azzal fizet, amivel hiteleztünk neki. Jaj 
annak, aki csak magára gondolt, felebarát
jával azonban nem törődött; az ilyen Kain- 
lelkeknek Kain a sorsuk is. Minden elmu
lasztott felebaráti, társadalmi, nemzeti vagy 
egyházi kötelesség egyúttal elmulasztott 
isteni kötelesség is. Vájjon én hol fogok 
állani ? Jézus jobbján-e vagy balján-e?... 
Már hallom, mit mond a lelkiismeretem. 
Ezzel kezdődik az én megitéltetésem.

Nov. 25. Örök helyet kapok. Jób 34. 
11—12. Olyan jól ismerem a közmondást: 
Ki mint vet, úgy a ra t; vagy: Ki mint veti 
ágyát, úgy alussza álmát. Azt is jól tudom 
hogy nem arathatok mást, mint amit vete,

tett vízzel csillapította égető szomjúságukba 
A lelkivigasz nyújtása esett nekik legjol- 
ban. S hogy tudta őket vigasztalni I ba- 
zsamként folyt ajkáról az evangéliomnak 
életet adó szava. Egyik-másik nem akarta 
elengedni, a könnyebben sebesült feltápász- 
kodott, utána támolyog, hadd hallgathassa 
ezt az embert, ki az égből hozott üzenetet.

A dombok felől jön egy nő. Kezében 
kanna, a kút felé tart. Ez is nemes mun
kában jár. Ki lehet ez ? Amint közelebb 
ér István, látja, hogy apáca. „Derék“, gon
dolta magéban István. Ez helyesen fogja 
fel hivatásét. A kutnál összetalálkoznak.

Mint a villám, éri Istvánt az apácának 
szemepillantása. Szeme hazudik-e, vagy a 
kísértés űzi vele játékét? Nem mer szólni.

Az apácának megakad a lélekzete, kél 
nagy könny jelenik meg szemében s azo
kon keresztül néz mereven Istvánra. Oly 
fehér, oly szép az arca és oly bánatos.

„Ilonka I“ tör ki Istvánból a szó.
Ilonka — hisz ő volt — szó nélkül István 

keblére dobja magát.
Olyan volt, mint egy megtört liliom, 

mint egy nagyon fáradt madár, csak a 
szíve halk dobogósa, melle alig észrevehető 
emelkedése jelezték, hogy él. István meg 
sem mert mozdulni, félt, hogy fájdalmat 
okoz neki. (Folyt k5r
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tem. É* ez oly természete«. Épígy termé
szetes az is, hogy a másvilágon oda kell 
jutnom, ahová vágyaimnak, érdeklődése
imnek. kedvteléseimnek útja vezet. Ha itt 
a földön kizárólag csak hiábavalóságoknak 
élek, ott túl a hiábavalóknak, az értékte
leneknek. a kivettetetteknek szánt helyet 
kapom. Ha itt a földön csak a múlandóság 
magvait hullattam jövendőm számára, ak
kor ott túl a pusztulás és kárhozat aratá
sára érkezem meg. Kapok őrök helyet, de 
már itteni életemben dől el, hogy ez a hely 
jó lesz-e, avagy rossz.

vitéz Magassy Sándor.

Kapi Béla püspök 
a győri evangéliknsság végvárain.

Október hó 28-án Kapi Béla 
püspök meglátogatta a  győrujfalui, 
gyárvárosi és győrszabadhegyi ev. 
híveket. Mind a  három helyen a 
legmelegebb fogadtatásban része
sítették. Győrúj faluban és Szabad
hegyen lovasbandérium várta az 
érkező főpásztor kocsiját. Újfalu
ban Németh Kálmán biró, Kiss 
Lajos igazgató tanító, Feigli László 
r. kath. tanító és Kiss Lajosné 
üdvözölték az új lelkészt. Gyár
városban a  győri lelkészi hivatal 
és a  vasárnapi iskolások, Győr- 
szabadhegyen Szabó Elek tanító, 
vitéz Bolla István gondnok, Viz- 
váry Miklós ref. tanító, Szollár 
Pál hitelszövetkezeti tb. elnök, a 
Gazdakör jegyzője: Gábriel Ödön 
i . kath. igazgató tanító és vitéz 
Egyed Lajos a  Hunyadi levente 
egylet nevében köszöntötte a  püspö
köt. Még üdvözlő verset mondott 
Gácsig Jolán. Kapi Béla püspök 
mind három helyen istentisztelet 
keretében prédikált és megáldotta 
gyülekezetének végvárain a  híveket.

Az Egyetemes Gyámintézet 
közgyűlése Békéscsabán.

Melegen üdvözölte azután a Gyám
intézet jubilánsait és kitüntetettjeit: Geduly 
Henrik és dr. Raffay Sándor püspökö
ket, Rupprecht Olivért, Bendl Henriket, 
valamint Kapi Béla püspököt új székhe
lyének elfoglalása alkalmával. A közgyűlés 
örömmel csatlakozott az indítványhoz. 
Azután az újra megválasztott s az új gy. 
L tisztviselőket köszöntötte, majd a gy. i. 
közül különös érdemeket szerzett buzgó 
tagok munkásságát méltányolta s köszö
netét mondott ev. lapjaink szerkesztőinek 
(Wagner Adóm, Németh Károly, Gzipott 
Géza, Scholtz Ödön lelkészeknek), akik 
szlveeen karolták föl lapjaikban a nemes 
ügyet. Egyben indítványozta, kérje meg a 
közgyűlés a vallástanárokat és tanítókat, 
kapcsolódjanak minél szorosabban a Gy. 
i. munkájába. Melegen emlékezett meg a 
szolgálat- és adománytevőkről: br. Kaas 
Albert, Szelényi Aladár, Mikola Sándor, 
P i l i s y  Márton, Mokry Imre. Kapi Béla

Alkonyodik...
Alkonyodik, esteledik,
Megkondul az es tharang ;
Lent a völgyben m essze  hangzik 
Elhalón a méla hang.

Alkonyodik, esteledik,
Elhallgat a munkazaj.
C sendes béke száll a földre 
Csendben van a ném a táj.

Alkonyodik, esteledik, 
Nyugovóban már a nap; 
Odafent a magas égbolt 
Bíbor színben felragyog.

Alkonyodik, esteledik,
Homály borul a tá jra .
Fenn az égen fénybe gyűl a 
Csillagoknak tábora.

Alkonyodik, alkonyodik . . .
Éltem nap ja  leborul.
Boldog én, ha nappalom ra 
C sendes este alkonyul.

MAYER PÁL.

püspök, Rupprecht Olivér, dr. Kovács Sán
dor, Kuthy Dezső, Draskóczy Lajos, Czipott 
Géza, br. Radvánszky Albert, a miskolci 
jogakadémia (200 P ); Laszkáry Gyula 
(1000 P-s alap. 400 P-vel növelte), dr. 
Thébusz Aladár kúriai biró (4000 P-vel 
gyarapította a Thébusz-testvérek alapítvá
nyát), dr. Vess József népjóléti miniszter 
a papi és tanítói özvegyek és árvák ré
szére 30 pár cipőt utalt ki. Külön emelte 
ki br. Radvánszky Albert egyet, felügyelő 
jóindulatát, aki az adminisztrációs- és 
útiköltségekre jelentékeny összeget utalt ki.
g én érdekesen vázolta a Gusztáv Adolf- 

gyesület segítségét, amely 22.636 P-t tett 
ki különböző címeken; aztán a segélye
zettekről számolt be, majd a G. A.-E.-tel 
való kapcsolatról s vezetőivel való sze
mélyes érintkezéséről. Indítványára a köz
gyűlés melegen üdvözölte dr. Rendtor ff 
Ferenc egyet, tanárt, a G. A. E. elnökét, 
aki 40 éve áll az egyesület szolgálatában, 
s a Rendtorff-házra 400 P-t szavazott meg. 
Örömmel jelentette az e. elnök, hogy a 
gyűjtési eredmény mindenütt nagyobb, 
mint a múlt évben ; a dunáninneni kerü
letben 1609, a tiszaiban 2183, a bányaiban 
7222, a dunántúliban 11.720 P, összesen 
22.735 P ; alapítványok és adományok, a 
Bognár-alapitv. jövedelme, kamatok, offer- 
toriumok — összesen 39.000 P ; az egyes 
gyámint. fórumokon kiosztott 21.000 P-vel 
együtt kb. 51.000 P-t s a G. A. E. segé
lyével együtt 75.000 P-t osztott ki a gyám- 
iptézet segélyképen. Végül az indítványok
ról, javaslatokról számol be s köszönetét 
mondva a békéscsabai vendéglátóknak, 
első sorban Szeberényi főesperesnek, to
vábbá Késner Gusztáv reálgimn. vallás
tanárnak, a műsoros délután rendezőinek 
és szereplőinek néhány lelkes szóval be
fejezte jelentését.

Este 8 órakor az iparosok székházának 
dísztermében a Békéscsabai Evang. Nő
egyesület a vendégek tiszteletére szeretet- 
vacsorát rendezett, amelyen 300-an vettek 
részt. A vacsora elején Rell Vilma Jakabfy

Györgyné nőegyesületi elnök gyönyörű 
szavai kíséretében csabai módra készült 
örömkalécsot ajánlott fel az elnökségnek. 
Az első felköszöntőt br. Feilitsch Berchtold 
vil. elnök mondotta a kormányzóra, majd 
dr. Rell Lajos reálg. igazgató, a nőegylet 
társelnöke köszöntötte melegen a vendége
ket, Medovarszky Mátyás h. polgármester 
a város érzelmeit tolmácsolta. Az üdvöz
lésekre dr. Raffay Sándor püspök, Pesthy 
Pál igazságügyminiszter, Kapi Béla püspök 
válaszoltak nagy érdeklődés mellett. Ked
ves beszédet mondott Kocsányi Gyula ref. 
lelkész és Jánossy Gyula rendőrfőtanácsos. 
A kitünően sikerült est feledhetetlen em
lékű marad a vendégek s a csabaiak 
lelkében.

Vasárnap reggel 9 órakor kezdődött a 
tót nyelvű istentisztelet, amelyen Paulik 
János, a MELE. elnöke mondott rendkívül 
nagyhatású beszédet. A magyar nyelvű 
istentiszteleten Kapi Béla dunántúli püspök 
prédikált s mély gondolataival, nemes elő
adásával magával ragadta hallgatóságát. 
Mindkét istentiszteleten megtelt az óriási 
nagytemplom több ezer főre rugó hívővel. 
Délután 1 órakor az ev. egyház jól sikerült 
ebédet rendezett a presbiteri teremben, 
amelyen a vendégek ismételten kifejezésre 
juttatták köszönetüket, elsősorban Szebe
rényi főesperes, továbbá a főesperes neje 
és Jakabfy Györgyné, az Ev. Nőegylet 
elnöke irányában.

D. u. 4 órakor kezdődött a Nőegyesü
let műsoros előadása. Az összes szereplők 
elsőrangú műélvezetet nyújtottak. A műsor 
a következő volt: 1. Az Iparos Daloskör 
éneke: H iszekegy..., Turulmadár. 2. Kir- 
ner Gusztáv szavalata: Reményik: Az 
óriás. 3. Ubrán Klára éneke. 4. Dr. True- 
ger Ernő min. tanácsos előadása a bel- 
misszió köréből. 5. Pongrácz Géza zon
goraművész játéka : Szendy Árpád magyar 
műveiből. 6. Veress Imréné szavalata. 7. 
Az Ev. Nőegyesület vegyeskarának éneke.

A napot közvacsora fejezte be, ame
lyet az ev. egyház adott a presbiteri terem
ben. Itt is számos kedves felköszöntő hang
zott el s különösen Krutschnitt Antal 
szellemes felköszöntői keltettek nagy ha
tást és derültséget. Úgy a vacsora, mint 
az ebéd alkalmával a Nőegyesület elnöke. 
Jakabfy Györgyné, Scholtz Ödön gy. i. 
kerül, elnök kíséretében gyűjtést rendezett 
a Gyámintézet javára szép sikerrel.

A vendégek egy része szombaton éjjel, 
mások vasárnap délután és este távoztak. 
Ziermann Lajos e. elnök, Krutschnitt An
tal és Scholtz Ödön kíséretében hétfőn 
délelőtt a gyulai ev. egyházat keresték fel. 
majd Békéscsabán tettek a vezető egyéni
ségeknél látogatást.

V égzetes halogatás. Archäus, 
görög zsarnok épen lakom ára ké
szült, amikor levelet kézbesítettek 
neki, azzal a megjegyzéssel, hogy 
olvassa el rögtön, mert sürgős. De 
Archäus könnyelműen zsebébe 
csúsztatta a  levelet, ezekkel a  sza
vakkal : „Komoly dolgokra ráérek 
holnap, a mai nap a  vigalom é!“ 
A levél arról értesítette, hogy ösz- 
szeesküdtek ellene. A levelet m ás
nap már nem olvashatta el, mert 
a  gyilkos még azon éjjel végzett 
vele. P
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K O R K É P E K .
K arcolatok a hétről.

M ilá n ó i  j e l e n t é s e k  s z e r in t  a z  
E tn a  v u lk á n m e g f ig y e lő  in té z e 
té n e k  v e z e tő je ,  P o n t i  ta n á r  a z t  
m o n d ja ,  h o g y  a  k i tö r é s  e lő r e 
lá th a tó la g  h e te k ig  fo g  ta r ta n i,  
ta lá n  e g y  h ó n a p n á l  is  to v á b b .
A z  1669. é v i  k i tö r é s  tö b b  m in t  
e g y  é v ig  ta r to t t  é s  e g y  k ö b k i lo 
m é te r  lá v á t  o n to t t .  P o n t i  ta n á r  
T u ra ti  k ö z m u n k a m in i s z t e r r e l  e- 
g y ü t t  b e já r ta  a  k i tö r é s  te r ü le té i  
é s  a  tu d ó s  e l m a g y a r á z t a  a  m i 
n is z te r n e k , h o g y  m i ly e n  v e s z e 
d e lm e s  a  h e l y z e t ,  m e r t  m o s t  a  
lá v a ö m lé s  t í z s z e r  o ly a n  n a g y .  
m in t  e d d ig  v o l t .  M a s c a l i  h e l y 
s é g b e n  c s a k  a  t e m p lo m to r o n y  
é s  a  m a g a s a b b a n  é p ü l t  h á z a k  
t e te je  lá t s z ik  k i a  lá v a tö m e g b ő l .
A  v a k b u z g ó  h i tű  la k o s s á g  m e g  
v a n  r é m ü lv e , m e r t  a procesz- 
sziók nem tartották fel a ka
tasztrófát és éppen a helység 
védőszentjének, Szent Leon- 
hardnak napján következett 
be a szerencsétlenség.

M it is  m o n d  a z ]  E le t k ö n y v e  ? 
E g y  a z  Is te n , egy a közbenjáró 
is Isten és emberek között, a 
Krisztus Jézus.

R  reformáció
napját bensőséges ünnepség és 
gazdag műsor keretében ünnepel

ték meg:
Keszthely. A reformáció emlékét benső 

buzgósággal ünnepelte meg a gyülekezet 
istentisztelettel, melynek keretében a lel
kész 11. Korintus 4 .8 —9, alapján hirdette 
az Igét. Az istentisztelet után a közép
iskolai ifjúság ez évben megalakult Luther 
Köre rendezett emlékünnepélyt, először 
lépve a nyilvánosság elé a gyülekezetben. 
„Erős vár a mi Istenünk“ után Lutz Sán
dor ifjúsági elnök mondott lelkes és ha
tásos megnyitó beszédet, majd Sing Róza 
szavalta el kedvesen Porkoláb Gyula : 
„Luther“ című költeményét. Ezután Alexy 
Zoltán köri főjegyző tartott tartalmas ün
nepi beszédet, majd Lengyel Ibolya szóló 
éneke emelte fel szépségével a lelkeket. 
Suter Ottó mély érzéssel szavalta el Kozma 
Andor költeményét: „Az agg prédikátor“-t, 
utánna a lelkész imája és áldás, végül a 
Himnusz fejezte be a bensőséges ünneplést.

A soproni ev, tanítóképzőintézet Kapi 
Gyula Ifj. Belmissziói Egyesülete a refor
máció emlékét ezidén is gazdag műsor 
keretében ünnepelte meg. Az ünnepi be
szédet Zimmermann Vilmos, az egylet 
titkára mondotta. Felolvasást tartott Vá- 
rallyay János valléstanár. Az ünnepélyen 
közreműködtek m ég: Papp Pál és Fekete 
Ferenc V. évf. növendékek hatásos sza
valataikkal és az intézet énekkara két 
gyönyörű énekszámmal Peschko Zoltán 
tanár vezetésében,

bpesti ref. lelkész arról tartott elő
adást, miként tanítják a halottak az 
élőket, kiemelvén Tisza István gróf 
léetének tanulságait. Szántó Jenő he
gedűművész és Dán Norbert opera
énekes számai után befejező beszédet 
Tátrai Károly ev. lelkész tartott. Az 
estély erkölcsi sikere oly nagy volt, 
hogy Gyula városában állandóan em
legetik. Anyagiakban is több száz 
pengő tiszta haszon maradt az evang. 
templom és a ref. szegény gyerme
kek javára.

B e v . W . T e e n w is s c n , amerikai lelkész.

A  dombóvári evang. és ref. gyülekezet 
ezidén együtt ünnepelte meg október 31-ét. 
Délelőtt istentiszteletet, délután pedig val
lásos ünnepélyt tartottak. A délelőtti isten
tiszteleten — miután a ref. egyház meg
hívottja nem érkezett meg — eőri Szabó 
Dezső helybeli ref. lelkész mondott ünnepi 
beszédet, méltatva a nagy reformátorok 
hitét, melyből erőt meríthet a gyenge hitü 
utód. A délutáni vallásos ünnepélyen dr. 
Schlitt Gyula lajoskomáromi ev. lelkész 
tartott lelkeket építő előadást a reformáció 
áldásairól. Szavaltok: Rajnai Károly rg
VII. o. tanuló „Árny az éjszakában“ 
Jancsó Olga III. polg. isk. tanuló: „Nehéz 
időkben“ és Barna Lujzika III. elemi isk. 
tanuló: „Nem hagyjuk el a bibliát“ cimü 
költeményt. A két gyülekezet tagjaiból 
alakult vegyeskar úgy a délelőtti isten
tiszteleten, mint a délutáni ünnepségen 
szép karénekekkel működött közre. Imával 
és Erős vár a mi Istenünk eléneklésével 
nyert befejezést az ünnepély. Isten áldása 
nyugodjon a két gyülekezet munkálkodásán.

A kisterenyei ev. missziói egyház nagy 
lelkesedéssel ünnepelte a reformáció ünne
pét, melyen a hívek nagy számmal vettek 
részt. A vallásos esten előadással szerepel
tek : Dubraviczky Erzsébet tanárnő. Fényi 
Géza egyházfelügyelő; szavaltak Nagy Ibi 
és Nagy Iván tanulók ; énekszámmal sze
repelt Zsuchva Olga. A lelkész zárszavai 
és imája után, a hívek nagy lelki gazda
godással tértek haza küzdelmes otthonaikba.

Gyula. Október 31-én az evang. és ref. 
egyház közösen ünnepeltek. A délelőtti 
istentiszteleteken a hívek közösen vettek 
részt. Este nagyszabású kulturestély volt 
budapesti művészekkkel. A ref. vegyes
kor éneke után dr. Pallmann Péter ref. 
lelkész megnyitót tartott. Tamás Ferenc 
Tisza Istvánról szóló költeményt szavalt 
el. Petri Kató operaénekesnő operaáriákat 
és magyar dalokat énekelt. Fiers Elek

Magyarkeresztnrott.
Kedves és bensőséges ünnepség 

keretében avatta fel nov. 4-én Farkas 
Elemér esperes Vadosfo egyik hit
buzgó. áldozatkész filiájának, Magyar- 
kereszturnak 179 kg. súlyú új harangját, 
amelyet az áldozatkész hívek a világ
háborúban elrekvirált harangjuk he
lyébe szereztek. Előző vasárnapon 
valóságos diadalutja volt az új harang
nak az állomástól a faluig, amelyet a 
hívek öröme készített kedves vendége 
számára. A soproni alsó egyházmegye 
esperesének megható avató beszédén 
kívül mély étérzéssel szavaltak : Ta
kács Sándor VIII. o. lie. tanuló. Szabó 
László és Böröczki Imre; a gyűl. 
férfikar pedig két szépen sikerült éne- 
két adott elő Fodor Lajos kántortanító 

vezetésével. Az ünnepélyen résztvett dr. 
Ajkay Béla egyhm. felügyelő is. Az ünnepély 
után a nőegylet látta vendégül a gyűl. hiva
talos vendégeit, valamint a gyűl.-bői jelent
kező egyháztagokat, mintegy 50 vendéget. A 
nőegylet új elnöknöje: dr. Szabó Istvánná, 
az alelnöknők: Kiss Ilonka és Káldy Imréné 
s a pénztárosnő : Fodor Lajosné, de minden 
evang. asszony és leány, aki tagja a nő- 
egyletnek, készségesen sietett a nemes cél 
szolgálatába. A közebéden, valamint az 
ünnepélyen a más vallásuak s azok vezető 
emberei is résztvettek, bizonyságául annak, 
hogy a községben az óhajtott felekezeti 
béke megvan s a nőegylet jótékony mun
kálkodását mindig a más vallásuak iránt 
való szeretettel és figyelemmel fejti ki.

A jó Isten tegye áldottá a híveknek egy 
új harang megszerzésében megnyilvánult 
lelkes áldozatkészségét és szóljon új ha
rangjuk reggel, délben, este, vasárnapon 
és ünnepnapon, szívek utolsót dobbanása
kor, temető felé koporsók után csendesen, 
lehajtott fejjel, könnyfátyolos szemekkel 
menő összetört lelkekhez: a te irgalmas
ságod van rajtam Istenem, Te jól tudod, 
jól látod, hogy mi használ nekem ; sorso
mat úgy intézed, amint Te akarod ; bölcs 
a te végzésed, ha áld. ha sújt karod 1

Tudod-e, hogy idvezülsz ? He-
bich Sámuel, a  pogányok egyik 
nagy misszionáriusa, egyszer meg
kérdezte valakitől, hogy bizonyos-e 
azii üdvösségéről ? Ez azt felelte : 
Remélem.'1’ Erre Hebich hirtelen 
azt kérdezte: Hát azt tudja-e, 
hogy evett-e ma, vagy sem ? Ugy-e 
tudja ? Nos a" hívő épen ilyen bi
zonyosan tudja, hogy idvezül. Hát 
te olvasóm, tudod-e? D
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EG Y R Ő L - M Á S R Ó I .
A  m indennapi életből.

Hány mozi van a világon ?
Ma az egész világon ötvenkétezer 
mozi van, huszonnégymillió ülő
hellyel, úgyhogy körülbelül 11 mil
lió ember megy naponta moziba. 
S ez a  szám folyton növekszik. 
1927-ben például Németországban 
280, Angliában 100, Franciaország
ban 68, Spanyolországban 56, Finn
országban 20, Dániában 10, ná
lunk pedig 4 uj mozi épült. Meny
nyi áldást és mennyi átkot terjeszt 
ez a  sok mozi I Előbb-utóbb az 
egyházaknak foglalkozni kell ez
zel a  kérdéssel, mert egyedül az 
egyházak a biztos intézmények 
arra, kogy a  mozi átokterjesztő 
darabjai megszűnjenek.

H E T I  K R Ó N I K A .
A magyar parlament elfogadta a fő

városi mandátum meghosszabb tó javas
latot. — A miniszterelnök szerint nem a 
kirélykérdés megoldása miatt van szük
sége a kormánynak a házszabályrevizióra. 
— Aláírtuk a magyar-svéd kereskedelmi 
szerződést. — Nagy érdeklődés mellett 
tárgyalják Nagy István bíró pőrét. — We- 
kerle Sándor pénzügyminiszter első be
szédét rendkívül melegen fogadta a kép
viselőház. Az ellenzék egyetlen közbeszó
lással sem zavarta meg a miniszter rokon
szenves bemutatkozását. A kormány leg
főbb gondoskodása — mondotta a minisz
ter — a házadó mérséklő javaslat tárgya
lásánál, hogy a magángazdaság szanálá
sának akadályait elhárítsa.

A boszniai községi választásokon a 
szerb ellenes pártok győztek.

Zágrábban legutóbb kommunista za
vargások voltak.

A cseh külügyminiszter a szenátusban 
a költségvetés tárgyalása kapcsán oda
nyilatkozott, hogy a Rothermere akciót 
nem szabad lekicsinyelni. — A csehek 
irredentizmus terjesztésével vádolják a ma
gyar kormányt.

Ausztria december 9-én1' választ elnö
köt. — A köztársaság 10-ik évfordulóját 
november hó 11-én ünnepelték meg nagy 
pompával.

A szerb parlament elfogadta a Magyar- 
országgal kötött egyezményről szóló javas
latot. — Jugoszláviában megszüntetik a 
kisebbségü tannyelvű iskolákat.

A román kormányváltság Maniu Gyula 
kinevezésével nyert megoldást. — A ka
marai választásokat dec. 12-ére tűzték ki.

A britt parlament utolsó ülésszakát a 
király a királyné jelenlétében trónbeszéd
del nyitotta meg, amelyben kijelentette, 
hogy Nagybrittánia viszonya továbbra is 
szívélyes a többi államokhoz.

Az olasz győzelem tizedik évfordulóját 
az egész ország nagy lelkesedéssel ülte 
meg. Különösen nagyszabású volt az ün
nepély Rómában.

A francia radikális szocialista párt 
kongresszusa megbuktatta a francia kor
mányt. A köztársaság elnöke ismét Poin- 
caret bízta meg kormányalakítással.

Odesszában lengyel ellenes tüntetések 
voltak.

Az új amerikai elnök Hoover lett. aki 
465 elektor szavazót szerzett. Smithnek 
66 elektor szavazata volt. Alelnök Curtiss 
Scharles lett.

A nikaraguai köztársaság új elnökét 
a liberális párt jelöltjét Moncadát 10 ezer 
szótöbbséggel választották meg.

Japánban ünnepélyes szertartások ke
retében iktatták be az új császárt.

H A R A N G S Z Ó .
S zth á ro m sá g  u. 24. vasárnap.

Ep. Koloss. 1 . 9-14.
Sokat és sokféleképen imádkoznak 

napjainkban az emberek. És mégis oly 
kevés az igazi, keresztyén értelemben vett 
imádság. Epistolánk az imádkozó keresz
tyén embert mutatja be, akitől mi is 
megtanulhatjuk: milyen legyen a  mi 
imádságunk ; mit kérjünk imádságunk
ban és miért adjunk hálát Istennek.

Igazgatói kitüntetés. A soproni alsó 
egyházmegye két derék, érdemes tanítóját: 
Horváth János vadosfai és Kisfaludy Ká
roly büki tanítókat Kapi Béla püspök a 
népoktatás és az egyháztársadalom terén 
kifejtett hűséges három évtizedes munkás
ságukért az igazgatói címmel tüntette ki. 
A jó Isten áldása legyen anyaszentegy- 
házunk e két hűséges tanítóján.

Lelkésziktatás. Á soproni gyülekezet 
nagy szótöbbséggel megválasztott új lel
készét, Budaker Oszkárt, f. hó 4-én iktatta 
be hivatalába. Az újonnan megválasztott 
lelkész október 30-án érkezett meg Sopron
ba, ahol a pályaudváron több száz főre 
menő tömeg élén a presbytériummal a 
gyülekezeti elnökség, Ziermann Lajos kor- 
mányfőtanácsos, lelkész és Schleiffer Ri- 
chárd gyülekezeti másodfelügyelő fogad
ták őt. Ziermann Lajos lelkész meleg üd
vözlőszavai után Budaker Oszkár megha- 
tottan köszönte meg a szép fogadtatást, 
majd harangzúgás közepette vonult a 
lelkészi pár, amelyet a hívek szeretete 
virágokkal halmozott el, lakására, amelyet 
a nőegylet díszített fel. Az iktatás ünnep
ségét november 4-én Scholtz Ödön esperes 
végezte, utána az ünnepélyen megjelent 
helybeli és vidéki lelkészek áldották meg 
új testvérüket, majd pedig Budaker Oszkár 
tartotta meg beköszöntő beszédét először 
német, azután magyar nyelven. Hangsú
lyozta azt a nagy felelősséget, amellyel a 
lelkészi hivatal hű viselése jár, kérte ezen 
munka elvégzéséhez Isten megsegítő ke
gyelmét s a hívek odaadó szeretetét. Ige
hirdetésének a középpontjában az a Krisz
tus állott, aki tepnap és ma és örökké 
ugyanaz. így az egész gyülekezetét, amely 
a templomot zsúfolásig megtötte, a Krisz
tus keresztje alá állította. Istentisztelet 
után gyülekezeti közgyűlés keretében üd
vözölte Ziermann Lajos lelkész, kormány
főtanácsos az új lelkészt a gyülekezet 
nevében, Scholtz Ödön esperes pedig az 
egyházmegyei lelkészek nevében. A fele
melő ünnepség az „Erős várunk" elének- 
lésével ért véget.

A Prot. Asszonyok Nemzeti Szövet
ségének győri fiókja kulturestélyt rende
zett november 4-én a győri Kálvin kultur- 
hézban, amelyen Lindenmeyer Antónia, a 
magyar cserkészleényok elnöke tartott elő
adást a leánycserkészetről, Földváry Va
léria, a Pansz győri elnöke, pedig a ma

gyar ipar pártolásáról. Helényi Gyula, a 
győri zeneiskola tanéra, gordonkán játszott. 
Fodor Kálmán ev. karnagy harmónium 
kísérete mellett. Az estélyt Maller Kálmán 
ref. s.-lelkész imája kezdte és Túróczy 
Zoltán ev. lelkész imája fejezte be.

A nyíregyházi evang. vegyes énekkar 
november 11-én a templomban egyházi 
hangversenyt rendezett. Közreműködtek: 
Becht József, Krecsák László. Krecsák 
János, a XII. honvéd gyalogezred zenekara 
Kiss János karnagy vezetésében. Az al
kalmi beszédet vitéz dr. Kendek-Kirch- 
knopf Gusztáv budapesti lelkész tartotta.

Lelkészbeiktatás. Szép ünnepség kere
tében folyt le a nemrég önállósult budafoki 
ev. egyházközség első lelkészének, Petro- 
vics Pál volt hosszúfalusi (Erdély) lelkész
nek új hivataléba való beiktatása. Az 
ünnepély istentisztelettel kezdődött, amelyen 
Broschkó G. Addlf, a budapesti egyházme
gye esperese gondolatokban gazdag beszé
det intézett az új lelkészhez és a gyüleke
zethez. A hivatalos eskü letétele után a 
beiktatott lelkész megtartotta beköszöntő 
beszédét, amelynek vallásos és hazafias 
ereje és mélysége, valamint költői szárnya
lása megragadta a lelkeket. Majd ünnepé
lyes közgyűlés tartatott, amelyen dr. Mikler 
Károly esperességi felügyelő az egyházme
gye. Macskéssy Sámuel egyházfelügyelő a 
budafoki ev. egyházközség. Sommer Gyula 
váci ev. lelkész az esperességi lelkésztér- 
sak és Demjén István helybeli ref. lelkész 
saját egyháza nevében üdvözölték az új 
lelkészt. Ezután még egész hosszú sora 
következett az üdvözleteknek a város és 
a különféle társadalmi egyesületek részéről. 
Az ünnepséget közebéd fejezte be. amelyen 
a hivatali személyeken kívül Kemény Lajos 
budapesti ev. lelkész, Szabó Aladár vallás
tanár, Demjén Aladár ref. lelkész, dr. Pet- 
rik Aladár ügyész, Jantsovics Jenő egyház
felügyelő stb. mondtak lelkes felköszöntőket.

A szegedi evang. gyülekezetben októ
ber hónapban úgy az evang. egyetemi 
ifjak, mint a gyülekezet Luther-Szövetsége 
megalakult, tisztikarát megválasztotta és f. 
évi munkaprogrammját megállapította. Az 
egyetemi Luther-Szövetség okt. 6-án az 
aradi vértanuk, a gyűl. Luther-Szövetség 
okt. 31-én a ref. emlékére külön ünnegélyt 
tartott. A művészi keretet a város ev. zene
művészei adták s az ünnepi beszédet mind
két alkalommal a gyűl. lelkésze mondotta. 
Okt. 28-án biblia-vasárnap volt. A három 
alkalommal az offertórium 25, 27, 17 P volt. 
A lelkész minden szombaton bibliaolvasást 
és magyarázatot tart az egyet, ifjúság szá
méra. — Okt. 14-én megalakult a szegedi 
protestáns egyetemi hallgatók szövetsége, 
melyen az ev. gyülekezet szervei is reszt
vettek és a megalakulást üdvözölték. — A 
nőegylet okt. 31-én d. u. az evang. temető
ben istentisztelet keretében megkoszorúzta 
az 52 hősi sírt, valamint az egyház régebbi 
tisztviselőinek rendbehozott sírjait is. A 
szegedi gyülekezetnek nov. hö 4-én tartott 
közgyűlése új ev. elemi iskola építését 
határozta el.

Salgótarjánban a Luther-Szövetség 1928 
november 4-én az esős idő ellenére is az 
Ómilyák-féle nagytermet zsúfolásig megtöltő 
közönség részvétele mellett tartotta meg 
első novemberi családi estélyét, amelyen 
közének után dr. Ralyék Zoltán mondott 
megnyitót, majd Suba Ilonka szavalt mély 
hatást keltve, utána az Evangéliumi Le
ányegylet zenekara szerepelt nagy sikerrel 
Kovács Géza vezetésével, ezután Markó 
Emma olvasott fel Molnár Mária Mánusz
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szigetén jelenleg is működő magyar misz- 
szionárusnőről, Fridrich Annna megható 
szavalata következett ezután, aminek vé
geztével Czifra János az Ev. Kér. Misszió
egylet kiküldöttje tartott vetített képes elő
adást a pogánymisszióról, amelyben meg
rázó képekkel kapcsolatban mutatott rá 
arra a nagy és sok veszéllyel járó mun
kára, amivel a vad népeknek Krisztushoz 
való vezetése jár, dr. Csengődy Lajos 
zárószava után családias együttlét kereté
ben kellemesen elszórakozott a közönség 
egy része.

Szentgotthárd. Az evangéliumi Diák- 
szövetség november 10-iki összejövetelen 
a helyi lelkész a 25. zsoltár 7. v. alapján 
írásmagyarázatot tartott. Siska László VIII. 
o. t. „Luther nyíltsága és igazlelküsége“ 
címen olvasta fel értékes dolgozatát. Sza
valtak Lang Ilona IV. és Löffler Vilmos 
III. o. növendékek. Imádkozott P jrt Károly 
s.-lelkész.

Áthelyezés. Kapi Béla püspök Sokoray 
Miklós győri s.-lelkészl Paksra helyezte át.

Tanitóvólasztás. Az alsórőnöki leány
egyházközség, a Brunner János távozásával 
megüresedett tanítói állásra egyhangúlag 
Rössier Mária akali-i tanítónőt választotta 
meg.

Mezőtúr. November hó 4-én, a helyi 
Luther-Szövetség váltásos ünnepélyt ren
dezett a templomban, mely alkalommal 
Kálmán Rezső orosházi lelkész taitott igen 
hatásos és a lelkeket magával ragadó elő
adást a „Munka és a Hit“ címen. Szaval
tak azonkívül igen ügyesen Heckl Erzsiké 
és Varga Annuska. Az Iparos Dalkar pe
dig 2 nagyon jól betanult és szépen elő
adott énekkel szerepelt. Az úgy erkölcsi
leg, mint anyagilag jól sikerült ünnepély 
Wikkert Lajos lelkész alkalmi imájával és 
közénekkel ért véget.

Ruhaadomány a  Theol. Otthonnak. 
Többször volt alkalmunk már eddig is kü
lönféle ruhaadományokat megköszönni, 
melyeket jószívű adakozók voltak szívesek 
szegénysorsú theologusaink támogatására 
a Theol. Otthonnak küldeni. Legutóbbi 
köszönetnyilvánításunk óta szintén kaptunk 
a jelzett célra szánt adományokat, így 
Farkas Győző debreceni lelkész kevéssel 
halála előtt egy szép fekete szalonkabátot 
s hozzá való mellényt küldött; Philipp 
József ny. tanító Bonyhádról fekete szalon
öltönyt ; Nagy István szabómester Győrből 
fekete zsakettet s ugyanezt küldött egy 
magát megnevezni nem akaró soproni jó
kedvű adakozó is. — Farkas Győző kedves 
lelkész testvérünknek, nagy szomorúsá
gunkra, már nem mondhatunk köszönetét 
az adományáért, de hálás szívvel teszünk 
itt is bizonyságot afelől, hogy ő mindig is 
szeretettel gondolt Theol. Otthonunkra és 
ifjúságára s azt, mikor csak tehette, támo
gatta. — Adja a jó Isten, hogy a nemes- 
szívű adakozók példája jócselekvésre buz
dítson másokat is I — Hálás köszönettel 
a TJieol. Otthon igazgatósága, Sopron.

Új ifjúsági kör. F. évi okt. 28-án meg
alakult a budafoki ev. Ifjúsági Kör, amely 
magában egyesíti Budafok város és kör
nyéke ev. fiatalságát, ifjakat és hajadono- 
kat. E kör a budafoki ev. egyház hitéleté
nek föllendítését tűzte ki célul.

Harminchat résztvevő indult el október 
31-én a Soli Deo Gloria Szövetség bécsi 
tanulmányutjára. Ezeknek a tanulmány
utaknak mindig egy kedves epizódja az, 
hogy a kapucinusok temploméban levő 
Habsburg-kriptában egy évtizedekkel eze
lőtt Magyarországról odakerült szerzet««

elénekelteti a résztvevőkkel a magyar Him
nuszt Ferenc József kőkoporsója mellett. 
A tanulmányút lelki vezetői K. Nagy József 
szentesi vallástanár és Pap Béla, a Szö
vetség utazótitkára voltak.

Alapkőletételi ünnep. Budapesten okt. 
31-én tették le ünnepélyesen a Baér-Madas 
református leényliceum és nevelőintézet 
székházénak alapkövét.

A „Magyar Ifjúság“ sajtóestje Debre
cenben. A KIE-mozgalom egyre jobban 
hódító újságja a „Magyar Ifjúság“ novem
ber 11-én tartotta sajtóestjét és konferenciá
ját Debrecenben, hol ez alkalommal elő
adást tartottak Dobos Károly KIÉ református 
ágának országos titkára, továbbá Kará
csony Sándor a lap szerkesztője, dr. Batiz 

'Dénes budapesti orvos és mások.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzés. Gőcze Mariska és ifj. Ludván 

János ev. kántor-tanító e hó 10-én tartották 
eljegyzésüket Nagysitkén. (Minden külön 
értesítés helyett.)

Halálozás. Andrasovszky Béla gelnicai 
nyug. jegyző 71 éves korában, házasságé
nak 44-ik évében, november 7-én hosszú 
szenvedés után elhalt. Az elhunytban For- 
berger Andorné szentgotthárdi gimnáziumi 
tanár neje édesatyját gyászolja,

Ú J D O N S Á G O K .
Tisza István emlékezete. Heves vár

megye törvényhatósági bizottsága novem
ber 18-án Egerben a vármegye székházé
nak nagytermében díszközgyűlést tart, 
melyen a törvényhatóság közönsége gróf 
Tisza István megfestett arcképét leplezi le.

Rothermere lord adom ánya a Szent 
Imre ünnepségekre. Huszár Károly, a 
Társadalombiztosító Intézet elnöke, aki 
most Londonban időzik, a rendezőbizott
ság nevében meghívta lord Rotthermeret 
az 1931-ben megtartandó Szent Imre ün
nepségekre. A lord meleg köszönetét mon
dott a meghívásért és 50.000 pengőt adott 
át az említett célra Huszár Kérolynak.

Nyíregyháza szobrot állít Benczúr 
Gyulának. Benczúr Gyula szülővárosa, 
Nyíregyháza, elhatározta, hogy nagynevű 
fiának szobrot emel, A szobor mintáját 
Zala György mér elkészítette.

Tóth Árpád meghalt. Nagy, valósággal 
pótolhatatlan veszteség érte a magyar iro
dalmat. Negyvenkét éves korában, hosszú 
betegség után, örök álomba szenderült 
Tóth Árpád, a mai magyar költők egyik 
legnagyobbja.

Erzsébet királyné brilliánsnyakékét 
megvásárolta egy német főúri család.
Erzsébet királyné egyik ékszerdobozét egy 
délcsehországi földbirtokos kilencszázezer 
cseh koronáért eladta egy német főúri csa
ládnak.

Olcsóbb lesz a  vonat — Svédország
ban. A svéd kormány felhatalmazta az 
államvasutak vezetőségét, hogy a vasúti 
árudíjszabást 4—5%-kal mérsékelje.

Herceg és cselédleány házassága. 
Herceg Leuchtenberg Miklós, Nagynapo- 
leon első feleségének, Josefine Beauhar- 
nais-nak leszármozottja és Müller Ella, 
Főrst Eugenia müncheni fodrásznőnek a 
mindenesleánya, házasságot kötöttek.

Hatszoros házasság, válások nélkül. 
Varsóban hatszoros házasság miatt letar
tóztattak egy fiatalasszonyt. Az ambiciózus

fiatal hölgy, az evangélikus, katholikus, 
zsidó, görögkeleti, mohamedán és lengyel 
nemzeti szertartások szerint esküdött meg 
hat különböző helyen, hat különböző fér
fivel.

Az ittas parasztfiu agyonszurta szü
leit. Apatinban Radovanovics György pa
rasztfiu a korcsmában teljesen leitta ma
gát. Amikor szülei eljöttek érte, hogy ha- 
zakisérjék és apja vállára tette a kezét, a 
fiú elővette kését, apját agyonszurta és 
édesanyját életveszélyesen megsebesítette.

Hét centimétert nőtt a japán nő. A 
Bethlen Katalin Kör előadóestét rendezett 
a Bethlen Gábor Szövetség nagytermében. 
Imaoka Dsuicsiro tanár a japán nőről tar
tott előadásában összehasonlítást tett a 
régi és a mai japán nő közölt, bemutatta 
a modern japán nő életmódját, szereplé
sét a politikában a közgazdasági, nemzet
közi vonatkozásban. Nagyon érdekes, hogy 
a mai sportoló nő magassága hét centi
méterrel meghaladja a régi japán női ma
gasságot.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest,
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gf.ál Mózes. Elő
fizetési ára negyedévre 2 nengő. Megren
delhetők I., Andrássy u. In Budapest.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

táséra a következő adományok folytak be:
Borsos Lajosné Takácsi, Gecsényi B., 

Kovács Pál Győr, özv. László Dezsőné 
Duke, Ferenczy Rezsőné Ukk, Lukácsy S. 
Sopronnémeti, Szűcs Sándor Bük, ifj. Mi- 
halecz Lajosné Diósgyőr-vasgyár, Lipték 
Lajosné B.-csaba, Antal Károly Szfehérvár, 
Czéh Pál Lajoskomárom, Kolossá István 
Kőszeg, dr. Bélák Imréné Veszprém, özv. 
Szilvásy Dénesné Faréd 60—60 f. Puskás 
Erzsébet Ostffyasszonyfa, Strokay Sándor 
Győr, Németh Béla Zalaszentmihály, Csa
tári Lajos Pápa, Gulyás Nándorné Nagy
kanizsa 32—32 f. Kaposi Károly Csurgó, 
Galló István Tapolca, Döbrentei Antal Vas
vár, Fülöp Lajos Rum, Mazurek Ferencné 
Gyula, Purt Gyula Szombathely, Csáky Pál 
B.-csaba 72—72 f. Bödecs László Lengyel
tóti, Horváth Gyula Veszprém, Molnár 
András Gyula, Kemendi Sándor Cdömölk, 
Móritz Zsigmond Boba, Gaal Gyuláné Bük, 
Halmos Jénosné Gyula, Perenyei Lina Ne- 
mesládony, özv. Beniczky Józsefné Bpest, 
Varga Sándor Répcelak, Vacskó József 
Sopron 22—22 f. Szabó István Tét 5 P, 
özv. Sándor Elekné Keszthely 2 P, Sümeghy 
József Rajka 20 f, Károlyi Lajos Körmend 
1 P, Csuka Mihály Boba 1 P, Balogh Gy. 
Bük 1 P, özv. Sárkány Kálménné Kiskőrös 
1 P, Hartmanné Tóváros 1 P, Tóth Sándor 
Vanyola 2 P, Nagykanizsáról: Loós József 
2.16 P, Zimmermann Hermann 80 f, Litvay 
Endre 66 f, Boross László 1 P.

Hálás köszönet Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.
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Képviselőket
keres vármegyei és járási székhelyeken 
védjegyzett, egyedülálló, húsüzemekben, 
háztartásokban nélkülözhetetlen füszerke- 
verékei egyedárusításéra magas jutalékkal, 
esetleg fiksszel

Zamat Konzerv fűszer-üzem Pécs.

„A répcelaki ág. h. ev. egyházközség 
111. sorszámú, osztálytanítói állására pályá
zatot hirdet. Helyi javadalom : 10°/o és 
két szobából, konyhából, kamrából álló 
lakás, egynegyed holdnyi kert. Államse
gély. Kötelesség díjlevél szerint. Kántori ké
pesítés kívánatos. Kommün alatti maga
tartás éllamsegélykérvényhez való mellék
lés céljából szabályszerűen igazolandó. 
Nyugdíjazás, menekült, állásnélküli had
viselt tanítók előnyben részesülnek. Ha
táridő : lap megjelenésétől 21 nap. — Cím : 
Ev. Lelkészi Hivatal, Répcelak.“

A világhírű szegedi édes nemes

P a p r ik a -k ü lö n le g e s sé g
és mindenféle paprika őrlemények

legelőnyösebben beszerezhetők
K A R B IN E R  P É T E R

paprikakiviteli üzletében 
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefon: 18—21. — Sürgönyeim Expaprlba.

Gabonaárak: Búza 25.90, rozs 24.70, 
árpa 26.30, köles 27.—, zab 25.50, tengeri 
31.10, korpa 20.60 pengő métermázsánként.

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisztít
nőt , férfi és gyermekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

Vitális Károly
müfestő és vegytisztító 

vállalata.

(Alapítási év: 1898.) 
Szom bathely,

KŐ8zegi-ucca 15.

Keménying, gallér, 
kézelő tisztítás.

B E T L E H E M I  A L A K O K
és bethlehemi barlangistál
lók számtalan kivitelben az 

ECCLESIA RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Budapest, IV., Váci ucca 59.

Árjegyzék ingyen. 2—6

25 hold (3.000 D-öl) jóminőségü szántó 
föld egy négyszögben Kálmán pusztán, 
Árpás község mellett, Sopron vármegyében, 
jutányos érért eladó, vagy bérbeadó, egy 
tagban, esetleg parcellázva is. Érdeklődni 
lehet: Oppel Ödönnél Keszthely, Zala m.

Egyedüláló, kissé rövidlátó, inteligens, 
40 éves leány ajánlkozik házvezetőnőnek 
magányos úrnőhöz, vagy kisebb család
hoz. Vidékre is hajlandó elmenni. Aján
latokat a győri ev. lelkészi hivatal továb
bit. 2—3

„Dunántúl i  S z a k á c s k ö n y v “
legújabb bővített kiadása 6.80 P előlege» 
beküldése ellenében bérmentve kapható 
szerzőnél: őzv. N a g y  F e r e n c n é  
S á r v á r ,  Vasmegye. Utánvétele» külde

mény 50 fillérrel drágább.

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

HA L Á S Z  I S T V Á N
szíjgyártó mester BELED.

Felelős szerkesztő és kiadó : O Z1PO T T QÉZA 
8 z e n tg o tth á rd .  (Vasvármegye). 

Szerkesztőtára : NÉMETH KÁROLY. 
Főmunkatársak :

NAGY M IKLÓS, 8 Z E N 0 E  ERN Ő , 
TÚ RÓ OZY  ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk Tissza.

Nyomatott Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

1929. évi 1929. évi
K é p e s  L u t h e r - N a p t á r  Keresztyén Család Képes Naptára

176 oldalon. 46 képpel. 1.60 pengő. 176 oldalon. 72 képpel. 1.60 pengő.
Kaphatók KIS TIVADAR könyv- és papirkereskedésében PÁPA.

gondoskodjunk a  karácsonyi ünnepek méltó megün- 
i  ágai l l i v o L  neplését emelő alkalm as színdarabok beszerzéséséről.

K a r á c s o n y i  s z í n d a r a b o k :
Lesz karácsony I 1 felv. Az ismeretlen. 3 felv. . . . 1.80
Karácsonyi szívek. Gyermekszínjáték. 1 felvonásban. . 1.— 
Szeretet ünnepén. Karácsonyi színjáték 5 képben . . 1.— 
Karácsonyi csoda. Karácsonyi színjáték 6 képben . . 1.—
Jönnek a betlehemesek ! Hazafias pásztorjáték . . .  1.20
A királyné arany topánkája. 3 felv. Új eredeti derűs és

megható betlehemes s z ín já té k ..................................2.50
Karácsonyi babavásár. 1 felvonásban.............................1.—
Három kicsi alma. 1 felvonásban...................................1.—
Királykisasszony karácsonyfája. 1 felvonásban . . . —.60
Bandika hazajött. Mesejáték 3 felv. Leányok számára 1.— 
Levél a mennyországba. Gyermekszínjáték 4 képben . 1.—
Melyiket a kilenc közül ? Történet 1 felvonásban . . —.80
Anikó üzenete. Mese kis gyermekek számára 1 felv. . —.40 
Mikor az angyalka sír. Legenda 1 felvonásban . . . —.80
Vinciké a hitetlen. Történet 1 felvonásban . . . .  —.60 
Karéesonyest. Karácsonyesti teljes műsor színjátékkal . —.60
Akik Jézust megtalálták. 1 fe lv o n á sb a n .......................—.80
Nem hiába jött el a Jézus. Ifjúsági színmű 4 képben . 3.48
A nagyapa megbékül. Ifjúsági vallásos színmű 2 felv. 3.48 
Angyalszívek. Vallásos gyermek ifjús. színmű 2 felv. . 3.48
A legboldogabb karácsony. Karacsonyesti mese 2 felv. 3.48 
Magyarok messiása. Irredenta karácsonyi játék 1 felv. —.40 
Karácsonyi jelenetek. 2 evangéliomi színdarab . . . —.23
Egy karéesonyest a nagy magyar té lb e n .......................1.80
Mikulás esti és karácsonyi alkalmi jelenetek . . . 2.—
Karácsony. Színmű 1 felvonásban ........................................ 1.—

Üj népszínm űvek:
A bor hatalma. Vígjáték 2 fe lv o n ásb an .......................
A műláb, mint hűségpróba. Népszínmű 3 felvonásban 
Varázscsékó varázsmente. Népszínmű 1 felvonásban • 
Keresztanyám gyáva legénye. Népszínmű 1 felvonásban 
Rózsamajor virága. Népszínmű 3 felvonásban .
Elment az én rózsám. Népszínmű 1 felvonásban 
Ez a kislány úgy éli világát. Vidám történet 1 felv.
Két gyöngy. Népszínmű dalokkal 3 felvonásban 
Vándorlantos (Csokonai). Vígjáték 3 felv. 1 előjátékkal

Kozák Jolán színművei leányok ré sz é re :
Angyalmuzsika. Karácsonyi színjáték 5 felvonásban 
Az Annuska piros rózsái. . .  Karácsonyi színjáték 3 felv 
Cicalakodalom. Vígjáték 2 felvonásban . . . .
Az ifjúságnak. Két hazafias színdarab. Vándormadarak 

3 felvonásban. Nótás cigányok. Életkép .
Az irredenta lányok. Színmű 3 felvonásban . 
Karácsonyi álom. Színjáték 2 felvonásban
Mi a haza ? Színjáték 2 felvonásban.......................
Nem úgy van, mint régen volt... Két hazafias színda 

rab. A régi nóta 3 felv. Nagyanyó mesét m ond .. 
Mesejáték 1 felvonásban...................................

Losonczy Ilonka tanítónő: Gyermekjelenetek, versek 
mesék, vallásos és hazafias alkalmakra, 9 egy 
felvonásos, 5 vers, 2 m e s e .............................

1.50
2.50 
1.— 
1.— 
2.— 
1.60 
1.60
2.40
2.40

1.20
1.20
1.20

1.20
1.20
1.20
1.20

1.20

2.—
GYURÁTZ F E R E N C : Hétköznapi imák reggeli és esti istentiszteleten a  templomban. 8 hétre hétköznap reggeli és 4 
hétre esti templomi imák. Vallásos estéket megnyitó és záróimák lelkészi használatra, a 250 oldalas könyv fűzve 4'80, bekötve 

tartós egészvészon kötésben, aranybetüs felírással 8 pengő. Lelki Vezér imakönyv 2.40 pengő.
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Alapította
K A P I  B É L A

1910-ben.

Laptulajdonos:
i  Dunántúli Lnttier-SzövBtaéo.
Az Ornzáffon L nther-Szőret- 

aég hlfatalOH lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgolthárdra (Vasvm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító.
megjeleni! minden vasárnap.

S M rk M stó -k U d ó h lY ata l:

8ZENTOOTTHÄRD. 
Vas vármegye.

Flókkladóblvatal t 
.Luther-Táraaaág* könyv

kereskedése Budapest, 
Vm., Szentklrályl-u. 61/a.

á „HARANB8Z0“ 
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 f. Félévre S P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
lfF/t-oa kedvezmény. 

Amerikába egész évre S 
dollár; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 80 fllL

Csillag-ragyogás.
I. Thess. I. 4.13.: „Nem 

akarom továbbá atyámfiai, 
hogy tudatlanságban legyetek 
azok felől, akik elaludtak, 
hogy ne bánkódjatok, mint a 
többiek, akiknek nincsen re
ménységök."

JUlindannyian tudjuk, hogy ami- 
* * dőn a legsötétebb éjszaka 
borul a földre, ott a magasságban 
akkor tündökölnek legszebben a 
csillagok. . .  így van ez a hívő 
ember életében is. Földi vándor
lásunk legsötétebb óráin koporsó 
mellett állva, temetőt járva — szí
vünk felett is kigyúlnak a vígasz
talásnak és a reménységnek csil
lagai.

A pogányság éjszakájának is 
éppen az a legsötétebb pontja, 
életüknek és haláluknak éppen az 
a legnagyobb keserve, hogy nincs 
reménységük és nincs vigasztalá
suk. Isten nélkül — vígasztalás 
nélkül — reménység nélkül — így 
lehetne jellemezni régi és új idők
nek pogányságát egyaránt! Misz- 
szionáriusok és a világot bejárt 
emberek sokat tudnak beszélni és 
írni azokról a szív-facsaró jelene
tekről és gyászénekekről, amelyek
kel a mai pogányok az ő halot
taikat kikísérik. Á letűnt görög és 
római népnek szomorú remény
telenségét beszélik azok a kőbe 
vésett sírfeliratok, amelyek így 
hangzanak: „Itt nyugszik örök
álomban“ . . . .  vagy egy másik: 
„Mindnyájan por és hamu vagyunk 
és semmi m á s !“ . . .

Hát a hívő keresztyén mivel 
vigasztalja magát, ha át kell lép
nie a halál küszöbét?. . .  A meg
feszített és feltámadott Krisztussal I 
. . .  Egyedül ó  a teljes és igaz ví
gasztalás. Jézus halálában nyugal
mat talál és elpihen a mi lelkünk,

feltámadása örök reménységnek 
lesz forrásává 1. . .  Hazafelé tartva, 
ami előttünk van az nem más, 
mint feltámadás, örök élet, ami 
pedig hátunk mögött marad, az 
kegyelem és bűnbocsénat, annak 
érdeméért, aki szólt: „Én élek és 
ti is élni fogtok!“

Esztendőnk múlása. . .  halált 
prédikáló őszi időnk azért ne a 
vigasztalan kétségbeesés szavát 
fakassza ajakunkon, mint a po- 
gányoknál, hanem Istennek^ igéje, 
húsvéti ének zendüljön szivünk
ben. Minden sírhalom, minden

kereszt, minden felírás erről a vi
gasztaló reménységről beszéljen a 
hervadó temetőkben.
„Bús hangulat ül az őszi tájon.
Bús a lelkem, amidőn ezt látom.
A halál jut az eszembe nékem.
Mely elhozza enyészetem, végem I

Búslakodván a nagy természettel,
Kérlek, Uram, áldj meg vidám kedvvel, 
Hervasztó ősz ne legyen az élet,
Tél szakán is szép tavaszt reméljek.

Bús lehet mór az őszi táj képe.
Ne félj tőle Istennek hű népe I 
Kikelet jön az élet telére.
Ha elmúlik a halálnak éje I“

Ámen *

A szabadságban álljatok meg!
Kapi Béla püspök ünnepi beszédéből az egyetemes közgyűlést be' 

vezető istentisztelet alkalmából.
n  szabadságban álljatok m eg!“ 

Ez a parancsolat szól a mi 
evangélikus anyaszentegyházunk- 
nak, annak az anyaszentegyház- 
nak, melynek bölcsője a Krisztus 
keresztfája alatt ringott, amelynek 
története egy nagy bizonyságtétel 
arról, hogy ennél a szabadságnál 
drágább, nagyobb kincset nem is
merünk. A lelki szabadságot evan
gélikus anyaszentegyházunkra bíz
ta az örökkévaló Isten. Mi azért 
állunk az emberiség szellemi vi
lágának szélesre taposott ország- 
útján, hogy a Krisztus vére által 
szerzett lelki szabadságot kezünk
ben tartsuk, megőrizzük, maradék
talanul osztogassuk ; de úgy, hogy 
azt maradéktalanul hagyjuk az 
utánunk következő nemzedéknek. 
Mi azért állunk ott a világtörténe
lem országútján, hogy kézbe emelt 
bibliával mutassunk a Krisztus 
keresztjére és mondjuk hittel, bi
zonyossággal : ő  a mi szabadsá
gunk. Azért dolgozunk, munkál
kodunk, imádkozunk, azért sze-

génykedünk és törekszünk, hogy 
minden mi munkánkkal segítsük 
kiformálni azt a lelki embertípust, 
amely Isten arcába tekint, amely 
a lelki szabadságot megérti és 
megbecsüli; és a saját életét, jel
lemét, gondolkodását úgy formálja 
meg, hogy abban kikristályosodjék 
az ember legdrágább kincse: a 
lelki szabadság.

Arra kell törekednünk, hogy a 
mi evang. anyaszentegyházunk 
belső munkájában és elhelyezke
désében is állandóan és mindig 
ez a központi Igazság érvényesül
jön. Az idő árja új eszméket höm- 
pölyögtet, jönnek új ideálok, új 
avagy régi erőforrások felfakadnak 
és új eszmék érvényesülést keres
nek. Mi nékünk mindig a régiek
nek kell maradnunk, akik el nem 
felejtik soha, hogy a lelki szabad
ság szolgálatára vannak kötelezve. 
Még a mi belső berendezésünk
nek és munkánknak is ettől a 
lélektől kell áthatva lennie. A temp
lomi szószéknek, a kegyelem ol*
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tárának, az iskola munkájának 
a  népiskolától el egészen az aka
démiáig, minden társadalmi össze
fogásnak azt a nagy gondolalot, 
hivatást kell szolgálni, hogy álta
luk a  lelki szabadság erősíttessék 
és hogy a  lelki szabadság által 
az embereket fölemeljük az Isten
hez, szabaddá tegyük és megtanít
suk őket a  szabadságban igazán 
istenesen élni.

Ezért a  szabadságért szenvedett 
a  mi őseinknek hosszú serege. 
Ezért szenvedtek börtönbüntetést, 
mentek máglyákra, gályára. Ke
zükbe vették a koldusbotot, elta
posták eddigi életüket és mentek 
egyedül, kiverten, bizonytalan, sö
té t éjszakák fé léd  dé a  lelki sza- 
b adságot soha meg nem tagadták.

A  csodálatos fa. Van Délame- 
rikában egy pálmafa, amely na
gyon szépen példázza a  keresz
tyén ember hivatását e világban. 
Énnek a  fának tamai caspi a  neve; 
az a  csodálatos sajátossága, hogy 
m agába szívja a  levegő nedves
ségét és azután maga körül mint 
üdítő harmatot bocsátja a földre. 
Innen van, hogy nagy szárazság 
idején a  pusztaság kellős közepén 
is üde pázsit virul körülötte, virá
gok nyílnak alatta. S pihenést, 
üdülést talál árnyékában a vándor. 
Neked is ez a  hivatásod. Szívd 
m agadba fölülről az Úrral való 
életközösségből az élet harmatát 
és kivirul körülötted ennek a vi
lágnak a  pusztasága. P

A k ik  a z  e v a n g é liu m  u tá n  
v á g y ó d n a k .

Irta : dr. Schlitt Gyula. 13
Ilonka lassan magához -tért. Felhúzta 

szeméről hosszú pilláit, ránézett Istvánra, 
mint egy álomból ébredő ártatlan, nagy 
gyermek.

„Maga az, István ?“ Kérdezi halkan. 
S kiszabadítja magát István karjaiból.

„Honnan jön ide Ilonka s milyen ruhá
ban ?“ Kérdi viszont félénken István.

„A kolostorból, Pécsről. Társaim be
mentek Mohácsra. Sebesülteket vittek be. 
Én itt maradtam, ne legyenek egyedül ezek 
a szerencsétlenek.“

„A kolostorból ?“ Kérdezi még egyszer 
tágranyílt szemekkel István.

„Öh maga rossz. Úgy tesz, mintha nem 
tudná. Akkor vittek el, mikor a nádas felé 
integettem a kocsiról és . . . és .. . — mé
lyen elpirult — mikor az útra dobtam a 
két rózsát, Azokkal búcsúztam el magától. 
Akkor azt hittem, hogy soha sem látom 
mér magét.“

„Ugyanakkor én mér utón voltam Né
metországba. A nádastól búcsúztam. Egy 
kedves emlékem színhelyétől. A rózsákat

Egyetemes egyhámnk közgyűlése.
A csonkamagyarországi evang. 

egyetemes egyház folyó évi rendes 
közgyűlését november 16-án tar
totta Budapesten. Ezt megelőzőleg 
november 15-én este folyt le a 
közgyűlést bevezető istentisztelet 
a  Deáktéri templomban, amelyen 
az  ünnepi beszédet Kapi Béla 
püspök tartotta Gal. lev. V. 1. verse 
alapján. A beszéd, melynek egyik 
felemelő részét lapunk vezető he
lyén hozzuk, rendkívül nagy ha
tást váltott ki a templomot zsúfolásig 
megtöltő előkelő hallgatóságnál.

A közgyűlés fénypontja ezúttal 
is báró Radvánszky Albert felü
gyelő megnyitó beszéde volt. Egye
temes egyházunk felügyelője klasz- 
szikus beszédében azt hangoztatta, 
hogy minden egyéb kérdést meg
előzve, a  s z o c iá l i s  m u n k a  k é r d é s é 
v e l  k e l l  m a  f o g la lk o z n ia  a z  e g y 
h á z n a k .  Az egyháznak nemcsak 
a  templom falakon belül vannak 
kötelességei; azonban az egyház 
mégsem degradálható le közjóté
konysági intézménnyé. Radvánszky 
báró tezután felsorolta az evang. 
szeretetmunka intézményeinek leg
újabb alkotásait. Az egyház fel
ad a ta  — úgymond — a  romlott, 
vallástalan nemzedék lelkét meg
menteni azzal, hogy enyhít a  szo
ciális nyomoron és az  emberek 
figyelmét magasabb hivatásukra 
irányítja.

Utána Kuthy Dezső egyetemes főtitkár 
olvasta fel az évi jelentést, amely többek

_____HARANGSZÖ.__________

az útról felvettem s egyenest Wiítenbergbe 
mentem. Nem tudhattam, hová viszik 
Ilonkát.“

„Én csak a kolostorban tudtam meg, 
hogy Wittenbergben van.“

„A kolostorban ?“
„A levélben, melyet édesanyjának írt. 

Rólam megfeledkezett, nekem nem írt.“ 
Mbndta bánatosan Ilonka s figyelte a nők 
természetes ravaszságéval, melyből talán 
az angyalokban is van, a hatást.

„Ilonka ne bántson engem most. mikor 
annyira örülök, hogy láthatom. Nézze ezt 
a két száraz rózsát — egy kis könyvben 
voltak lepréselve — ezek voltak a legna
gyobb összekötő kapcsok köztem s hazám 
között. Úgy látszik ezek annak a Falussy- 
nak szóltak, kit Ilonka már nem lát többé 
vissza.“

Nagyot sóhajtott erre Ilonka. Nehezére 
esett István szemébe nézni. Végignézett 
magán, kicsiny kezével elfedte arcát s el
kezdett sírni. Halkan mondta :

„Biz annak adtam az én virágjaimat, 
kinek a számára halott vagyok."

„Halott? Az életről beszéljen Ilonka.“
„Nézzen körül 1 Temetőben járunk, egy 

nemzet temetőjében. Itt csak a múltról be
szélhetünk, mely a jövő számára elbukott. 
Itt csak a múlt emlékeit szedegethetjük,
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között a következőket m ondja: !
Az államhoz való viszony általános

ságban nem kedvezőtlen. Kétségkívül van 
az evangélikus egyháznak sok kívánsága, 
melynek teljesülését a törvény és a méltá
nyosság alapján kérjük és várjuk és e kí
vánságok között sok olyan, melynek telje
sítése érdekében való eredménytelen sür
getésünk ok az elégedetlenségre. Az evang. 
egyház felsőházi sérelmét nem szűnhetünk 
meg hangsúlyozni és szorgalmazzuk, hogy 
az előbbi állapot visszaálljon.

— A z 1848. évi XX. t.-c. végrehajtásá
nak sürgetése annál indokoltabb, hiszen 
egy nyolcvan esztendős, írott törvény gya
korlati megvalósításáról van szó.

A jogafcadémia-kérdésben kedvező vál
tozás állott be annyiban, hogy a kultusz
kormány a hallgatóság létszámának fel
emelését engedélyezte. A felekezetközi 
helyzet megítélésében sem vagyok pesszi
mista — mondja az egyetemes felügyelő. 
— A magyar hű marad jellemének alap
tulajdonságához : a türelmességhez. A tör
ténelmi átértékelésre nézve felvetett jelszó 
sem aggaszt. A történelmet az élet írja, 
amit pedig négy évszázad a magyar nem
zet történelmének könyvébe írt, azt emberi 
toll meg nem másíthatja . . .

A  református egyházzal való kapcso
latok nemcsak a hivatalos egyház, hanem 
az egyház társadalmi intézmények körében 
is állandóan erősödnek.

Hosszasan ünnepelte az egyetemes 
közgyűlés Rothermere lordot, annak a 
meleghangú levélnek kapcsán, melyet 
a magyar evangélikus egyház helyzetké
pére nézve a lord báró Radvánszky egye
temes felügyelőhöz intézett. Geduly Henrik 
püspök, egyházi elnök köszönte meg báró 
Radvánszky emlékezetes kijelentéseit. — 
Raffay Sándor püspök a külföldi kapcso
latokról tett jelentést.

Az 53 pontból álló tárgysorozalfkapcsán 
nagyobb vitát provokált a zsinati bizottság 
jelentése, a lelkészi szeminárium felállítá
sának, illetőleg elhelyezésének a kérdése. 
Kapi Béla dunántúli püspök melegen aján
lotta a közgyűlés jóakaró támogatásába 
az özvegy papnék és árvák otthonának a

pedig az fáj, ha nincs már jövőnk.“
„Ilonka, nincs jövőnk ? Ép itt, hol el

bukni látszott egy nemzet élete, itt a mo
hácsi temetőben, hol a halvány remény is 
szédelegve jár, itt kelnek létre a nagy esz
mék a hősök utolsó sóhajaiból, melyek a 
jövő felépítésének szabják meg útjait. Ezek 
a halottak életről suttognak s munkára 
küldenek minden visszamaradt élőt. Én 
úgy érzem, ezek nem szeretik, ha a nemzet 
ideáll s nyög e jeltelen sírok felett. Egy 
eszméért hulltak el ők, mely eszme már 
megszületett ott Ázsia pusztaságain szá
guldó magyarok lelkében. Ez eszme indí
totta meg a magyar nemzet történetét. Ez 
mutatott utat nyugat felé s hajtotta biro
dalmuk alá szép hazánkat. Ez eszme tette 
őket vadakká, hogy a világ rémeivé legye
nek s ez adatta kezükbe a keresztet, hogy 
békés munkára lendüljön vaskarjuk. Ez 
eszméért csak dolgozni lehet vagy meg
halni. A munka előbbre viszi a megvaló
sulásban, a halál megszenteli. A géniusznak 
szüksége van mind a kettőre. A munka 
táplálja a géniusz testét, a halál áldozat, 
mely erősíti lelkét. Munkára hívnak e né
ma hősök. Nem temető ez itt Ilonka. Ez a 
nemzet oltára, melyen géniuszénak áldo
zott, innen csak munkába vihet az ut egy 
nagy jövő felé.“
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Gondolatok.
A  tö v i s - f á jd a lm a k k a l  te li é l e t :  s í r b a n  le li r ó z s a p á r n á já t .
E lh e r v a d t  v i r á g o n  p ih e n  a  l e g s z e b b  e m lé k e z é s .
N e m e s e n  s z á r n y a l ó  lé le k  ' r a b j a  s z ív é n e k .
S ó h a j o k  te m e t ik  a z  é le t  r ó z s á i t  s  n ö v e l ik  tö v is e i t .
A z  é le t  z a j f o l y a m á b a  n e m  h a l la t s z ik  a  le lk i is m e r e t  s ú g á s a .
A  s z í v  r e j t e k é b ő l  k ie m e lt , g o n d o la t ta l  á tö le l t  é r z e lm e k  k e lt ik  fö l  a  

lé le k  m é ly é n  s z u n n y a d ó  ig a z s á g o t .
A  lé t  ö r ö k  u r a lm a  a z  id ő , m e l y  m in d e n t  m e g ő r ö l  — c s a k  — a  

h ite t n e m . s ta l l  E rn ő .

kérdéséi, nem különben a gyűjtési akciók 
rendezését kívánta.

A mindvégig feszült érdeklődés mellett 
lefolyt gyűlés Geduly Henrik püspök imá
jával esti 7 óra utón ért végett. Fakadjon 
belőle Istennek gazdag á ldása!

Lelkészek gyűlése.
A Magyarhoni Evangélikus Lelkészegye

sület november 15-én tartotta meg ezévi 
országos közgyűlését. Schöll Lajos főespe
res imája és bibliamagyarózata utón Paulik 
János elnök megnyitójában többek között 
a következőket mondotta : Szomorú tény 
a felekezetek torzsalkodása, melyből több 
méreg szívódik a lelkekbe, mint a hitetlen«!, 
ség összes rúgásaiból. Egyházunk benső, 
szellemi integritását nekünk magunknak 
kell megvédeni. A református testvérekkel 
alkossuk meg minél előbb a szilárd pro
testáns frontot, olyan országosan megszer
vezett párt alakjában, amely kivédje az 
ellenünk irányuló támadásokat és jogos 
i gényeinknek érvényt szerezzen.

Paulik elnök üdvözölte még Geduly és 
Raffay püspököket jubileumuk alkalmából.

Kruttschnitt Antal főesperes az elnököt 
ünnepelte, aki a jövő év tavaszán tölti be 
papi működésének negyvenedik évét. Az 
elnöki megnyitóval kapcsolatban köszöne
tét szavaztak Kapi Béla püspöknek „Békes
ség" című imakönyve és dr. Szeberényi L. 
Zsigmond főesp.-nek „Luther vagy Loyola?“ 
című művének megjelenése alkalmából.

„Óh István, mennél szebb jövőt fest 
elém, annál fájóbb az nekem." Én a leg
szebb jövőnek is boldogtalan számüzöttje 
vagyok."

István összetett kezekkel áll előtte: 
„Ilonka 1“

„E ruhát nézze rajtam, apáca vagyok."
„S a szíve, Ilonka ?“
„A szívem élni akar, az a jövőről ál

modik."
„S mi kötné e szívet vágyaiban ? Az 

ember írta törvény ruhát bár dobhat rád, 
mely a halál jegyesévé tesz, de a szívet 
nem némíthatja el, az jogot kér az életből, 
lerántja a béklyót s az életbe rohan a 
munkán át a boldogság felé. Ilonka, jöjj 
velem!“

„István, veled megyek a boldogság felé."
Egymás karjaiba esnek s az első csók

kal összekapcsolják szíveiket: Az apáca s 
a lutheránus lelkész.

XVII.
Községünk az Isten segítségével kike

rülte a török veszedelmet. Egyrészt félre
esett útjukból, másrészt erre mór lelohadt 
a vadak vérszomja is. Klóra néni s Rónay 
uram ép a gyermekeikről beszélgettek. Mily 
boldogok is lennének 1 Az öreg Rónay csak 
a fejét csóválta, nincs már Ilonkája.

Bartos Pál szarvasi lelkész az evangélikus 
papi otthon létesítése érdekében emelt szót.

A közgyűlés Duszik Lajos indítványára 
ragaszkodásáról biztosította Dr. Baltazár 
Dezső ref. püspököt. Kovács Andor espe
res előterjesztésére küldöttséget menesz- 
teltek a lelkészi korpótlék tárgyában az 
illetékes minisztériumokhoz. A lelkész
gyűlés több tárgyát zárt ülésen beszélték 
meg.

Papnék Országos Szövetsége.
November 15-én egész nap gyülésezett 

az Evangélikus Papnék Országos „Szövet
sége is, az egyetemes egyház Üllői-uti 
székházónak imatermében. Irányi Kamii 
székesfehérvári lelkész úrvacsorát osztott, 
Kiss István püspök felesége imádkozott 
és megnyitóbeszédet mondott. Blatniczky 
Pálné terjesztette elő az évi jelentést, Tú- 
róczy Zolténnénak a családi áhítatokról 
c. munkáját özv. Révész Sándorné, Irányi 
Kamillné a vallásos öntudatról, Gregersen 
Lujza, a Protestáns Nőszövetség főtitkára 
„A papné és a szociális mozgalmak" cím
mel tartott előadást s az egyes beszédeket 
hozzászólások követték. A délelőtti ülés 
záróimáját dr. Raffay Sándorné mondotta. 
Délután folytatták a papné konferenciát. 
Glatz Józsefné imádkozott, Okolicsányi 
Éva és özvegy Zettel Józsefné a gyermek- 
nyaraltatásról számolt be, Marcsek János- 
né az özvegy papnék otthonának meg
szerzésére nézve terjesztett elő javaslatot, 
vitéz dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztévné

Egyszerre csak benyit István. Ilonka az 
előszobában maradt.

István majd visszaesik az ajtóból, mi
kor szobájukban meglátja Rónayt. Köszönti 
őket:

„Erős várunk az Isten 1“
Szinte kiáltja az öreg : „Erős várunk 1“
Ilonka nem akar hinni füleinek, az ő 

atyja lenne itt a Klára néninél ? Lehe
tetlen I

Rónay felugrott s úgy dobta magát Ist
ván felé, átöleli s könnyek között kérleli: 
„Bocsássál meg egy öreg embernek, kit 
vakká tettek s vakságéban önmagának is 
megásta sírját. Kidobtam házamból leányo
mat s idegen lettem ott magam is. A te 
hajlékod adott otthont s a te édesanyád jó 
lelke tartja bennem az életet. Hála 1 hála I“

„Istené a hála 1“
Bármily hihetetlennek is látszott, mégis 

csak atyját ismerte meg Ilonka a beszélő
ben. Az ő atyja Falussyéanól ? I Ez az 
evangéliumnak műve. Óh mily boldog volt. 
Már rohanni akart, alig tudta magát fé
kezni. De hadd szenvedjen még egy kicsit 
az öreg úr.

„Drága fiam 1“ — tört elő most az öröm 
Klára néni szívéből s fia' keblére dobta 
magát. Nem szólt, csak sírt. Ez az édes-

pénztári jelentése után Mihalovics Samuné 
imája és Kiss István püspök áldásmondása 
zárta be a papnék gyűlését.

Missziói Egyesület.
A Magyarhoni Evangélikus Missziói 

Egyesület szintén gyülésezett dr. Molnár 
Gyula táblabiró elnöklésével. A leköszönt 
elnök helyébe Hanzmann Károly soproni 
lelkészt választották, aki vázolta program
ját. Broschko G. Adolf esperes tett jelen
tést a folyóügyekről, majd kimondották, 
hogy a magyarral rokonnépek közül a 
még pogányok körében teljes erővel meg
indítják a missziói munkásságot.
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Kapi Béla püspök előadásai.
Kapi Bála dunántúli evangélikus 

püspök nov. 4-én a  somogymegyei 
Nagyhajmás községben felavatta az 
új evang. templomot. Délután a 
püspök Vörös Pálnak, a  Magyar 
Prof. Irodalmi Társaság főtitkárá
nak kíséretében Pécsre érkezett 
és itt a  pályaudvaron Nendtwich 
Andor polgármester és Baldauf 
Gusztáv ev. lelkész fogadták. Este 
igen nagy közönség jelenlétében a 
Pannónia nagytermében folyt le a  
Protestáns Irodalmi Társaság es
télye. Tolnai Vilmos egyetemi ta
nár, a  pécsi Evangélikus Társaság 
elnöke mondott megnyitót. Utána 
a  püspök tartotta meg előadását 
gróf Széchenyi Istvánról. Felolvasta 
Széchenyi 1826-ból kelt imáját, 
melyben a  legnagyobb magyar 
meghatóan könyörög Istenhez, hogy 
fajtája érdekében hiánytalanul tel
jesíthesse hivatását, kötelességeit. 
Végül Kapi Béla Széchenyi sza
vaival azt a  felszólítást intézte a

anyának a legszebb beszéde. Könnyei a 
legszebb szavai.

Ezt mór nem tudta tovább hallgatni 
Ilonka. Klára néni sírt. Berohan. Szegény 
két öreg közel állt a megörüléshez örömé
ben. Ilonka ótkapta mind a kettőt, össze
visszacsókolja őket, majd Istvánt odatolja 
atyjához s azt mondja :

„Atyám, ez a te fiad 1“
Klára néninek azt mondja : „S én a te 

leányod!“
Rónay föléjük tartja két kezét, megáldja 

őket: „Legyetek boldogok édes gyerme
keim !“„

„Nagyon boldogok" — mondja rá az 
Áment a Klára néni.

Kint a kert is már hangos volt az öröm
től. A jobbágyok akarták látni Ilonkát és 
Istvánt.

Ilonka s István egymásba karolva oda
mennek az ablakhoz s integetnek a luthe
ránus testvéreknek. De boldog volt ez a 
szegény nép.

Kovács néni elkiáltja m agét: „A jó 
Isten éltesse sokáig a papunkat 1“

Egy ravasz kópé pedig utána rak ja: 
„S ugyanannyi ideig a papnénkat!“

(VÉG E.)
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társadalomhoz, hogy a  külömböző 
osztályok ne lankadjanak a  nemes 
versenyben, mindenki tegyen any- 
nyit, amennyit csak tud és azokat 
övezze legnagyobb elismerés, akik 
a  hazáért legtöbbet és a  legma- 
gasztosabbat cselekesznek. Hosz- 
szasan tartó ovációk jutalmazták 
a  püspök előadását, majd Török 
Pál főtitkár a Magyar Protestáns 
Irodalmi Társaság céljait ismertette.

Kapi Béla püspök ugyancsak 
„Irodalom és tudom ány“ címen 
előadást tartott legutóbb Budapes
ten a  Magyar Protestáns Irodalmi 
Társaság felolvasó ülésén. Műkö
désünk — mondotta többek között 
— nem maradhat meg kizárólag a 
templom falai között. A művészi 
szépet akarjuk megújítani, megtisz
títani az evangélium forrásvizében. 
Ez alkalommal Hamvas József író, 
lapunk munkatársa, „A kész köl
tő“ és „A történelmi nagyság“ cí
mű szatirikus rajzait olvasta fel.

November 17-én Ózdon, 18 -án 
Miskolcon tartott Kapi püspök iro
dalmi előadásokat.

Országos Luther-Szövetség.
Az országos Luther-Szövetség 

folyó évi rendes közgyűlését báró 
Kaas Albert egyetemi tanár elnök
lésével november 14-én tartotta 
Budapesten. A közgyűlést megelő
zőleg a  szövetségi tagok részére 
zártkörű konferencia volt, amelyen 
száznál több egyházközség, négy
száznál több taggal képviseltette 
magát. A konferenciát rendkívül 
mélyen szántó beszéddel báró Kaas 
Albert elnök nyitotta meg. Úgy az 
elnöki megnyitó, mint az összes 
előadások a  szociális eszméket, 
mint az egyház problémáját tár
gyalták, mely problémákkal való 
foglalkozás az egyháznak égetően 
fontos kötelessége.

A zártkörű konferencia után 
folyt le a  szövetség évi rendes 
közgyőlése. Báró Kaas Albert el
nöknek bejelentése, hogy Lelbach 
Oszkár földbirtokos, egyházmegyei 
másodfelügyelő két ezer pengős 
pályadíjat tűzött ki az evangélikus 
kiválóságok érdemeinek megvilágí
tására, a  közgyűlés tagjai között 
nagy lelkesedést keltett. — Vitéz 
Kendeh-Kirchknopf Gusztáv bánya
kerületi központi lelkész terjesztette 
ezután elő évi jelentését. Majd fel
olvasta az országos Luther-Szövet- 
ségnek üzenetét az egyházakhoz.

Este a Deák-tért templomban az 
ev. papnék Országos Szövetségének 
rendezésében vallásos est volt, 
amelyen az oltári szolgálatot dr. 
Csengődy Lajos és Kiss István 
püspök végezték. Az alkalmi be
szédet báró Kaas Albert mondotta, 
aki beszédében a  szociális munka 
és a  papnék szövetsége működé
sének összefüggését ismertette. Az 
ipart, kereskedelmet, az egész gaz
dasági életet — mondotta többek 
között — krisztianizálni akarjuk. 
A munkát meg lehet fizetni, de ne 
feledjük el, hogy a  munkás kéz 
embernek a keze, ezt kifizetni csak 
emberi bánásmóddal, keresztyén 
érzéssel, emberiességgel lehet. A nő 
sokkal többet tud tenni a  maga 
kiegyenlítő varázsával, mint a férfi. 
A férfi a jelen m unkása, a nő a  
jövő. A föltámadás is az asszo
nyoknak jelentetett ki. A szociális 
kérdés m egoldása: a  szeretet és a 
nő, a  szeretet.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Cselekednem kell.

Nov. 26. Meri itt az ideje. Róm. 13. 
11—14. Beláttam, hogy üdvösségem rész
ben tőlem függ. De nem elég csak elmél
kedni, cselekedni is kell. Sokszor úgy élek, 
mintha lelkem álomban szenderegne: el
ringat az önteltség, dac, hiúság, harag, 
kicsinyeskedés. Jó, ha ebből az álomszerű 
állapotból még ma, még most felébresztem 
lelkemet, mert napról-napra közeledem Is
tenhez s nem méltó hozzám, hogy lelkem 
állandóan a bűn sötétségében járjon. Cse
lekednem kell 1 És pedig azt, amit a mai 
biblia rész 13. versében az apostol mond.

Nov. 27. Meri tetteim bizonyítják hite
met. Máté 7, 17—21. Amilyen a hitem, 
olyanok a cselekedeteim is. Az emberek 
szeretik ezt az igazságot megfordítani, mert 
néhány tetszetős jócselekedetükkel az igaz 
krisztusi hit látszatát akarják kelteni. Pe
dig a hit nem látszat, hanem az a mag, 
melyből a cselekedetek fája és gyümölcse 
lesz. Sokféle hitet látok ma is, de ezek 
közt a legszégyenletesebb az, amely csak 
az ajkon van. Csak mondják: „Uram, 
uram“, — de nem cselekszik az Úr aka
ratát. Gyümölcstelenek, meddők. A szem
forgató vallásosságnak is ilyen meddő hit 
a bölcsője. Szégyen lenne rám nézve, ha 
nekem is csak ilyen hitem volna.

Nov. 28. Mert éppen rólam van szó. 
Róm. 7, 14—25. Határozottan rólam van 
szó. Cselekednem kell, de először maga
mon kell elkezdenem. Nem inthetek, nem 
oktathatok másokat, nem példézódhatom 
embertársaim előtt, ha előbb önmagám
nak nem prédikálok s önmagamat nem 
nevelem. Az igét is csak úgy értem meg, 
ha önmagámra alkalmazom, mert nem
csak másoknak vannak hibái, hanem el
sősorban én vagyok a bűnös. Ha megkér
deznek, hogy mi az Isten kegyelme, ho
gyan felelhetnék lelkiismeretem szerint, 
ha magam ét nem éltem az ő  kegyelmét I ? 
Kegyelmet pedig csak az tapasztalhat, aki

ótszenvedte bűnösségét. Ha bűnről, kegye
lemről, cselekedetekről van szó, először 
rólam van szó.

Nov. 29. Mert Isten kötelez. Mikeás 6, 
8. Egyedül Isten kötelez a cselekvésre. 
Lelkembe irta, hogy mi a kötelességem 
s teljes szivemet, lelkemet kívánja, mert 
szeret engem s azt akarja, hogy teljesen 
az övé legyek. Jó tudni, hogy Isten az én 
legfőbb irányítóm s ez által minden köte
lesség- teljesítésem jótétemény és kitünte
tés rám nézve. Nem kényszerűségből cse
lekszem az igazságot, szeretem az irgal
masságot, járok alázatosan Isten előtt, ha
nem kitüntető szabadságból. Nem tekin
tem nyűgnek Isten kötelezését, hanem ál
dásnak. Senki sem beszélhet nagyobb bol
dogságról, méltóságról, mintha Isten szol
gálatáról beszél.

. Nov. 30. Mert a kegyelmi időnek is 
van határa. Máté 25, 1—23. A gondtalan 
és felületes vallásos vélekedés szerint Is
ten türelmének se vége, se hossza. A mai 
bibliai részben azonban látom, hogy a 
balga szüzek megkéstek, mert mindig rá
értek. A megtérésnek nem életünk végén 
kell történnie, hanem minden nap. Akik 
utolján akarnak megtérni, azok nem tud
nak megtérni, mert nem lesz olajuk, nem 
lesz hitük. Hitért hiába futkosunk mások

éhoz, senki sem adhat hite feleslegéből, 
mert mindenkinek csak annyi van, ameny- 
nyi neki is szükséges. Add Istenem, hogy 
a balga szüzek tragédiája ne az enyém 
legyen !

Dec. 1. Mert közel az Úri Filippi 4, 
4—7. Advent kőszöbén állok. Egyre sür
getőbb a cselekvés parancsa, mert ádvent 
nemcsak egy naptári időszak, hanem lelki 
előkészület is karácsonyra. Ha nincs igazi 
lelki ádvent, nincs karácsony, nincs igazi 
husvét, de pünküsd sem. De ádvent a 
közeledő Krisztussal nem csak arra int, 
hogy én bűnös ember vagyok, hanem azt 
is izeni, hogy Isten végtelenül szeret en
gem. Ennyi szeretet kell, hogy engem is 
tettekre serkentsen.

Dec. 2. Mert ajtóm előtt áll és zörget. 
Jel. 3. 20. a. Az ádventi harangkondulás 
Jézus kopoktatésa.. .  Ha koldust látok,. . .  
ez is egy titkos ádventi kopogtatás. Ha 
beteg kéret, ez is egy Jézusi kopog
tatás. Ha lelkemet rázza az Isten igéje, . . .  
ez sem más, mint Jézus kezének érintése. 
Ha saját gyarlóságom tudata emészt, vagy 
ágyba dönt a betegség. . . ez Jézus kezé
nek erősebb zőrgetése. Nem várhatok to
vább, Jézus itt áll a házam, a szivem, a 
lelkem ajtaja előtt. vitéz M agassy S án d o r.

Ágoston, a  kiváló egyházi atya, 
ifjú korában gonosz barátok pél
dáját követve tobzódott a  bűnben, 
miután egy szép, de romlott nő 
hálójába került. Egyszer azonban 
Isten igéje reátalált s felrázta. Kép
zelhetjük buzgó édesanyja boldog
ságát, mikor hallotta fia elhatáro
zását, hogy eddigi életmódjával 
végkép szakított. Másnap, mikor 
Ágoston az utcára lépett, a  leány 
m ár várt reá, de ő szó nélkül 
ment mellette el. Ez csodálkozva 
kiáltott utána: „Ágoston én va
gyok!“ „Csakhogy én nem vagyok 
az többé!“ — felelte s ettől fogva 
az  Úr bátor harcosa lett.
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Prónay Dezső báró arany jogi 
doktori diplomája.

A magyar közélet egyik legkiválóbb 
vezéralakja, Prónay Dezső báró ez év ok
tóber 22-én töltötte be nyolcvanegyedik 
életévét. Ha már teljesen vtsszavonultan él 
is a több, mint ötvenéves közpályán való 
országosbecsü munkásság után, a hódoló 
szeretet és megbecsülés felkereste az evan
gélikus egyház egykori vezető főfelügyelő
jét, a volt országgyűlési kurucképviselőt, 
majd főrendiházi tagot és Pest vármegye 
közgyűlésének egykori vezérét. A Pázmány 
Péter Tudományegyetem nagyrabecsülése 
jeléül, a jubileumi egyetemes jogi doktori 
diplomával, az arany diplomával tüntette 
ki. A jubileumi jogi doktori diploma ünne
pélyes átadása most történt meg. Az egye
temi tanács a jubileumi diploma átadására 
és a tanács jókivénatainak tolmácsolására 
lándori Kéler Zoltán dr.-t, a dunáninneni 
evangélikus egyházkerület felügyelőjét kérte 
fel. A küldöttség e hó 17-én lándori Kéler 
Zoltán dr. felügyelő vezetésével Ácsán fel 
is kereste a jubilánst. A küldöttség tagjai 
voltak: Kiss István kerületi püspök, Kray- 
zell Miklós dr. királyi Ítélőtáblái biró, ta
nácselnök, Händel Béla dr. kerületi ügyész 
és Zelenka Frigyes dr. királyi tanácsos, 
kerületi főjegyző, lándori Kéler Zoltán dr., 
a Pázmány Péter Tudományegyetem taná
csénak nevében meleg szavakkal köszön
tötte a jubilánst és átadta a díszes kiállítású 
jubileumi doktori oklevelet. Prónay Dezsü 
báró — aki élete folyamén soha semmiféle 
címet, rangot, kitüntetést és rendjelet nem 
fogadott el — meghatottan köszönte meg 
a Pázmány Péter Tudományegyetdm elis
merését tanúsító oklevelet.

Szibériai emlékek.
Rev. W. Teeuwissen szarvasi, orosházi 

és tótkomlósi látogatása alkalmából.
2

Lyukjanoff orosz ezredes tábor
parancsnoktól sikerült engedélyt 
kierőszakolni, hogy Rév. Teeuwis- 
sen a táborban jelenlevő tolmács 
jelenlétében, istentiszteletet tartson, 
melyen a  beszédet magyar és né
met nyelven tolmácsoltuk: a  m a
gyar tiszti zenekar és legénységi 
énekkar közreműködésével az ily 
istentiszteletek ünneppé emelték 
vasárnapjainkat s közelebb hozták 
az amerikaikat a  magyarokhoz, 
viszont a hadifoglyok is megsze- 
rették’őt. Rev. W . Teeuwissen meg
ismerve és megszeretve a magya
rokat, annyira szívenviselte sorsun
kat, hogy a  vladivosztoki főtitkár
ságot megnyerte arra, hogy a  tá
bort anyagilag támogassa. Miután 
erre az engedélyt a new-yorki köz
pont megadta a  cseh munka liqui- 
dálásával megkezdhette az anyagi 
segítséget is. Eleinte csak kétszer- 
sültet kaptunk ládaszámra. Később 
sikerült a  tábor kávéházának ve
zetését az amerikai Y. M. C. A.

HARANQSZO.

Kilátás az oltár elől.
Ha az oltár elő tt állok,
Elém tárul a tá j képe,
Oltárunktól odalátok 
A Balaton szép  tükrére ,
Somogyi p art szegélyére.

Ilyenkor úgy elfelejtem  
Elkészített beszédem et,
K eresetlen szavaimm al,
Im ádságos ajkaimm al 
Dicsőítem Istenem et I

Ha az oltár előtt állok,
Lelkem szárnyat ölt m agára,
Szent hit szárnyán odaszállok 
A túlpartra, szeb b  hazába, 
Üdvözöltek o rszágába.

Ilyenkor úgy elfelejtem ,
Hogy a pályám itt m ostoha,
Közel a rév, ott a gondot,
A keresztet, mit itt hordok 
Felváltja m ajd a korona I

szentantalfai Nagy Lajos.

kezelésébe átadni és ezzel kap
csolatban a  szükséges sütemények 
előállítására pék és cukrászműhelyt 
felállítani. Mindegyik kávéházban 
egy szobát berendeztünk olvasó 
és társalgó-teremnek, magyar, né
met és angol nyelvű könyvtárral, 
újsággal, társasjátékkal. Itt lehetett 
írni leveleket az egyesület levél
papírjain, — két évi szünet után 
— h a z a ! És a  Y. M. C. A. gon
doskodott ezeknek postai továbbí
tásáról. Ezekben a  termekben vo lt: 
hetenként egyszer bibliai-magya
rázat, naponta tanfolyamok u. m. 
irás, olvasás, az analfabétáknak, 
magyar nyelvóra az orosz foglyok 
orosz feleségeiknek: számtan, föld
rajz, történelem a  legénységnek, 
szabad előadások a  földmívelés, 
állattenyésztés, mezőgazdaság stb. 
köréből.

A kávéházban este naponta 
felváltva: hangverseny, mozi, szi- 
nielőadás. A táborban volt a Y. 
M. C. A.-nak több cipész, szabó, 
borbély műhelye is. Az összes in
tézmények kbelül 160 alkalmazott
ját a Y. M. C. A. fizette. Fellen
dült a  sportélet, megindultak az 
athletikai és szertorna-versenyek. 
Az étkezdék a  főzelék és zöldsé
get saját konyhakertészetünkből 
kapták.

Óriási munka volt ez! Örökös 
harc egyrészt Lyukjanoff orosz ez
redes, térparancsnokkal, másrészt 
a  vladivosztoki központtal az anya
gi támogatás összegének megszer
zése tekintetében. Ezt a  harcot 
csak egy olyan vasakaratu ember 
harcolhatta meg eredménnyel, mint 
aminő Rev. W . Teeuwissen volt, 
akivel havonta utaztam le Vladi-

373

vosztokba, hogy ott napokon át 
való érvelés és kilincselés után 
úgy pénzben mint anyagban meg
kapjuk szükségletünket. Hogy mi
lyen boldogan utaztunk haza egy 
két vagon élelmicikkel megrakodva, 
elgondolható, kiváltkép akkor, mi
kor a  szibériai téli éjszaka csikorgó 
hidegjében dr. W enczel Tibor tár
saságában egy szál pokrócba bur
kolózva kellett a  fütetlen vagon
ban a  ládák között topogva őrizni 
a  szállítmányt az orosz vasutasok
kal szemben. Dehát mégis volt 
mit és kikért őrizni! (Vége köv.)

K O R K É P E K .  
K arcola tok a hétről.

A z  e l s ü ly e d t  VestHs h a jó  u ta s a i  
k ö z ö t t ,  a k ik e t  a  B e r l in  h a jó  m e n 
te tt  m e g , v o l t  C a r lo s  Q u ir o s , a  n e w -  
y o r k i  a r g e n t ín a i  k o n z u lá tu s  e g y  
m a g a s r a n g ú  t i s z t v i s e lő j e  is , a k i  a  
s ü l y e d ő  h a jó r ó l  a  te n g e r b e  u g r o tt  
s  a k i  ö t  n é g e r n e k  a  c s ó n a k já b a n  
ta lá l t  a z tá n  m e n e d é k e t  s  m e n e k ü 
lé s t. C a r lo s  Q u ir o s  m e n e k ü lé s é t  tö b 
b e k  k ö z ö t t  a  k ö v e tk e z ő b e n  a d j a  
e lő -'

„ E ljö tt  a z  é j s z a k a  é s  a  n é g e r e k  
k e z d te k  n y u g ta la n k o d n i .  M in t  a z  
ő r ü l te k  k a p k o d ta k ,  h o l  a z  e g y ik ,  
h o l a  m á s ik  i r á n y b a  e v e z t e k  é s  
r a k é ta je le k e t  a d t a k  le.

A  s z ö r n y ű  ó r á k  s o r o z a ta  k ö v e t 
k e z e t t  m o s t  e l. É h e s e n ,  s z o m j a s a n ,  
f á r a d ta n  v é g r e  le f e k ü d te m  a  csó- 
n a k  f e n e k é n . M e l le t te m  e g y  o l a s z  
d id e r g e t t .  N a g y n e h e z e n  e la lu d ta m ,  
e g y s z e r r e  f e lr ia d ta m , h o g y  v a la k i  
b e le r ú g  a  lá b a m b a .  H a ta lm a s te r 
m e tű  n é g e r  ü lt  m e l le t te m , ő  r ú g 
h a to t t  b e lé m . V é le t le n ü l  tö r té n h e te t t ,  
d e  én dühösen káromkodni kezd
tem. A n é g e r  h a lá l r a v á l ta n  r e s z 
k e tv e  k ö n y ö r g ö t t :

Ember, most ne káromkodjék, 
az Istenért csak most hagyja 
abba a káromkodást.“

í g y  szégyeníti meg n a p ja in k 
b a n  n e m  e g y s z e r  a fekete ember 
a fehéret, a k in e k  ú g y  lá t s z ik  c s a k  
a  te s te  fe k e te , d e  h ó fe h é r  a  le lk e .

Kik nem juthatnak be a meny- 
nyeknek országába ? 1. Aki csak 
m ondja: Uram, Uram és nem teszi 
az Istennek akaratját. Mát. 7.21.
2. Akinek igazsága nem nagyobb 
a  farizeusok igazságánál. Mát. 5.20.
3. A gazdag nehezen jut be a 
mennyországba. Mát. 19.23. 4. A 
képmutatók nem mennek be a
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mennyországba. Mát. 23.13. 5. Aki 
nem termi meg gyümölcseit. Mát. 
21.43. 6. Aki nem kis gyermek 
módjára fogadja be. Márk 10.15. 
7. Aki nem alkalmas az Isten or
szága dolgaira. Luk. 19.62. 8. Aki 
nem hagyja el házát, szüleit, test
vérét, feleségét avagy gyermekeit 
az Isten országáért. Luk. 18 .29—30. 
9. Aki újonnan nem születik. Ján. 
3 .3 . 10. Gyarló test és vér nem 
örökölheti a  mennyeknek országát. 
I. Kor. 15.50.

Aki a Harangszót hagyja örökségül
Részlet egy gyári munkás fele

ségének a leveléből.
É p e n  a Harangszó augusztus 

„ “  26-iki szám ában van a vezér
cikkben, hogy az életnek vannak 
nevezetes napjai, amikor különösen 
érezhetjük Isten látogatását, amikor 
elmondhatjuk, hogy Isten benézett 
a  mi hajlékunkba, bekopogtatott 
ajtónkon. Ezt vittem a  férjem be
tegágyához és olvasom, mondom 
neki: lásd fiam, mivelünk is akar 
találkozni Isten, hisz ő  ott van 
legközelebb, ahol baj van. így 
vígasztalom aztán őt. Oly kedves 
ez a Harangszó. Mindig van benne, 
ami ép ráillik és megnyugtatja az 
embert. S o h a  é n  e z t  k i n e m  e n 
g e d e m  a  h á z a m b ó l  tö b b é . Gyer
mekeimnek csak azt m ondom : 
Ennek legyetek hű olvasói az 
életben, mert a lelketekben meg
erősödik a  hit, a  vallásos meg
győződés megépíti azon alapot, a 
változhatatlant, mely az igazi bol
dogság megszerzéséhez szükséges 
átalakulást hoz létre, hogy az em
ber boldognak érezze magát bár
mely sorsban. Ha hited, vallásod 
van, mindened van. Ugy-e jót kí
vánok nekik? Mást nem adhatok 
nekik. Nincs vagyonom.“

E G Y R Ö L - M Á S R Ó 1 .
A  m indennapi életből.

Az árvák hadikölcsönei. A
legutóbbi kölségvetési törvényben 
kapott felhatalmazása alapján a 
belügyminiszter egy millió pengőt 
az árvaszékek gyámpénztáraiban 
kezelt hadikölcsönkötvények tulaj
donosainak támogatására fordít. 
Az árvaszék a  miniszteri rendelet 
végrehajtására hidetményt bocsá
tott ki, amely szerint a  támogatásra 
irányuló kérelmet 1929 február 28- 
áig kell az árvaszék által díjtala

nul rendelkezésre bocsátandó blan
kettán két példányban benyújtani. 
E határidő lejárta után az árva- 
szék ilyen kérelmet többé figye
lembe nem vehet és az elkésett 
kérelmek közvetlenül a  belügymi
niszternél nyújtandók be, ahol 
azokat csak a  késedelem kellő 
igazolása esetében veszik figye
lembe és akkor honorálják, ha a  
támogatáshoz szolgáló költségve
tési fedezett a rendes időben elő
terjesztett kérelmek elintézésével 
nem merül ki. A kérvény kitölté
séhez szükséges összes tudnivaló
kat és felvilágosításokat az árva
széknek e célra kirendelt közegei 
hozzák az érdekeltek tudomására 
és ott vehetik át a  blankettákat is.

Ki az Úr Jézus Krisztus ? Úgy
mondja Ö : 1. Én vagyok az élet 
kenyere. Ján. 6.25. 2. Én vagyok 
a  világ világossága. Ján. 9.5. 3. Én 
vagyok az ajtó. Ján. 10.9. 4. Én 
vagyok a jó pásztor. Ján. 10.11.
5. En vagyok a  szőlőtő. Ján. 15.1.
6. Én vagyok az út. Ján. 14.16.
7. Én vagyok az igazság. Ján. 14.16.
8. Én vagyok az élet. Ján. 14.16.
9. Én vagyok a feltámadás. Ján. 
11.25. 10. Én vagyok a messiás. 
Ján. 4.25-26.

H E T I  K R Ó N I K A .
Az ország minden részében revíziós 

gyűlések voltak az elmúlt vasárnap. — A 
felsőházban Bernét István a könnyelmű 
válásokról interpellált. A kérdés rendezése, 
válaszolt a miniszter, előkészítés alatt van. 
Reméli, hogy a járvány rövidesen meg
szűnik.

Horvátországban továbbra is harcias 
a hangulat.

A cseh kormány több mint négy mil
liót költ magyar ellenes propagandára.

A szerb király politikai jelentőségű lá
togatásokat tett Périsban.

Görögországban kétségbeejtő a törökök 
helyzete.

Bécsben gyönyörű ünnepség keretében 
áldozott az osztrák kormány Schubert 
emlékének.

A német birodalmi gyűlés elvetette a 
cirkáló építése elleni szocialista indítványt. 
— A német-román pénzügyi egyezményt 
aláírták.

Az angol alsóház elfogadta a trónbe
szédre adandó válasz-feliratot. — Anglia 
felett és Európa nyugati partjain szörnyű 
orkán pusztított. Angliában és Hollandiá
ban számtalan halottja van az orkánnak. 
Franciaországban és Amerikában városo
kat öntött el az árviz.

Franciaországban az antifascista bá
nyamunkások meggyilkoltak egy olasz 
papot.

Japánban a koronázási ünnepségek 
alkalmával ezer terítékes lakomát ren
deztek.

H A R A N G S Z Ó .

Szthárom ság  u. 25. vasárnap.
1. Péter 1 . 24-25. 

Péter bizonyságtevése az emberi élet
ben a mulandóról és az örökkévalóról: a 
Földi vándornak panaszdala, a meny pol
gárának dicshymnusza.

A Luther Társaság balassagyarm ati 
közgyűléséről és kulturestélyéről szóló 
referádánkat anyagtorlódás miatt lapunk 
legközelebbi szám ában hozzuk.

Személyi hir. Abaffy Gyula ev. egye
temes missziói lelkész a közte és a Töl- 
téssy Zoltán ref. lelkész, nemzeti titkár 
között fennálló elvi jelentőségű s egyre 
jobban elmélyülő ellentétek miatt novem
ber hó 17-én a Keresztyén Ifjúsági Egye
sületek Nemzeti Szövetségénél viselt evan
gélikus országos titkári álláséról lemondott. 
A munka folyamatosságára való tekintettel 
a december hó 31-ig vállalt kiszállási és 
egyéb kötelezettségeinek még eleget fog 
tenni, de hivatalos fogadó óráit a K. I. E. 
központi irodájában a lemondás napjától 
kezdve már hivatalosan beszüntette. Sze
mélyes látogatást ezentúl csak lakásán 
(Budapest VII., Gyarmat u. 106.) fogad a 
délelőtti órákban. Ez úton is felkéri azokat 
a gyülekezeteket, melyek a jövő évre már 
is meghívták maguk közé, hogy meghívá
sukat kegyeskedjenek utódja számára fen- 
tartani.

A csepeli uj evangélikus templom 
felavatása. Nov. 11-én adta át rendelteté
sének a csepeli evangélikus egyház uj 
templomát Rajfay Sándor bányakerületi 
püspök.

Az „Evangélikus Tanáregyesület“
november 14-én tartotta rendes közgyűlé
sét. Dr. Rell Lajos alelnök megnyitója utón 
dr. Szelényi Ödön titkár részletesen ismer
tette az egyesület évi munkáját. Lövik 
Kálmán az angol nyelv tanításának mód
szerét, dr. Horváth Károly a gazdasági 
szakoktatás hiányait rajzolta. Végül dr. 
Szigethy Lajos elnök indítványára elhatá
rozták, hogy tanárok gyermekeinek főiskolai 
tanulmányokra már a jövő iskolai évben 
5000 P-t fog szétosztatni.

Salgótarjánban a Luther-Szövetség II 
családi estélyén nov. 11-én közének és a 
megnyitó után Podhorecz Irénke és Kalina 
Márton nagy hatással szavaltak, Jesse Mimi 
Kovács Géza kísérete mellett énekszólót 
adott elő, Sztrókay Dániel mélyenszántó 
előadást tartott az Evangélium és szociáliz- 
mus címmel, amelyben kidomborította, 
hogy az igazi szocializmus csak az evan
gélium alapján lehetséges, Turek Berta jól 
sikerült monologot adott elő, aztán Tuba 
Erzsiké szavalt mélységes átérzéssel, majd 
Osszifcsin Katóka helyes énekszáma utón 
vetitettképes előadás volt. amely a törökök 
kiűzésének korát ismertette. A műsor utón 
kedélyes hangulatban még soká együtt 
töltötte az órákat a szépszámú közönség.

Kulturestély. Budapesten Szuchovszky 
Gyula vallástanár vezetése alatt álló ifjúság 
november 21-én kulturestélyt rendezett. 
Előadást tartottak Szuchovszky Gyula „A 
családi élet felemelése a keresztyénségben“ 
és Németh Sándor tanár „Lelkiismeret a 
magyar költészetben“ címmel.

Dombóvár. Az Evang. Diákszövetség 
1928. szeptember 30-án tartotta alakuló 
gyűlését Berger Lajos lelkész-elnök vezetése 
mellett. Közének és ima után a lelkész
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elnök irésmagyarázatot tartolt, majd üdvö
zölte a Diákszövetség tagjait. Tisztikar az 
1928—29. tanévre a következő: ifjúsági 
elnök : Gzavar Emil VII. rg., jegyző : Bind 
István VII. rg., pénztárosok; Ferenc Etel 
II. évf. tanítónőképző és Luttenberger János 
VII. rg. tanulók. A szövetségnek 47 rendes 
tagja van. Imával és közénekkel zárult a 
gyűlés. — Október 6-át kegyeletes keretek 
között nyilvános ünnepséggel ülte meg a 
szövetség. Közének és ima után Czavar 
Emil VII. rg. tanuló, ifj. elnök mondott 
ünnepi beszédet, Linde Konrád VII. rg. 
tanuló pedig felolvasást tartott: A hősök 
emlékezete címen. Szavalt: Rajnai Károly 
VII. rg. tanuló. Imával és a Himnusz el- 
éneklésével ért véget az ünnepség, melyen 
a gyülekezet tagjai is szép számmal részt 
vettek. — Első rendes gyűlését a Diákszö
vetség 1928. október 28-án tartotta, mely 
reformációi ünnepély is volt. A lelkész
elnök közének után imádkozott, majd Bauer 
Rezső V. rg. tanuló: A reformáció előtti 
kor címen, Ferenc Etel II. évf. tanítónő
képző tanuló: Miért égette el Luther a 
pápai iratokat címmel tartott felolvasást. 
Szavaltak: Bertkold Erzsébet felsőipari 
növendék és Zettl Anna II. polg. iskolai 
tanuló. A szövetség elhatározta, hogy jel
vényéül a „Luther-rózsá“-t viseli. Imádság 
és közének zárta be az ünnepséget.

A budapesti leánykollégium egyházi 
szempontból fontos ifjúsági egyesületet 
alakított, mikor nov. 7-én gyáminfézetét 
szervezte meg. Az egész tanári kar élén 
dr. Bőhm Dezső igazgató jelezte a nemes 
célt, melyre az alakulás szolgálni fog, vitéz 
dr. Kendeh-Kirchknopf Gusztáv vallástanár 
pedig a munka megosztását és vezetését 
körvonalazta. Az ifjúság részéről Mailáth 
Hanna, Knuth Jolán, Trautmann Emilia és 
Kachelmann Márta irányítják a tevékeny
séget. mely hitben való erősítést és gyen
gébbek támogatását tűzte célul.

A pusztaszentlászlói (Zala m.) gyüle
kezet teljesen új paplakot épített az elmúlt 
nyár folyamán, melynek ünnepélyes fel
avatását és megáldását f. hó 11-én végezte 
az esperes megbízásából Nagy István zala- 
istvándi lelkész. — Szép és nemes áldo
zatkészségről tesz tanúbizonyságot az új. 
modern, szép és tágas'papilak, mely 
Schrantz Zoltán pusztaszentlászlói lelkész, 
Bakó Béla felsőrajki földbirtokos, gyüleke
zeti felügyelő buzgólkodása folytén a hívek 
lelkes egyházszeretetét hirdeti. Isten áldása 
nyugodjék a kicsi, hitbuzgó gyülekezeten.

A téti ev. gyülekezetben a reformáció 
emlékére okt. 28—31-ig vallásos estélyek 
és istentiszteletek tartattak. Szavaltak : Er
dős Teréz, Csete Vilma, Orbán Irma, Nagy 
Lajos, Kozma Erzsébet. A leányegylet ének
karral szerepelt, a helyi lelkész, Kovécsics 
Géza „A szabad gondolkozásról, a szegé
nyek egyházáról és Luther Mártonról' tar
tott előadást.

A budai evangélikus iskola termében 
november hó 11-én mesedélutánt tartott 
Schöpflin Aladár író. Gyermekdalokat éne
kelt B. Lukács Judit. Gyermekverseket sza
valt Borsos Jolán. Tréfás rajzokat mutatott 
be Rév István Árpád iparművész.

A nemeskéri artikuláris gyülekezet a 
reformáció emlékét ez évben az évforduló 
napján, október 31-én ünnepelte meg az 
egyháztanács rendkívül nagyszámú rész
vételével. Az ünnepi beszédet Bojtos László 
vadosfai lelkész mondotta. Páli Jolán és 
Nagy Bözsi szavaltak ; a nemeskéri férfi- 
és gyermekkar, továbbá az alszopori férfi
kar egy-egy ünnepi kart énekeltek.

Szentgotthárd. Kulturelőadésai soroza
tát a Nő- és Leányegylet rendezésében 
november 18-án kegdte meg. A megnyitót 
Blazsevátz Józsefné alelnöknő mondotta. 
„Az igazi kultúra“ címen Czipott Géza 
lelkész tartott előadást. Lang Ilona gimn. 
tanuló „A mi egyházunk" című verset sza
valta el hatásosan. Legközelebb Vakarcs 
Kálmán gimnáziumi tanár tart előadást 
„Mit olvassunk" címmel.

Gyón. A reformáció emlékünnepén mu
tatta be az evangélikus tanulóifjúság Gyó
nón a liturgikus gyermekistentiszteletet. 
Betétként Fabók Mihály, Balázs Mária és 
Kiripóczki László szavalt, Drexler Tercsiké 
pedig a tőle megszokott csengő hangjával 
Hajnal László orgonakísérele mellett a 
Miatyénkot énekelte. A liturgikus istentisz
telet, mint eddig ismeretlen valami, mély
séges hatást tett a hívekre.

Az alsósági evang. gyülekezet 1928. 
október 14-én tartott közgyűlésében — a 
jelenleg működő tanerők közül — Szakály 
Dezső kántortanítót egyhangúlag igazgató- 
tanítójává választotta.

Az ifjúsági egyesületek imahete nov. 
11 —17 között ment végbe, melynek vezér
fonalát az „Ébresztő“ című lap közli. Ta
valyi imahéten „vilógfillér" címén 400 P 
perselypénz gyűlt össze a Keresztyén Ifj. 
Egyesületek genfi központja részére, liisz- 
szük, hogy ez összeg az idén emelkedni 
fog.

Az Ébresztő novemberi száma gazdag 
tartalommal megjelent. Közli az ifjúsági 
munka részletesen kidolgozott programm- 
jót. Két ismeretterjesztő előadást, Jézus 
élete tanulmányt, társasjátékokat, az ima
hét anyagát, külön imaheti anyagot serdülő 
fiúk részére (cserkészek is nagyon jól hasz
nálhatják) jól használható reklám-rajzokat, 
valamint az ifjúsági munka legfrissebb 
híreit. Novemberi számban ezenkívül ké
pesmelléklet is van. Előfizetési ára egész 
évre 3 pengő. Keresztyén Ifjúsági Egyesü
letek Szövetsége Budapest IV., Üllői út 
29. II.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Esküvő. Hajnal László gyóni tanító f. 

hó 8-án kötött örök szövetséget Havasi 
Mariskával a kelenföldiek gyönyörű, új 
templomában. A fiatal párt a rokoni kör
ben, lélekemelő orgonakiséret mellett Krón 
Ferenc gyóni lelkész eskette, meleg szava
kat intézve munkatársához és volt kedves 
tanítványéhoz. Az ég áldása kisérje őket 
életük utján.

Ú J D O N S Á G O K .
Járásbíróság Barcson. Az igazság

ügyminiszter a kaposvári kir. törvényszék 
kerületében Barcs székhellyel kir. járás
bíróságot szervezett, amely január elsején 
kezdi meg működését.

Elfogatóparancs a  görög egyesült 
egyház érseke és két papja ellen. Az 
ügyész elfogatóparancsot adott ki az egye
sült egyház érseke és két papja ellen. 
Azzal vádolják őkzt, hogy propagandát 
űztek az ortodox egyház ellen.

Az epilepszia gyógyítása — kígyó- 
méreg szérummal. Egy délafrikai kigyó- 
farm igazgatója, Fitzsimmons, többévi kí
sérletezés után a csörgőkígyók mérgéből 
szérumot állított elő, amellyel az epilep
sziát teljes biztonsággal gyógyítja.

A canterbury-i érsek jubileuma. A
canterbury-i érsek most ünnepelte arany
lakodalmát és huszonötéves érseki jubile
umát. Ugyancsak ekkor lépett hatályba a 
primési méltóságról való lemondás.

Száz millió lira kárt okoztak az 
Etna kitörései. Az Etna kitörései teljesen 
megszűntek és most már csak egyes krá
terek fölöt lebeg fehér füst. A kért, ame
lyet a kitörés épületekben és a földeken 
okozott, százmillió lírára becsülik.

Az afgán király új ábécéje. Amanul- 
lah afgán király új ábécét talált fel, ame
lyet huszonnégy óra alatt bárki megtanul
hat. A király az új ábécé használatát 
kötelezővé akarja tenni.

Árvíz Madras szigetén. Madras vidé
kén az árvíz nyolcezer házat elpusztított 
és több vasútvonalat megrongált. Hir sze
rint az áradásnak igen sok halottja van.

Magyarországon 1540-ben csak 4 is
kola volt katholikus kézen, illetve vezetés 
alatt, a többi mint protestáns iskola volt.

Hol van a legtöbb koldus ? Varsóban, 
ahol nincsen bibliás keresztyénség a város 
lakóinak 2 százaléka, azaz 22.673 ember 
koldulásból él. Ismeretes, hogy Európa 
városai közül Róma, az örök város, Párizs 
és Varsó azok, amelyeknek legtöbb kol
dusuk van.

Csalt a  koplalóművész. A berlini ren
dőrség csallás miatt ezer márka pénzbün
tetésre ítélte Jolly koplalóművészt, aki a 
rendőri záróra után üvegcsékben csokolá
dét csempésztetett be magéhoz. Jolly azt 
a világrekordot akarta megdönteni, ame
lyet Succi olasz koplalóművész állított fel.

A norvég trónörökös eljegyzése. Olaf 
norvég trónörökös a közel jövőben eljegyzi 
Mária svéd hercegnőt. A herceg néhány 
nap óta szigorú inkognitóban Ostendében 
tartózkodik Lipót hercegnél.

öngyilkosság százhuszonkét rajz
szeggel és négy gombostűvel. A varsói 
egyetemi klinikán most megoperáltak egy 
tizenkilencéves przemysli lányt, aki külö
nös módon akart öngyilkos lenni. Száz
huszonkét rejzszöget és négy gombostűt 
nyelt el.

Száztíz perzsa diák párisi tanulmány
útja. Száztíz perzsa diák harmincezer font 
ösztöndíjat kapott a perzsa kormánytól, 
hogy ez évben Párisban a természettudo
mányi fakultáson tanulmányokat végezzen.

Londonban egy rendőr, a Themze part
ján állott őrt, megpillantott egy szerencsét
lent, aki bevetette magát a folyóba, hogy 
öngyilkosságot kövessen el. A rendőr segít
ségére akart sietni, de nem tudott úszni. 
Zavarában kivette revolverét, megfenye
gette vele az öngyilkost, rákiáltott, hogy 
ha nem úszik ki azonnal, lelövi. Az ön
gyilkos ettől annyira megijedt, hogy sietve 
kiúszott a partra.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest,
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési ára egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési ára 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom" a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gí él Mózes. Elő
fizetési ára negyedévre 2 nengő. Megren
delhetők I., Andrássy u. 16 Budapest.
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Középkorú evangélikus, házias szerény 
nő ajánlkozik házvezetőnőnek, vagy anya
helyettesnek. Cím : M.y. Jankovics S. nyug. 
tanító urnái. Nógrád. 1—2

Intelligens, jómegjelenésü özv. uriasz- 
szony 50 éves, férjhezmenne finom lelkű 
úriemberhez. Leveleket a Luther-Társaság 
könyvkereskedésébe kérek, Budapest VIII., 
Szentkirályi-utca 5Úa. — „Ev. uriasszony“ 
jeligére. 1—2

Űzletáthelyezés.
Hiitestvérünk: Höher Vilmos bpesti 

Deáktéri evang. templomunk vasár- és 
ünnepnapi offertórumainak ez a szeretve 
tisztelt hűséges sáfárja, a múlt napokban 
Váczi-utcai 45. szám alatti, évek óta jól 
ismert és felszerelt szűcsüzlete egyik ré
szét a Deák-tér sarkán levő Sütő-utcai 
egyházi épületünk egyik felszabadult he
lyiségébe helyezte át. E körülményt fővárosi 
és vidéki evang. hittestvéreink szíves figyel
mébe és teljesen megbízható és olcsó 
áruinak kellő felkarolásába és lehető tá
mogatásába a legmelegebben ajánljuk. 
Mindkét üzletben átalakításokat és javí
tásokat is vállal. 1—2

B E T L E H E M I  A L A K O K
és bethlehemi barlangistál
lók számtalan kivitelben az 

ECCLESIA RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Budapest, IV., Váci ucca 59.

Árjegyzék ingyen. 3—6

Orgonaépítészet!
Hazánk legrégibb orgonaépító vállalata ajánlja ki
tűnő, nemeshangu, új csőrendszeres orgonáit. Végez 
orgonajavftást, tisztogatást, hangolást, új homlokzati 
sípok gyors beszerelését. Olcsó árak, kedvező 
fizetési feltételek. — Minden munka után jótállás. 
Munkamegtekintés és költségterv teljesen díjtalan.

Alapítva 1848. Csak első dijak
kal, aranyérmekkel kitüntetve.

K e m e n e s i  S á n d o r  o r g o n a é p í t ö ,
Peppert N. utóda Szom bathely.

M á t i s  S ^ á m í l o i *
érc- és fakoporsó raktára 
—  B e l e d ,  Fö utca. —

Állandóan dús választék érc- és 
fakoporsókban, szemfedőkben és 
slrkoszornkban, valamint az Összes 

temetkezési cikkekben. 7 7

Egyedüláló, kissé rövidlátó, intelligens, 
40 éves leány ajánlkozik házvezetőnőnek 
magányos úrnőhöz, vagy kisebb család
hoz. Vidékre is hajlandó elmenni. Aján
latokat a győri ev. lelkészi hivatal továb
bit. 3-3

2'/a és 6 éves gyermekeim mellé úri 
családból származó, magyar- és németül 
beszélő intelligens nevelőnőt keresek azon
nali belépésre. Cím : Fleischhacker Gyula 
műszaki tanácsos Kaposvár. 1—2
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Hozsánna!
Máté 21 . o.: „Az előtte és 

utána menő sokaság pedig 
kiélt vala mondván : Hozsán
na a Dávid fiának I Áldott, 
aki jő az Urnák nevébenI"...

IVAi talán csak annak a népnek 
'  “ hozsánnáját halljuk, mely ak
kor egyszer járt az Úr előtt pálma 
ágot szórva az útra? Nem vesz- 
szük észre, hogy a virágvasárnapi 
sereg csak átvette és folytatta a 
régebbi idők hozsánnázását ? Nem 
hallottunk talán Ábrahámról, aki 
előre örvendezett a Megváltó szü
letésének?. . .  Felejtjük, hogy Já
kob sóvárogva kiált fel: „Uram ! 
várom a te szabadításodat!“. . . 
Nem gondolunk Dávidra, aki pró
fétai látással mondja: „Áldott, aki 
jő az úrnak nevében I“. . .  És ott 
vannak a próféták, akik mind egy- 
től-egyig Ezsaiástól-Malakiásig előt
te járva szólnak: „íme ő jön ! Kö
zeleg a ti váltságtok! “

És utána megint egy sereg lép
ked. Nemcsak a jeruzsálemi be
vonulás napján, hanem mindig 
örökké 1 Egészen a mai időkig 
hangzik az ének, a hozsánna 
mindazok ajakéról, akik a Mestert 
hívő lélekkel követik 1 . . .  A bűn 
halottai, akiket Jézus új életre 
ébresztett, a gutaütöttek, vakok, 
csonka-bonkák, akiknek Jézus 
ajándékozott erőt, világosságot, 
lelki épséget, azok a hívő lelkek, 
akiket ó  megerősít az „élet ke
nyerével“ a kegyelem asztalánál 
— mindezek ma is utána haladva 
átveszik a régi köszöntést: „Ho
zsánna a magasságban! Áldott 
aki jő az úrnak nevében I“. . . .

Soha meg nem halkul tehát ez 
az ádventi köszöntés, hanem zeng 
a világ végezetéig. A mi ádventi 
énekmondásunk is csak folytatása 
annak a régi, több ezer éves ki

áltásnak : Áldott, aki jő az úrnak 
nevében I“. ..  Ez az örvendező kö
szöntés végig száll a történelem 
századain, végig a hívő keresz- 
tyénségen, zeng örökké: Jézus 
jön, és vissza fog jönni egykor 
dicsőséggel! . . . ■ Uram! adj nékem 
ma és mindenkor igazi ádventi 
örömöt! . . .

„örvendve köszöntsétek 
E kedves vendéget;
Útját egyengessétek.
Elhagyván bűnt, vétket.

Lábét ne sértse kő ;
Oh hajts előtte térdet,
S bízzál, hisz ő teérted, 
Üdvösségedre jő.

Az alázatos szívet 
Keblére öleli,
De a kevély lelkeket 
Haraggal bünteti.
Ha kebled tiszta, ép 
És jársz az Úr tanácsán,
Ne félj, ő nem hagy árván,
Hozzád ma is belép.“

Ámen *

R  Luther-Társaság közgyűlése.
Sztranyavszky államtitkár a lutheri kultúráról; Kapi püspök előadása 

Madáchról, Az ember tragédiájáról.
D  Luther-Társaság idei közgyű
r ű  lését nov. 10. és 11. napján, 
Balassagyarmaton tartotta. A haj
dani nagy nógrádi egyházmegye 
egyik székhelyén, (a másik tudva- 
lévőleg Losoncz volt) mely most 
szomorú jelenségképen a trianoni 
határ mellett fekszik, csak az Ipoly 
vize választja el a cseh megszál
lott területtől. A közgyűlésre Ba
lassagyarmat és vidéke szép szám
mal jelent meg, a társaság köz
pontja részéről Kapi Béla püspök 
egyházi elnök, D. Kovács Sándor 
főtitkár és dr. Scholz Oszkár igaz
gató-tanácsi tag jelent meg. Jelen 
volt Kiss István is a dunáninneni 
kerület püspöke, Sztranyavszky 
Sándor belügyi államtitkár, Baross 
József dr. alispán, Pályi Pál dr. 
főispán és az összes többi hiva
talok fejei. A református egyház 
elnökségével és presbitériumával 
képviseltette magát.

Szombat este 8 órakor fényes 
sikerű kultur-estély volt a nemes 
stílű vármegyeház nagy termében. 
Egyike hazánk legszebb termeinek, 
ahol az előadók művészete reme

kül érvényesül. A nagy számú s a 
termet szorongásig megtöltő közön
ség minden egyes műsorszámot 
lelkes tapssal fogadott. Az estély 
a balassagyarmati dalárda „Nem
zeti Hiszekegy“-ével kezdődött, 
amelyet az egész közönség állva 
hallgatott megilletődéssel végig. 
Utána Sztranyavszky Sándor állam
titkár mondotta a megnyitó beszé
det. A nála megszokott szónoki 
készséggel és virtuozitással, mely 
mindig megtalálja a közönség szí
véhez vezető utat. „Fizikai erőnk 
— úgymond — amelynek segítsé
gével győzelmes harcot vívhatnánk, 
bilincsbe van verve. A nemzet 
kulturális ereje azonban szabad, 
szelleme akadálytalanul érvénye
sülhet és itt semmi sem korlátoz 
bennünket. Csak legyen lelkűnkben 
élni akarás és az életben való hit. 
E város és megye kegyelettel őrzi 
a magyar művelődés minden em
lékét. Hiszen Madách Imre is, egyik 
legnagyobb költőnk, e megyének 
fia volt. Szelleme itt nyílt ki, s innen 
indult el diadalmas útjára. Üdvö
zöljük a Luther-Társaságot, mely
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Ünnepnapi gondolatok.
N in c s  v e s z v e ,  k i h ité t e l  n e m  v e s z te t t e .
A z  e m b e r i  l é le k  i l la ta :  a  h it. M it  é r  a  v i lá g  illa t n é lk ü l ,  m it  a  

lé le k  h it n é lk ü l.
A  l e g m é ly e b b  f á jd a lo m b ó l  l e s z  a  l e g m é ly e b b  hit.
A  lé le k  f ö n s é g é t ,  a  s z í v  m é ly s é g é t  a  h it h id a l ja  á t.
A z  e m b e r i s é g e t  a  h i te t le n s é g  s z é t v á l a s z t j a ;  a  h it e g y b e f o r r a s z t j a .  
M in d e n  m é l y  g o n d o la tn a k  a  s z e r e t e t  á d  m e le g s é g e t ,  d e  fé n y i  

e g y e d ü l  a  h it.
A z  a n y á k  é lő  h ité n  fo r d u l  j o b b r a  a z  e m b e r  s o r s a .

S to ll E r n ő  S á m u el.

nagy eszmék és nagy szellemek 
kultuszát ápolja és vándorútján 
mint értékes kincseket hordozza 
és osztja szét a  nagy nevekben 
rejlő szellemi erőket. Luther szüle
tésének mai évfordulóján (nov. 10.) 
lehetetlen nem gondolni arra, hogy 
a  szellem diadalmaskodhatik az 
anyagi erő felett, ha igazság 
van benne. Igyekezzünk megtanul
ni a  szervezkedést, mert szervezet 
nélkül a  legszebb eszmék sem 
érvényesülhetnek, s a  legnagyobb 
igazságok homályban maradhat
nak. Igyekezzünk a  szellem erejé
vel visszaszerezni, amit tőlünk el
ragadtak. Luther tanításai egyálta
lában nem korlátok emelésére, 
szakadás tám asztására irányultak, 
hanem arra, hogy közelebb hoz
zák az embert az emberhez. A 
hatalmast a gyengéhez. A gazda
got a  szegényhez. A boldogot a 
szenvedőhöz. És közelebb hozzák 
— ez a  tanulság — a magyar 
embert is a  magyar emberhez.

A nagy hatást keltő beszéd 
után Kapi Béla püspök, a  Társa
ság egyházi elnöke tartotta meg 
Madách Imréről nagy érdeklődés
sel várt előadását. Balassagyar
maton működik egy Madách-Tár- 
saság, mely Madách Imrének életét, 
műveit tette tanulmánya tárgyává, 
s időnként nagy sikerű előadáso
kat rendez a költőről, hatásáról 
és művének forrásairól. Természe
tes Nógrád közönsége minden uj 
Madách kutatót fokozott érdeklő
déssel fogad, mert hiszen lelke 
mór elő van készítve új megvilá-

Isten mindent eligazít.
Irta: Hering János.

I.
— Pista, lódulj csak át a Hangyába 

ezzel az üveggel három deci törkölyért I
— De édes apám elkésem 1 — szabad

kozott a Pista.
— Honnan késel el ?
—  A templomból 1 Nem hallja édes 

apám, hogy beharangoznak ?
— Bánom is én, hadd harangozzanak ! 

Te csak tedd, amit parancsoltam !
— Igen, de a tanító úr azt mondta . . .
— En meg azt mondom, hogy ha ebbe 

a minutába szót nem fogadsz, olyan ma
gyar ötöst adok, hogy belecsendül mind 
a két füled 1 Nézze meg az ember! Ki 
parancsol ebbe a házba, én-e, vagy a ta
nító úr I

— De édes apám . . .  próbált volna 
még ellenkezni a Pista, de elharapta a 
szót, mert feléje lendült az apja csontos 
keze. Hét csak állt szegény gyerek lehaj
tott fejjel és nem tudta mit tegyen a hí
vogató beharangozás és a goromba apai 
parancsszó között. Csak úgy félszemével

gítások befogadására. Kapi Béla 
püspök előadása mintegy három
negyed óráig tartott, osztatlan és 
zavartalan figyelem közepette. Mi
vel — reméljük nem sokára — meg 
fog jelenni és akkor közönségünk 
nem csupán tartalmát élvezheti, 
hanem művészi formájában is 
gyönyörködhetik, itt csak néhány 
gondolatot említünk meg. „Az 
örökkévalóság felé emelte nemze
tét Madách Imre, azzal, hogy sze
meit a legszomorubb korszakok 
egyikében a  föld rögei közül m a
gasba, a  legfönségesebb tárgyak 
és eszmék felé irányította. A róla 
való emlékezés együttjár lelkünk 
természetével, mely örömest kitárja 
azt, hogy milyen kincseket rejt 
magába. Tanulságos megfigyelés, 
hogy az ember tragédiája nemzeti 
múltúnknak, hagyományainak és 
saját családja tragédiájának hatása 
alatt született. Lelkének válsága 
ezen hatalmas mű írása közben 
enyhült meg és vált keserű, de 
lassanként bágyadó emlékké. Nem 
a  pesszimizmus tükre az ember

könyörgött az anyja felé, aki ünneplő ru
hában énekes-könyvvel a kezébe figyelte 
a jelenetet.

— András, az Isten áldja meg, hagy
jon már békét egyszer annak az italnak! 
Legalább vasárnap délelőtt! Vagy lega
lább ezt a gyereket eressze útjára!

Ne papolj nekem, nem vagy te se ta
nító, se pap I

— András — és megnedvesedett az 
asszony szomorú két szeme — maga csak 
nem hallgat az én szavamra. Pedig tudja, 
hogy mér a világ szájára kerültünk I Tudja, 
hogy mit suttognak az emberek a maga 
sok italozásáról. . . tavaly is már lábon 
eladta a termést. . , minden csáléra megy 
minálunk. . . az utolsó emberek közé sü- 
lyedünk. . . az adót se fizettük meg a jegy
zőnek. . . jön a végrehajó. . . az egyházi 
adóval is folyton zaklat a kurátor... nincs 
is tán más hátralékban, csak maga, meg 
egypár jóféle. . . aztán az új orgonára is 
mindenki adott már valamit, csak maga 
húzta ki magát. . .

— Nem kérdeztelek I Azt teszem a 
magaméva, amit akarok! Pista! Most 
azért se három decit hozol, hanem egy 
féllitert! Fogd ezt az öt pengőst, majd föl
váltják 1 Most rögtön lódulj !

tragédiája, hanem ellenkezőleg, a 
keresztyén világnézet Isten bizal
m ának diadalmas harsogása. A 
történelmi színek egymagukban 
véve nem oldják meg a  mű prob
lémáját, hanem a  bibliai keretre 
kell gondolnunk, melynek első 
része az ember Istentől való el
szakadását mutatja, befejezése pé
pedig Istenhez való visszatérését. 
Az elsőnek vezérmondata : „Ádám, 
Ádám elhagytál engemet, elhagy
lak én is, lásd, mit érsz magad
b an “ és erre, mintegy ráüt a be
fejező akkord : „Uram legyőztél, a  
porban vagyok, nélküled, ellened, 
hiába vivők“ és az  Ür szav a : 
„Ember küzdj és bízva bízzál.“ 
Amit előzőleg irt M adách és gon
dolkodott tanult, az mind csak 
azért történt, hogy az ember tra
gédiáját, fő művét és a  magyar 
gondolkodásnak is egyik főművét 
megalkossa.“

Percegig tartó taps után Kovács 
Sándor főtitkár olvasta föl Kozma 
Andornak a  Társaság tiszteleti 
tagjának Luther Miatyánkjáról ké-

A boldogtalan Pista gyerek egyik ke
zében a pélinkásüveggel, a másikban az 
ötpengőssel sietve kotródott ki az ajtón 
az apja elől, András gazda meg nagy dü
hösen levágta magát a székre az asztal 
mellé.

Éva asszony egy darabig még szomorú, 
könnyes arccal állt ott, a szája keserűen 
megvonaglott, mintha mondani akarna va
lamit, de azután csüggedten, nagyot só
hajtva tette le az énekeskönyvét az ablak
deszkára és szó nélkül ment ki a kony
hára. Nem először volt a házukban az 
ura iszákosséga miatt pörlekedés, de mé
gis úgy érezte, hogy ilyen lelkiállapotban 
ő se mehet a templomba.

András gazda ottbent a szobában elő
vette a dohányzacskót, aztán tömögetni 
kezdte a pipáját. Amint így, lábait elvetve, 
kalappal a fején, véres szemekkel, csapzott 
bajusszal, gyűrött arccal ült, nem igen volt 
„gazda“ formája. Inkább, ha valaki isme
retlen. kint az utcán látta volna, amolyan 
véncsont falurosszának nézhette volna. Erő
sen meglátszott rajta az italozás.

Mialatt rágyújtott, a nagy szobai csen
dességben valami bizonytalan rossz érzés 
vett erőt rajta. Mintha felrémlett volna 
benne valami gondolatféle, hogy talán még
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szített nagyértékü, új fordítását, és 
egyúttal Rimay Jánosnak egy egy
házi énekét, amely megható visz- 
hangja Luther ének-költészetének. 
Felolvasását rövid történelmi be
vezetés előzte meg. Auer Kató 
énekművésznő két műsorszámát a  
közönség nagy tetszéssel, viharos 
tapssal fogadta, s alig engedte le 
a  dobogóról.

A balassagyarmati dalárda szép 
éneke fejezte be az estélyt.

Vasárnap az istentiszteleten 
Duszik Lajos tiszakerületi főjegyző 
prédikált, az oltári szolgálatot Kiss 
István dunáninneni püspök és Kar
dos Gyula alesperes végezték.

A közönség ezután ismét a  vár
megyeház termébe vonult, ahol a 
közgyűlés kezdődött. A közgyűlé
sen Kapi Béla püspök elnökölt, 
(Pékár Gyula világi elnököt hiva
talos elfoglaltsága tartotta távol) 
Megnyitó beszéde után a társaságot 
meleg szavakkal üdvözölte: Nóg- 
rádvármegye, (alispán), Balassa
gyarmat városa (polgármester), a 
dunáninneni egyházkerület nevé
ben Kiss István püspök, a  helybeli 
evangélikus és református egyház- 
község (Kardos Gyula és Szula- 
csik Zoltán) Madách Társaság (dr. 
Kosatzky Arnold titkár). A napi
rendet a  Társaság Kovács Sándor 
főtitkár előadásában letárgyalta és 
egyhangúlag elfogadta. így az uj 
kiadványokra, a  kölcsön-könyvtár- 
ra és a könyvkereskedés áthelye
zésére vonatkozó javaslatokat. 
Megható pontja volt a közgyűlés
nek az uj tiszteleti tagok válasz-

se így van jól, amint van, hogy talán-talán 
mégis igaza lehet az asszonynak. Az ita
lozástól eltompult lelkiismeret fölrebbenése 
volt ez. De egy vállrándítással lerázta a 
rossz érzést:

-  Eh!
Szemébe húzta a kajla kalapját, azután 

embergyűlölő ábrázattal ment ki az ud
varra. a konyhán áthaladtában rá se nézett 
csendesen foglalatoskodó feleségére.

Elernyedt akaraterejü, felelősségérzetük
ben megromlott emberek szokásakint va
lami tessék-lássék munkába altatta bele 
azt a nyugtalanító belső szózatot. Közben 
pedig már-már boszankodni kezdett, hogy 
a fia olyan soká jön a pálinkával.

II.
Hát bizony van vagy tiz esztendeje, 

hogy így beletévedt, aztán belesűlyedt az 
ital rabságéba.

Épen azóta, hogy a templomot kerüli.
Elég különös dolognak látszik, hogy ez 

a kettő így összeesett, sőt azt mondhatná 
valaki, hogy ez tisztára véletlen. De hét 
nem, volt véletlen.

Úgy történt a dolog, hogy körülbelül 
ezelőtt tiz esztendővel volt a lelkészválasz

tása. Az új tiszteleti tagok: özv. 
Rudnay Józsefné, született Veress 
Szilárda, özvegy Győri Vilmosné 
született Székács Etelka, Szabolcs- 
ka Mihály, Mágócsy-Dietz Sándor, 
egyetemi tanár. Az indítvány szép 
megokolását, mely az uj tagok ta
láló jellemzését foglalja magában, 
az egész közgyűlés megilletődött 
hangulatban hallgatta végig. Köz
óhaj, hogy az indítvány a  mego- 
kolással együtt nem csupán a  jegy
zőkönyvben,^•hanem az Ösvényben 
is közzététessék és a  közgyűlés 
határozata serint a megválasztott 
tagokkal is közöltetni fog.

A közgyűlés után a társaság 
megkoszorúzta D. Baltik Frigyes 
püspök sírját, ahol Kapi Béla püs
pök mondott az elaggott patriar- 
chát szépen jellemző beszédet. A 
temetőben nem csupán a  társaság 
tagjai, hanem a  Balassagyarmati 
egyház híveinek jelentékeny része 
is jelen volt. Utána pedig közebéd 
következett az intelligencia nagy 
számú részvételével és ami nagyon 
helyeselhető újítás, kevés felkö
szöntővel. A kormányzót a  Társa
ság elnöke köszöntötte fel, a  sablon
tól elütő beszédben, a  vendégeket 
viszont Kardos Gyula, helybeli 
lelkész köszöntötte.

Délután Kapi Béla és Kiss Ist
ván püspökök az újonnan épült 
kórházat látogatták meg.

Befejezésül megemlítjük, hogy 
a Luther Társaság kiadványai kö
zül kimagasló helyet foglal el Böhm 
Károly korszakos nagy művének
V. kötete és Raffay Sándor püspök

tás és hót nem az lett a lelkész, akit And
rás gazda akart. Derék ember volt ez is, 
amit András gazda se tagadott, de hót 
azt mondta, hogy ez nem az ő papja, ő 
ezt nem hallgatja, hallgassák azok, akik 
megválasztották. Annyira beledacolta ma
gát ebbe a balgatag csökönyösségbe, hogy 
senki attól eltéríteni nem tudta. Hiába 
mondták neki okos, higgadt emberek, hogy 
hót hiszen, ha egyszer választás, hát vá
lasztás, akkor a többség dönt, amibe utó
végre mégis csak bele kell nyugodni, aztán 
meg, ha fordítva történt volna, mit szólna 
hozzá, ha a másik pártiak beszélnének 
úgy, mint most ő beszél, meg hogy hiszen 
az új lelkész nem vétett őneki egy köröm- 
feketényit se. Érezte ugyan, hogy nem az 
okosság utján jár, hanem csak a dac füti, 
de azért mégis egyre csak azt hajtogatta: 

— Tisztelem, becsülöm a személyét, de 
nem az én papom, nem én választottam, 
nem az én akaratommal választották I 

Ebből pedig az lett, hogy nem ment 
többet a templomba. Olyan „majd meg
mutatom én" féle önérzeteskedés, aztán 
meg az a gondolat nem engedte meghajolni, 
hogy a másik pártiaknak is, meg az új 
papnak is mennyire hiányozni fog ő majd
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új testámentom fordítása.
Amint értesültünk a  Luther Tár

saság látogatása Balassagyarmat 
egész közönségére mély hatást tett 
és maradandó emléket hagyott 
hátra. A gyűlés jelentőségét és 
emelkedett hangulatát még fokozta 
a sok üdvözlet, mely levélben és 
táviratban érkezett az elnökséghez, 
aminek felsorolására terünk nincs.

Szibériai emlékek.
Rev. W. Teeuwissen szarvasi, orosházi 

és tótkomlósi látogatása alkalmából.
3

Rev. W. Teeuwissen lankadat- 
len energiával dolgozott azon is, 
hogy a  testi, lelki és szellemi táp
lálék mellett a  hazautazás lankadó 
reményét ébrentartsa és élessze. 
Az ő javaslatára történtek lépések 
a Y. M. C. A. és az American Red 
Cross vladivosztoki főtitkári hiva
talai útján ezen intézmények Egye
sült Államok Központjánál, hogy 
azok a Magyar Vöröskereszt Egy
let kiküldötteit, Del, Adami Géza 
vezérkari őrnagyot és dr. Kovács 
István ezredorvost támogassák, 
akik Amerikában a magyar hadi
foglyok hazaszállításához szüksé
ges pénzt gyűjtögették. Rev. W. 
Teeuwissen öröme és boldogsága 
óriási volt, mikor az első hadi
fogoly transportot sikerült elkül
denie. Le is utaztunk Vladivosz- 
tokba, hogy örömtől könnyező 
szemmel lássuk az első hadifo
goly magyar transportnak elindu
lását haza.

a templomban és ebben a gondolatban 
kielégülő boszut érzett. Boszut akart óllani 
a másik párton, meg az új papon, de tulaj
donképen az ártatlan templomon állt bo
szut, ahol üresen maradt a helye, leginkább 
pedig önmagán, mert megfosztotta magát 
a templombajárós áldásától, kiszakította 
magát a gyülekezet közösségéből.

Persze, ha csak eddig lett volna, hát 
talán azt lehetett volna mondani: kór, kar, 
hogy igy megmakacsolja magát, de ki tehet 
róla? Aztán talán-talán napirendre is lehe
tett volna térni a dolog felett. Csakhogy 
hót úgy van az, hogy akár helyes, akár 
helytelen dolgot mivelünk, annak a hatása 
kiárad a környezetünkre is. Nem lehet azt 
mondani, hogy kinek mi köze hozzá, mit 
csinálok, hogy ami az én dolgom, az az 
én dolgom. Igen, hogyha valami elhagyatott 
pusztában, vagy rengeteg erdőben, egyedül 
élnénk! De hát emberek között élünk, 
folytonos, szoros közösségben egy sereg 
más emberrel, akik, ha akarnák se tudnák 
kivonni magukat tetteink következményei 
alul. Hiszen még az ásítás is ragadós, 
hogyne volna ragadós a rossz példa!

(Folytatjuk.)
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Rev. W. Teeuwissen volt hadi
fogságunk alatt az egyetlen idegen 
akit a  tábor minden lakója meg
szeretett. Bizalmasabb körben csak 
úgy hívtuk: „az öreg.“ S ő erre 
büszke volt. óriási szervezőképes
ségével megteremtette a  táborban 
a  Y. M. C. A. minden ágát s meg
szerettette azt mindenkivel fele
kezeti különbség nélkül; nem volt 
hadifogoly, ki nem dolgozott volna 
szívesen és nem volt senki, ki ne 
tekintett volna reá tisztelettel, cso
dálva vallásosságának meggyőző 
erejét és ismerve jószívűségét. 
Emellett mindig egyformán szerény 
volt, s mosolyogva előre köszön
tötte a hadifoglyokat a  táborban 
és a  városban.

Magyarország az amerikai Y. 
M. C. Á. ezen nagy munkájának 
köszönheti azt, hogy a szibériai 
poklok kínszenvedéseink pergő
tüzéből hazatért magyarok ezrei 
testileg, szellemileg és lelkileg 
megerősödve, munkakedvvel, mun
kaszeretettel jöhettek meg és nem 
a  vörös eszméktől telítve, hanem 
szívükben a bolsevismusnak gyű
löletével.

Az amerikai Y. M. C. A. ezen 
nagy munkájának fáradhatatlan 
harcosa Rev. W. Teeuwissen.

Ez az ember megérdemli azt, 
hogy szeretettel fogadják. Ha kö
zénk jött, rójjuk le hálánkat az ő 
hervadhatatlan érdemeiért ragasz
kodásunk jelével. Kováts Arthúr

min. számtanácsos.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
„óh, miként fogadjalak!“

Dec. 3. Tárt ajtóval Jel, 3, 20b. Hány 
vendégnek nyitok ajtót életemben I Jézus 
a legjobb barátom, — nem engedhetem, 
hogy sokáig várja ajtóm nyílását. Szava is 
állandóan zeng. Isten igéje egész életemen 
ót kisér. Ha meghallottam szavát, ajtót kell 
nyitanom. A tárt ajtón ót Istennel való szent 
életközösség lép be életembe. Ezt jelenti: 
„Vele vacsorátok és ő én velem.“ Imádsá- 
gos lélekkel énekelem a 114. ádventi éneket.

Dec. 4. Bűnbánó szívvel. Cselekedetek 
2. 14—41. Nagynak érzem Isten kegyelmét, 
mert nagynak érzem bűnösségemet is. Nem 
a meggyónt bűnökre gondolok csupán, 
hanem főleg a soha be nem vallott bűne
imre, mert ezek azok, melyek szívemet 
megkeserítik, örömömet meglopják, erőmet 
sorvasztják. Ezek azok, amelyekkel legjob
ban megbántom és megkeserítem Istenemet. 
Zivatarként zúg ét szívemen a ma, tegnap 
és azelőtt elkövetett vétkek emléke. De így 
tisztul meg szívem, könnyebbül meg lel
kem ; zivatar után és megtisztul a levegő. 
Nemcsak a természetnek van szüksége 
viharra, de szívemnek is szüksége van 
bűnbánatra, mert annál jobban érzem Isten 
kegyelmét s annál méltóbban fogadhatom 
üdvösségem fejedelmét.

Magyar remények.
Ezer virágnak földre hullott szirma, 
Hirdethet elmúlást, örökéjet;
Ha a szívem folyton, biztatón súgja :
Ne le a földre, . . .  az égre nézzek 1

Varjuktól lármás, dérlepte mezőkön.
Lábam sűlyedhet holtnakvélt avarba; 
Tudom, a szomorú halotti lepel.
Szebb jövendő hajnalát takarja.

Szebb jövőd hajnalát hinned kell magyar I 
Trianon átkos. gyászos éjjelén 1 
Álnokság setétjébe gyújtson fényt már, 
Feltámadás je le : a Hit, Remény 1

Halál a lemondás, Remény az Élet I 
. . .  Mi nem mondunk lel O h ... „nem. nem 
ősi erényünk leküzdi a Halált, [soha 1“ 
Mienk a Lét pirosló májusa 1

. . .  Rabló varjaktól szállt. . .  magyar me- 
Feltómadás, tavasz fénye ragyog... [zőkre. 
Csak ne a földre, fel az égre nézzünk, 
Halálraszánt, elárvult magyarok 1

Győrik György.

Dec. 5. Hittel. Zsid. 11. E számos bib
liai példa egyház- és világtörténelmi utakra 
vezet. Kiváló államférfiak, hadvezérek, fel
találók, tudósok majdnem kivétel nélkül 
istenfélő emberek voltak. Rám is nagy 
dolgot bízott az Isten: jövendőmet kell 
megalapoznom. De örökkévaló alapra kell 
építenem. Nincs más örökkévaló alap, csak 
Jézus; ő’meggyőzte a halóit is. Egész éle
temet neki ajánlom, minden munkámmal 
azt akarom bebizonyítani, hogy ő a leg
drágább nékem; eltűrök mindent, ami érte 
és miatta éri éltemet, mert tudom, hogy ő 
nem hagy el, ha vele maradok. Ezzel a 
boldog bizonyossággal várom őt most is. 
Hiszek 1

Dec. 6. örvendezve. Ésaiós 61, 10. A 
keresztyénség nem borongós életbölcselet, 
hanem a lélek legszentebb örömeinek va- 
Ióraválása. Jézus nem bánatos arcokat akar 
látni, hanem derűseket, ő  maga is örven
dező, derűs lélek volt, hiszen részt vett a 
kánai mennyegzőn is, ahol nem voltak 
komor óbrázatok. Beszédeiben is nem egy
szer használja a vőlegény és menyasszony 
szép hasonlatát. Az üdvösség gondolata 
is boldog, vidám gondolat, ezért magától 
értetődik, hogy Krisztus várósának ideje 
lelkünk öröm-ideje is. örvendező lélekkel 
merítem bele lelkemet a 113. énekbe.

Dec. 7. Mint pásztoromat. János 10, 
1—30. Senki sem ismer úgy, mint Jézus. 
Még nyelvem alatt sincs a szó, ö  már 
tudja ; még kezemet nem is emeltem fel. 
ő  mór látta cselekvésemet. Ismer engem, 
mint a pásztor az ő juhait. Terelgeti aka
ratomat jóra, érzéseimet a tisztaságra, be
szédemet az igazmondásra. Ha lelkiisme
retem megfékezi indulataimat, ha kerülöm 
a rosszat s tudok megbocsátani, — ez mind 
az ö  titkos pásztori munkája. Ha megvi- 
dámítja lelkemet az ige s imádságommal 
égi utakon járok, ö  terelget engem az élet 
vizéhez s 0  ád megnyugtató erőt az élet 
kenyere által. De egyet jól bele kell vésnem 
szivembe: Jézus csak úgy marad meg az 
én pásztorom, ha én is megmaradok az ő  
nyájában, ha meghallom szavát és köve
tem őt.

Dec. 8. Mint királyomat. Máté 21, 1—9. 
Még nem felejtettem el a Második Hitóga- 
zat szavait: „. . . onnan lészen eljövendő 
Ítélni eleveneket és holtakat.“ Életemet ö

igazgatja, porom feled is ő  áll meg. az 
örökkévalóságban is ő  jelöli ki helyemet; 
Ö a királyom. Mint királyt feltétlen hódolat, 
bizalom és engedelmesség illeti meg. Hó
dolatom jeléül pálmaágként nyújtom feléje 
hitem et; bizalmam jeléül szívem minden 
örömét és bánatát; engedelmességem jeléül 
egész életemet neki áldozom. Az ádventi 
Krisztus-fogadásnál nem az a fontos, hogy 
Krisztus előtt jórok-e, vagy Krisztus utón, 
hanem hogy vele együtt megyek.

Dec. 9. Mint Megváltómat. Titus 2, 
11—14. Akkor ismertem mep öt igazán, 
mikor lelkem megváltójának ismertem meg. 
Nem lehetek kételkedő keresztyén, nem 
tarthatom egyedüli jónak az én múló vilá
gomat, hanem mint az ő  megváltott test
vérének, igazán és szentül kell élnem, mert 
szentségre hívott engem is az Isten. Merem 
mondani mindenkinek, hogy legfőbb remé
nyemet a mennyei boldogságba vetem s 
Jézus nekem mindenkinél több, legfőkép
pen pedig önmagámnál, mert az ö  ártatlan 
szenvedéseinek köszönhetem, hogy nem 
zúztak össze már eddig is a sors csapásai; 
vére az én erőm s halála az életem forrósa. 
Mindenre van erőm s minden az enyém, 
ha én is mindenestül az övé vagyok.

vitéz M agassy 8 án d o r.

Cselekedjetek jót mindenekkel...
A soproni gyülekezet ez évben 

is bensőséges módon ülte meg 
aratási hálaadó ünnepét. Szent- 
háromság u. 24. vasárnapon úgy 
a  magyar, mint a német nyelvű 
istentiszteleten az áhitatos hívek 
nagy tömege jelent meg a  szépen 
feldíszített templomban, majd isten- 
tisztelet végeztével az elemi iskola 
egyik tantermében nagy mennyi
ségű élelmiszer került szétosztásra 
a  gyülekezet szegényei között. 
A hívek tehetősebbjei u. i. úgy 
gondolták méltóképen leróni hálá
jukat az aratás Ura előtt, hogyha 
adományaiból juttatnak azoknak 
is, akiket a szükség szorongat. 
Azért nagy tömegben adtak össze 
burgonyát, zöldséget, lisztet, ke
nyeret, cukrot stb.-t, úgyhogy 200 
családnál többet lehetett adomá
nyokban részesíteni. Az adomá
nyok gyűjtésében és szétosztásá
ban a nőegylet tagjai buzgólkod- 
tak önzetlenül. íme, az önzés rideg 
napjaiban milyen felemelő dolog, 
ha egy-egy gyülekezetben bizony
ságot tesznek a hívek arról, hogy 
tettekre készteti őket az apostol 
intése: „Cselekedjetek jót minde
nekkel, kiváltképen pedig a mi 
hitünk cselédeivel.“ (Gal. 6 . 10J

Kérjük a hátralékos előfizetőket, ren
dezzék hátrálékukat. Aki természetesen 
ak á r a kiadóhivatalnál, ak ár az illetékes 
lelkészi és tanítói hivatalnál bejelentette 
— anyagiak hiányában — az ingyen
példányra való jogigényét, azok előfize
tése rendben!
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A Magyar Protestáns Irodalmi Társaság 

november hó 17-én nagysikerű irodalmi és 
kulturestélyt rendezett Ózdon, amelynek 
fénypontja Kapi Béla püspök előadása volt.

A főpésztor Marcsek János ev. lelkész 
kíséretében autón érkezett Ózdra. ahol nagy 
lelkesedéssel fogadták. A gyári olvasóegylet 
nagytermét szép számmal töltötte meg az 
érdeklődő közönség, amelynek díszes sorá
ban az ózdi evang. egyház felügyelője: 
Zorkóczy Samu vezérigazgató is megjelent 
Budapestről. Az estélyt a gyári zenekar 
nyitotta mag sikerült zeneszámmal, majd 
az olvasóegylet több versenyen győztes 
dalárdája következett. A „Hiszekegy“ el- 
éneklése után Gyula diák és Farkas Nándor 
„Repülj fehér galamb" c. országosan ismert 
irredenta dalát adták elő Szedlák Gábor 
karnagy vezeiésével, általános tetszés mel
lett. Ezután Kapi Béla püspök előadása 
következett. Előadásában szívhez szóló 
hangon beszélt különösen a munkássághoz, 
a jelen és a jövő nemzetépítő munkájáról, 
a munkáról, amely nem lesz teher és verí- 
tékes fáradság, ha az egyházáért és hazá
jáért élni és dolgozni tudó munkásság a 
Krisztusnak adja szívét. A lelkesedéssel 
és szűnni nem akaró tapssal fogadott elő
adás után dr. Placsko Lajosné hangverseny
énekesnő W agner: „Tannhauser“ áriáját 
énekelte el Mátray Gézáné zongorakisérete 
mellett. Művészi énekét és a kifogástalan 
zongorakisérete! hosszantartó tapssal jutal
mazta a lelkes közönség. Szünet után dr. 
Placskó Lajos orvos lépett a színpadra és 
remek cselló játékával gyönyörködtette a 
jelenlevőket. Szegedi István a költeményei
ből olvasott fel, dr. Placsko Lajosné Tar- 
nay: „Tiszától a Szajnapartig“ c. nagysikerű 
dalát adta elő a tőle megszokott művészettel 
és átérzéssel. A nívós és osztatlan tetszés
sel fogadott műsort a dalárda és a zenekar 
fejezte be, az utóbbi a Rákóczy-induló 
hangjaival. Másnap, vasárnap délelőtt az 
evangélikus templomban Kapi Béla püspök 
hirdette az igét, a templomot zsúfolásig 
megtöltő buzgó ózdi híveknek, akikre nagy 
hatást tett a Máté 24 . « s — 51. alapján tartott 
beszéde. Déli 1 órakor közebéd volt a 
kaszinó dísztermében, majd délután 4 óra
kor a lelkész-házaspár és Szegedi István 
költő társaságában visszautazott Miskolcra 
a népszerű főpásztor, ahol szintén irodalmi 
estélyen vett részt- Az estély úgy erkölcsi, 
mint anyagi tekintetben fényesen sikerült; 
a maroknyi ózdi gyülekezet ismét követésre 
méltó példáját adta a Protestáns Irodalmi 
Társaság iránti lelkesedésének, amikor an
nak pénztárát 350 pengővel gyarapította.

Kapi püspök délután autón Miskolcra 
utazott, ahol is a Protestáns Irodalmi Tár
saság este 6 órakor az evangélikus temp
lomban tartott vallásos estélyt. Az evan
gélikus vegyeskar gyönyörű énekszámén 
kívül Pazér Béla Boccherini Lorgóját ját
szotta gordonkán, Zéboly János pedig 
Beethoven fohászát énekelte. Pazár István 
Bach D-mol praeludiumát és fugáját ját
szotta orgonán s a vegyeskar Maradj meg 
kegyelmeddel című motettet adta elő. Sze
gedi István író költeményeiből mutatott be 
néhányat, melyek közül a 90. zsoltár ra
gadta meg különösen a lelkeket. Kapi 
püspök ezen a kulturestélyen a következő 
kérdésről tartott előadást: Az ember fele
lőssége a nemzet sorséért. Előadáséban 
kifejtette a felelősségnek az öntudatosság
hoz való viszonyát, annak az emberi mél

tósággal s közhasznú életre kötelezéssel 
való kapcsolatait. Megállapította a nemzet 
igazi fogalmát s a nemzet egyéniségével, 
műveltségével, erkölcsével és egységével 
szemben fennálló kötelességeit. Az előadás 
mély hatást keltett.

K O R K É P E K .

K arcola tok a hétről.
R é g e b b e n  d i v a t b a n  v o l t  A n g l i á 

b a n , h o g y  a z o k n a k  a  h á z ta r tá s i  
a lk a lm a z o t ta k n a k ,  akik huszonöt 
évig szolgáltak egy helyen, a  k ü 
lö n b ö z ő  jó l é t i  e g y e s ü le t e k  ú g y n e 
v e z e t t  h ű s é g d í ja k a t  a d o m á n y o z ta k .  
M a  m á r  a z o n b a n  m e g v á l to z ta k  a z  
id ő k  é s  l e g ú ja b b a n  m á r  egy és 
két évi szolgálat után osztanak 
ki hűségdíjakat a z  a lk a lm a z o t ta k  
k ö z ö tt .

A z  id ő k  v á l to z n a k .  V á l to z n a k  
a z  e m b e r e k .  J é z u s  K r i s z tu s  a z o n 
b a n  te g n a p ,  m a  é s  m in d ö r ö k k é  
u g y a n a z .  N e m  2 , 5 , 10, 2 0 , 2 5  é v i ,  
h a n e m  m in d h a lá l ig  v a ló  h ű s é g e t  
v á r  é s  k ö v e t e l  tő lü n k . Légy hű 
mindhalálig s elnyered az élet 
koronáját.

Esztergomban,
a  magyar római katholikus egyház 
ősi helyén, mintegy 220 evangélikus 
lélek lakik, kiket dr. Kovács Sán
dor egyetemi tanár gondoz lelkileg 
oly formán, hogy a  református 
templomban tart havonkint 1 ev. 
istentiszteletet. A vallástanítást a 
folyó év szeptemberétől kezdve 
Hüttl Ármin budai vallástanár 
végzi a  püspök kérésére, kitől az 
esztergomi ev. nőegylet kérte az 
evangélikus tanerő beállítását, mert 
addig a református lelkész végezte 
ezt a  munkát. A nőegylet élén 
Lang Györgyné ny. ezredes fele
sége áll. Az alig egy éve fennálló 
nőegylet nov. 11-én a  vármegye- 
háza nagytermében szép sikerű 
hangversenyt rendezett, melyben 
a  budai Lutherszövetség vegyes
kara önzetlenül támogatta a  nő
egyletet azzal, hogy a hangverseny 
egész programmját biztosította. Az 
énekkar énekelte a  nemzeti hiszek
egyet, 6 régi, magyar éneket, Men
delssohn : „Életünkben szüntelen“ 
8 szólamu karát és két finn val
lásos éneket, Szarvasi Olga sza
valt, Szántó Jenő hegedült, K. 
Eitner Irén énekelt, Mikus-Csák 
István dirigált és kísért, Hüttl Ár
min rövid beszédet mondott.

A szépen sikerült hangverseny 
az esztergomi úri társadalom fi
gyelmét az ev. nőegylet munkájára 
terelte és bizonyára szép anyagi 
sikert is biztosított neki, a budai 
Lutherszövetség vegyeskarának pe
dig alkalmat adott, hogy evang. 
Sionunk exponált helyen jó szol
gálatot tegyen.

Gyalog István.
Gyalog István 1856. március hó 26-án 

Sérszentlőrincen született kisgazda szülők
től. Az elemi iskolát szülőhelyép látogatta. 
5 hónapig Mucsfán volt német szóra. A 
középiskolát a sérszentlőrinci algimnázium
ban kezdte meg, majd az iskolának Bony- 
hádra való áthelyezése után Bonyhádon 
folytatta. A felső osztályokat Sopronban, 
az egyetemet Budapesten végezte, ahol 
tanári oklevelet nyert. Egyidei nevelősködés 
után Békéscsabán a polgári leányiskolában 
működött 2 és fél évig, ahonnan 1883-ban 
a bonyhádi algimnáziumhoz választották 
meg. 6 év múlva már igazgató lett s ezt 
a tisztséget 1918 augusztus hó 31-ig viselte, 
amidőn nyugalomba vonult.

Igazgatósága idejére esik az iskolának 
főgimnáziummá való fejlesztése. A kiegé
szítés gondolatét már 1890 ben vetette fel 
s a terv keresztülvitelét úgy gondolta le
hetségesnek, hogy a gyönki ref. algimná
ziumot hozzák ét Bonyhádra s a ref. espe- 
rességgel együtt egyesült erővel főgimná
ziumot létesítenek. A tárgyalások meg is 
indultak, de eredményre nem vezettek, 
mert a gyönki algimnáziumnak helyhez 
kötött alapítványairól a ref. fenntartóság 
nem mondhatott le. Gyalog István gondo
latával találkozott 1904-ben az egyházi fő
hatóság eszméje is, hogy az iskola fenn
állásának 100 éves évfordulóját, legméltób
ban a főgimnáziummá fejlesztéssel lehet 
megünnepelni. Az ily módon megizmoso
dott gondolat Gyalog Istvánban nagy szer
vezőre talált. Rövid idő alatt, gyűjtés útján 
70 ezer korona állott készen, úgy, hogy a 
kormány támogatásával 1906 szeptember 
havában megnyílt az ötödik osztály, 1908 
október 12-én pedig új, a modern követel
ményeknek megfelelő, díszes épületet avat
tak fel. A kormány maga is értékelte a 
nagy munkát, midőn 1909-ben egyszerre, 
véglegesen megadta az intézetnek a nyil
vánossági jogot.

Gyalog István igazgatóságéhoz fűződik 
az új konviktusi épület építése, amelynél 
nagy étterme 200-nál több tanuló befoga
dására alkalmas, továbbá az internétus 
létesítése, amelyhez a régi algimnázium 
és tápintézet helyiségeit használták fel.

Az egyházi és társadalmi életben is 
vezető szerepet vitt. Nyolc éven át felügye
lője volt a bonyhádi ev. gyülekezetnek; 
ott volt a protestáns kör létesítésénél, mely
nek haláléig díszelnöke volt. Kezelte éve
ken keresztül az egyházmegye pénztárát; 
tagja volt az egyházmegyei törvényszéknek 
és az iskolai nagybizottságnak. Tagja volt 
Tolnamegye törvényhatósági bizottságénak 
és Bonyhád nagyközség képviselőtestületé
nek ; tevékeny részt vett a bonyhádi taka
rékpénztár életében.

Nyugdíjaztatása alkalmával tervbe vett 
felsőbb kitüntetését az akkori szomorú idők 
megakadályozták. Az iskola iránt való sze- 
retete és érdeklődése azonban a sírig tar-
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tott. Az utolsó két esztendőben érelmesze
sedés tünetei mutatkoztak, a balatonfüredi 
fürdő csak nyújtotta, de megakadályozni 
nem tudta a katasztrófát. Napi sétái mind 
rövidebbek lettek, ez év október második 
felében váratlan tüdőhurut két hét lefor
gása alatt megtörte a legyengült szerveze
tet s november 2-án véget vetett szenve
déseinek. Az intézet a maga halottjának 
tekintette, az általa alkotott új épület elő
csarnokából 1928 évi november hó 4-én 
délután a fenntartóság, a környék, a tisz
telők és jóbarátok részvétének lélekemelő 
módon való megnyilatkozása mellett, kí
sérte örök nyugvóhelyére. Emlékét nemcsak 
az intézet, annak emléktáblája, hanem 
barátainak és tanítványainak szeretete is 
őrzi.

Komárom.
A közel múltban önállósult komáromi 

ev. anyaegyház a reformáció évfordulója 
alkalmából méltóan ünnepelt 30-án vallá
sos est keretében, 31-én pedig ünnepi is
tenitisztelet tartáséval. Ez istenitiszteleten 
teljes számban résztvett a helyőrség pro
testáns katonasága. A vallásos est is szép 
számú közönség jelenlétében folyt le s of- 
fertóriuma is szépen gyarapította a Nőegye
sület vagyonát.

Fadgyas Aladár lelkész „A reformáció 
hatása a nemzeti életre“ címen tartott elő
adást. Szavaltak : Horváth Irénke és Trog- 
mayer Gusztáv. Szólót énekelt Luka Zsó
fiké Zsovinetz Mária harmonium kíséreté
vel. Ima s közének kezdte s zárta az 
estélyt.

31-én este a fiókegyházban, Tatatóvá- 
rosban volt vallásos est. „Mit adott a re
formáció“ címen tartott itt a lelkész elő
adást. Szavaltak: Gaszner Olgi és Tehlár 
Miklós, míg a szóló ének számban a ko
máromi vendégszereplők Luka Zsófiké és 
Zsovinetz Mária működtek közre.

Másnap, november 1-én pedig rendes 
ünnepi istentisztelet keretében áldoztak a 
nagy reformátorok emlékének.

A Nőegyesület november 11-én szegé
nyeinek karácsonyi felsegélyezésére a helyi 
kaszinó nagytermében rendkívül kiváló 
sikerrel műsoros tea-estélyt rendezett, me
lyen úgyszólván megjelent a város egész 
társadalma, köztük a különböző felekeze
tek lelkészei.

Az estély belépő díjak nélkül mintegy 
350 pengőt hozott a nemes célra.

Megnyitót a lelkész mondott. Zongora 
égykezest játszott a két kis tóvárosi ven- 
ég, Mohácsy Ilyke és Margitka. Szavalt 

Jánossy Annus, ugyancsak zongorázott 
Jánossy Ilonka. Körmendy Kálmán és Har- 
sányi József (Pápa) irredenta és müdal 
szólóénekszámaikkal szerepeltek. A kísé
reteket Zsovinetz Mária és Csokona Gyula 
szolgáltatták. Egy dialogot Diószeghy Jolán 
és Trogmayer Jenő adtak elő.

F e lh ív á s  é s  k é r e le m !
A közeledő karácsonyi ünnepek 

alkalmával tisztelettel felhívjuk a 
Harangszó olvasó közönségének nagy
becsű figyelmét a „P r o te s tá n s  
C sa lá d  és Isk o la "  örökbecsű  
k ia d v á n y a ir a .

Az evang. anyaszentegyháznak,

ennek keretén belül az evang. csa
ládoknak e ls ő r a n g ú  é rd ék e , hogy 
ezek a kiadványok elsősorban is az 
ev. egyház, az ev. családok, az ev. 
ifjúság közkincsévé váljanak.

A kiadványokat Wellisch Béla cég 
valóban p o to m  á r é r t ,  c sa k u g y a n  
in g y e n , d a r a b já t  6 0  f il lé r jé v e l  
é s  a  p o r tó  s z á l l í t  j a .

Az ev. Nő- és Leányegyletek is, 
a karácsonyi ünnepek alkalmából 
szebb missziót nem teljesíthetnek, 
mint amikor a „Protestáns Család 
és Iskola“ kiadványait odahelyezik a 
nöegylet karácsonyi adományakép az 
iskolásgyermekek karácsonyfája alá.

L egszebb k a r á c s o n y i  a já n 
d é k  a jó  k ö n y v !

Evang. leánykonferencia Ózdon.
A Magyar Kér. Leányegyesületek Nem

zeti Szövetsége december 8 és 9-én Ózdon 
ev. leánykonferenciát rendez. Előadnak: 
dr. Dómján Elek Sátoraljaújhely, Vidovszky 
Kálmán Budapest, dr. Csengődy Lajos 
Salgótarján, Turóczy Zoltán Győr, Marcsek 
János Ózd, Krieger Mihály Nyíregyháza, 
Duszik Lajos Miskolc, V idor' Erzsébet 
Budapest.

Részvételi díj és ellátás két napra 7 P.
8-án délután a résztvevők megtekintik 

a vasgyárat. A konferenciát rendezők fel
kérik a résztvevő egyesületeket, hogy hoz
zanak beszámolót működésükről.

A konferenciára felhívjuk minden ev. 
leányegyesület, leánykor, leánymunka fi
gyelmét. Nagy áldására lesz munkájuknak, 
ha legalább vezetőik részt vesznek azon. 
Kiváló alkalma lesz ez a gyűlés a kér. 
leányegyesületek evangélikus ága kifejlesz
tésére, amelyre az erős ref. ág mellet szük
sége van egyházunknak, leányainknak 
egyaránt.

Jelentkezés az ózdi ielkészi hivatalba 
küldendő.

L á tá so k  s z ig e t é n .
Ezzel a címmel új könyve jelent meg 

Kutas Kálmánnak, a jeles költő-papnak, 
kit olvasóközönségünknek nem szükséges 
bemutatnunk. Régen ismerik nemes veretű, 
emelkedett lélekre valló írásait.

Uj könyve Kutas Kálmánt több oldalá
ról mutatja be. Látjuk belőle a költőt, a 
magányos elmélyedéseket kereső, értékes 
gondolatokat, szinbolumokat apró hangu
lati képekbe tömörítő prózairót és végül 
az essay-szerü, alapos tanulmányra valló 
kritikai emlékezések íróját.

Nehezen tudnók megmondani, e három 
minősége közül melyikben értékesebb. 
Mindhárom terrénumon egyformán jellemzi 
azonban az epikai törekvés, a súlyos té
mák keresése és a nemes, emelkedett, 
patétikus gondolkozás. Érdekes, hogy mig 
költeményein, még a legapróbbakon is 
bizonyos tartózkodó tárgyilagosság, az epi
kai jelleg a szembeszökő, addig a „Látá
sok szigetén“ című, prózában irt ciklust 
meleg liraiség jellemzi.

A „Beszédek cikkek“ című fejezet a 
hivatása magaslatán álló lelkészt mutatja. 
Minél több ilyen papunk támad, annál

nagyobb reménnyel nézhetünk a protes
tantizmus jövője elé.

Legerősebb talán könyvének az a ré
sze, melynek az „Emlékezések“ címet adta. 
Itt az alapos kritikai tanulmányra valló 
iró tolla szólal meg, szívéhez közelálló 
emberi nagyságokról megkapó képeket 
festve. A „Pestalozzi sírjánál“, „Beethoven“, 
„Gárdonyi Géza halálakor“ és a „Meyer 
Konrád Ferdinánd“ értékes tanulmányok, 
melyeket minden művelt ember a legna
gyobb érdeklődéssel olvashat.

Az egész könyv egy lelkes, komoly el
mélkedésre hajló, igazán tehetséges ember 
munkája, melyet melegen ajánlunk olva
sóink figyelmébe. Varságh János.

Ingyen lakás a Szepesi Diákott
honban. A Szepesi Szövetség Bu
dapesten IX., Üllői-ut Mária Valé- 
ria-telepen fenntartott Szepesi Di
ákotthonában f, évi december 15-én 
20 ingyen hely kerül betöltésre. 
Szepességi vagy felvidéki szárm a
zású  ifjak, akik főiskolai, vagy kö
zépiskolai tanulmányaikat B uda
pesten folytatják, nyújtsák be a  Sze
pesi Szövetség elnökségéhez cím
zett bélyegtelen folyamodványaikat 
Budapest, VIII., Vas-utca 9— 11. 
szám . Takarításért és világításért 
havonta és személyenként 3.50 P 
fizetendő.

H E T I  K R Ó N I K A .
A képviselőház elfogadta a sütőipari 

javaslatot. — Bethlen miniszterelnök ki
jelentette. hogy olyan nyilatkozatok, me
lyek Ottót magyar királlyá deklarálják, 
ellentétben állanak az alkotmányos fel
fogással. — Apponyi Albert Berlinben 
előadást tartott. Hindenburg fogadta Ap- 
ponyit. — Budapesten három nagy bünpör 
tartja izgalomban a lelkeket: Erdélyi Béla 
hitvesgyilkossági pőre, Nagy István törvény- 
széki biró panama pőre és Szász Béla 
rendőrkapitány sikkasztási pőre. Ugyan
csak nagy izgalmat váltott ki Rőser Alfréd 
felsőkereskedelmi iskola igazgatójának le
tartóztatása, aki hamis érettségi bizonyít
ványok gyártásával foglalkozott.

A pusztító viharok tömeges hajósze
rencsétlenségeket okoztak.

Az osztrák szociálisták nem fogadják 
el az alkotmány módosító indítványt.

A román petroleom panama ügyében 
szenzációs letartóztatásokat várnak.

A csehek mésfélévi börtönre Ítéltek 
egy magyar munkást.

Bulgáriában polgárháború kitörésétől 
tartanak.

Az angol király állapotéban javulás 
állott be.

A német birodalmi gyűlés bizalmat 
szavazott a kormánynak.

Fehér Oroszországban és Ukrajnában 
fellázadtak a parasztok. Igen sok szovjet 
tisztviselőt meggyilkoltak.

Állásnélküli, evangélikus diakonissza, 
aki megfelelő bizonyítványokkal rendelke
zik, betegápolásra, gyermekek mellé, vagy 
idősebb házaspárhoz házvezetőnőnek ajánl
kozik. Cím megtudható Ev. Ielkészi hivatal 
Budapest, III., Zichy-u. 7. sz. 1—3
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Advent 1. vasárnapján.
Ep. Róm. 13 .11—H.

Valahányszor egy kedves vendéget 
várunk, mindannyiszor megtesszük aszúk- 
séges előkészületeket, hogy méltókép fo
gadjuk. Most mikor a legnagyobb, leg
kedvesebb vendég, Krisztus jön és köze
ledik feléd, felkészültél-e meltóhép az ő  
fogadtatására ? Készítsd magad kedves 
lélek : Öltözd fel a  Krisztust és fegyver
kezz fel a jelenkor nagy bűnei ellen.

„ --------
Ozv. Kapi Gyuláné, Kapi Béla püspök 

édesanyja, mint részvéttel értesülünk, sú
lyos beteg. Mielőbbi felépülését imédságos 
lélekkel kívánjuk.

I Papp József t  1 Papp József a soproni 
ág. h. ev. tanítóképző-intézet nyugalmazott 
igazgatója november hó 22-én munkás 
életének 70. évében elhunyt. A megboldo
gult 1883. szeptember 1-től 1905. szeptem
ber 1-ig rendes tanára, majd 1917. aug. 
31-ig igazgatója volt az intézetnek. Teme
tése november hó 24-én, szombaton d. u. 
3 órakor volt a soproni ág. h. ev. sírkert
ben. Béke hamvaira ! Emléke él közöttünk!

Az egyhózszeretet példaképe. Egy- 
házasberzsenyi Berzsenyi Dezsőné, akinek 
25 éves elnöknői jubileumát ez évben 
ünnepelte a celldömőlki Evang. Nőegylet, 
100 P-t ajándékozott a nőegyletnek, amely
ből az elnökség gyönyörű ezüst keresztelő- 
kancsót vásárolt a gyülekezet részére. A 
belevésett név hirdesse mindnyájunknak, 
hogy mivel tartozunk anyaszentegyházunk- 
nak.

Közös lelkész- és felügyelői értekez
letet hívott össze Pápára Takács Elek, a 
veszprémi egyházmegye esperese. Az Úr
vacsorát Nagy Jenő, ösküi lelkész osztotta 
ki. Az értekezlet jegyzőkönyvbe foglalta a 
nyáron elhalt suri lelkész: Boczkó Gyula 
emlékét, kit rövid, két éves suri munkál
kodás után szólított el a Mindenható. 
Azelőtt jolsvatapolcai lelkész volt, de on
nan a csehek elűzték. Új otthont a dunán
túli egyházkerület püspöke adott neki, ki
nevezvén őt somogyvámosi adminisztrá
torrá. Ottani érdemes működése után ke
rült Surra, hol szintén hű munkásnak 
bizonyult. Emléke áldott lesz gyülekezeté
ben. Novák Rezső, ajkai lelkész „Az egy
házközségi felügyelő az egyházvédelem 
szolgálatában“, Hering János veszprémi 
lelkész „Lelkész és felügyelő együtt mun
kálkodása" címen tartottak előadást. Az 
értekezlet kimondotta, hogy a két dolgo
zatot az egyházmegye felügyelői számára 
sokszorosíttatja. Kovács Béla pápai hitok
tató „Ifjúsági énekeskönyvbe felveendő 
énekek jegyzéke" címen értekezett. Molnár 
Gyula egyhm. pénztáros a lelkészi nyug
díjintézet járulékkivetését ismertette. Síkos 
Gyula zalagalsai lelkész, gyülekezetének 
súlyos helyzetét ismertette. Horeczky Béla 
volt segédlelkész, a Britt és Külföldi Biblia- 
terjesztőtársulat képviselője szólt a Bibliá
ról, felajánlván szolgálatait a gyülekeze
teknek. Több apróbb tárgy megbeszélése 
után azzal a érzéssel oszlott szét az érte
kezlet. hogy lelkészek és felügyelők tanács
kozása nem hiábavaló s hogy ilyeneket 
a jövőben is kell rendezni. Az értekezlet
tel egy időben gyűléseztek az egyházmegye 
lelkésznéi, kik megjelentek az értekezleten 
is, hol Takács Elek esperes köszöntötte 
őket szeretetteljes szavakkal. A lelkésznék

nevében Novák Rezsőné válaszolt az üd
vözlésre.

Kinevezés. A vall. és közokt. m. kir. 
miniszter a szentgotthárdi ev. elemi isko
lához tanítóvá Szabó I. Károly kemenes- 
magasi-i tanítót nevezte ki.

Harangavatás. Szép és lélekemelő 
ünnepe volt a takácsi-i leánygyülekezet
nek november 18-án. Ezen a napon adat
ták át a 276 kg.-os kisebbik új harangot 
nemes hivatásénak. Csillag Ferenc pápai 
s.-lelkész oltári szolgálata után Síkos Gyula 
zalagalsai lelkész mondott szép. tartalmas, 
mélyreható ünnepi beszédet. A felavatást 
Schöck Gyula pápai h. lelkész, adminisz
trátor végezte szívhez szóló, gondolatok
ban gazdag beszéddel. Kiss Jolán szép 
szóló éneke után a vegyeskar két hatásos 
éneke következett Bögöthy Károly tanító 
vezetésével. Az ünnepély után közgyűlés 
volt, ahol a helyi tanító felolvasta az új 
harang beszerzésének történetét és az 
adakozók névsorát. A nőegylet erre az 
alkalomra bársony oltár és szószéki térítőt 
készíttetett 210 pengő értékben. Az ünne
pélyen képviseltette magát a r. kath., a ref. 
egyház, a politikai község és az önkéntes 
tűzoltóság. Este az ifjúság jól sikerült 
szinielőadást tartott, melynek jövedelmét a 
harangalaphoz csatolták.

Celldömölk. A celldömölki ev.'ifjusági 
egyesület november 17-én szépen sikerült 
hangversenyt és szeretetvendégséget ren
dezett. A hangverseny hőse Králik Jenő 
fiatal zeneszerző volt, kinek dalait Wall- 
ner Irma énekművésznő adta elő fejlett 
technikával s a szerző leikével egybe
forrott melegséggel. Horváth Sárika kedves 
szavalata vezette be a műsort, melynek 
folyamán Berzsenyi J. Miklós az ifj. egy
let fáradhatatlan buzgalmú titkára emlé
kezett meg az egyesület eddigi munkás
ságáról és feladatairól.

Szentgotthárd. November hó 25-én 
Vakarcs Kálmán reálgimn. tanár „Hogyan 
olvassunk, mit olvassunk ?“ cimmel tartott 
rendkívül tanulságos, lebilincselő előadást. 
Az előadottak során rámutatott, hogy a 
keresztyén embernek legszebb és legked
vesebb olvasmánya napjainkban a Bibliá
nak naponkénti olvasása kell, hogy legyen. 
A kiváló előadónak értékes előadásáért 
Blazsevácz Józsefné nőegyleti alelnöknő 
mondott meleg köszönetét a hálás hall
gatóság nevében, utána Szalay Mihály 
„Hitvallás" című szép költeményét Góczi 
Teréz szavalta nagy hatással. A kis misz- 
sziói egyház december 2-án rendezi első 
ádventi összejövetelét. Ez alkalommal 
Scherer József szombathelyi h. lelkész 
tart előadást „Advent lelke" címen. Közre
működnek : Ernst Irma és Lang Mária 
leányegyleti tagok.

Lelkészértekezlet. A vasi közép egy
házmegye lelkészi kara nov. 27-én Nagy 
György elnöklésével, értekezletet tartott 
Szombathelyen. Zongor Béla esperes az 
egyetemes gyűlés határozatait ismertette 
behatóan, Czipott Géza lelkész a Luther- 
Szövetség konferenciájáról, az országos 
lelkészegyesület közgyűléséről tett jelentést. 
Kiss István kőszegi vallástanár Luther Kis 
kátéjáról tartott értékes előadást, Bélák 
János s.-lelkész a Spiritizmusról olvasott fel 
mélyenszántó munkát. Az értekezleten részt 
vettek, a lelkészi karon kívül. Schneller 
Aurél ügyvéd, egyházm.-i másodfelügyelő, 
Jánosy Gábor szombathelyi felügyelő, or
szággyűlési képviselő is, ki a szombathelyi 
gyülekezet nevében köszöntötte az értekez
letet. Zongor Béla esperes indítványára az
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értekezlet táviratilag üdvözölte Kapi püspö
köt. Az értekezletet megelőzőleg az Ür asz
talához járultak a jelenvoltak, mely alka
lommal a szent szolgálatot Gerencsér Zsig- 
mond nemescsói lelkész végezte.

Felhívás. Budapesti tiz éves igehirdető 
szolgálatom alatt, a több mint ezer, szó
széken, összejöveteleken, estélyeken el
mondott és leirt, vagy gyorsírással feljegy
zett előadásaimból < és beszédeimből 
90—100 beszédre terjedő két kötetet szán
dékozom kiadni advent első vaaárnepjára. 
A két könyv éra előzetes sürgős megren
delés esetén 8 P lesz. A megjelenéskor 
utánvétellel küldöm a könyveket a meg
rendelőknek. Könyvem címe: „íme, a mag
vető kiméne vetni 1" Szabó Imre

b u d a p e s t i  fasori ref. lelkész.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Esküvő. Pataky Giziké és Szlovák Pál 

ev. lelkész november hó 26-án tartották 
esküvőjüket a tatatóvárosi ég. hitv. ev. 
imaházban.

Polster Gyula veperdi lelkész nov. 21-én 
esküdött örök hűséget menyasszonyának, 
Coriáry Margitnak a soproni evang. temp
lomban.

Ezüstlakodalom. Folyó évi nov. 17-én 
ünnepelték meghitt családi körben Baldauf 
Gusztáv pécsi lelkész, egyhm. lelkészegye
sületi elnök és neje Tomka Gizella házas
ságkötésük negyedszázados évfordulóját 
Györkönyben. a jubiláló családanya szülő
falujában és szülőházában. Ez alkalommal 
ugyanazon templomban és ugyanazon oltár 
előtt, ahonnan 25 évvel ezelőtt együtt indul
tak el az élet közös útjára, adtak hálát 
Istennek kegyelméért, mellyel negyedszá
zadon át vezérelte őket. A jubilánsokra 
Schmiedt József györkönyi lelkész, sógoruk 
kérte Istennek további áldását és kegyel
mét. — A jubiláló házaspár ez ünnepélyes 
alkalommal néhai Tomka Gusztáv, volt 
györkönyi lelkész-alesperes, az ünneplő 
családanya édesatyjának emlékére a györ
könyi gyülekezetnek egy templomi csillárt 
és 6 drb. fali gyertyatartót ajándékozott. — 
Isten kegyelme és áídása kisérje a jubiláns 
házaspárt élete további folyásában i s !

Halálozás. Igen nagy részvét mellett 
kísérte utolsó útjára a hívek sokasága okt. 
30-án a 90 esztendőt élt özv. Weisz Jánosné 
szül. Máj Margit ev. hittestvérünket. Benne 
a község egyik legöregebb lakosát, egyhá
zunk egy istenfélő, buzgó tagját, családja 
a legszeretőbb és boldogságát a legutolsó 
napig hűen munkáló anyát és nagyanyát 
veszítette el. Gyászolják gyermekei és uno
kái. Legyen áldott emléke.

Ú J D O N S Á G O K .
Ostffy Lajos 1269-es oklevelet ado

mányozott a  sopronmegyei levéltárnak.
Ostffy Lajos volt főispán és képviselő, 
ostffyasszonyfai földbirtokos, az ősrégi 
Osl-nemzetség utolsó sarja, az egykori ma- 
csói bárók leszármazottja, Sopron várme
gye levéltárának adományozta az eszter
gomi káptalan egyik 1259-ben kelt okle
velét, amelyet a káptalan az Osl-csalód 
egyik tagja részére állított ki. A rendkívül 
értékes okirat még egy másik, 1214-ből 
származó oklevelet reprodukál, amely sop
ronmegyei vonatkozású.

Kubinyi Pál egyetemi tanár meghalt. 
A magyar orvostársadalom ismert, nagy-
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tudásu tagja, dr. Kubinyi Pél, egyetemi 
nyilvános rendes tenár, elhunyt.

Tíz év alatt 116.000 házasságot kö
töttek Budapesten. Az utolsó tíz eszten
dőben a fővárosi statisztikai hivatal szám
adatai szerint 116.000 vőlegény kötött 
házasságot Budapesten. A legnagyobb 
— 22.942 — volt a házasságkötések száma 
1919-ben, a kommün esztendejében. Ebben 
az esztendőben ugyanis több mint kétszer 
annyian házasodtak, mint más, normális 
esztendőben.

Antennát szerelt, megölte az áram. 
Máró Antal ácsmester Hajdúnánáson an
tennát akart felszerelni és a drótot átdobta 
a villamos vezetéken. A drót összekötte
tésbe jött a villamosárammal, amely meg
ölte Máró Antalt.

A gyomorműködésről filmet készíte
nek. Dr. Günther Löbk berlini professzor 
olyan elmés készüléket fabrikált, amely
nek segítségével a gyomor, működését le 
lehet fotografálni. — A professzor mér 
„le is krublizta“ a gyomorműködést s a 
szakférfiak előtt az így nyert felvételeket 
vászonra vetítette.

Ahol minden harmadik gyerek tör
vénytelen. Blauberuen vürtenbergi köz
séget eddig még Németországban is alig 
ismerték, most azonban egy statisztika 
egészen bizonyosan világhírt fog szerezni 
ennek a kis városkának. Különös világ
rekordról van ugyanis szó. A városban 
született gyermek 34 százaléka törvényte
len.

Uj járvány. Lyonban és a környékbeli 
falvakban tifusszerű járvány lépett fel, 
amely magas lázban jelentkezik és eddig 
a hatóságoknál 1500 megbetegedést jelen
tettek be.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest,
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel

Ha kevés pénzért értékes, szép ajándékokkal akarja 
meglepni kedveseit a szeretet ünnepén, úgy forduljon

bizalommal az 1864. évben alapított és azóta jóhírűnek ismert
KIS TIVADAR protestáns irányú könyv- és papirkereskedéséhez PÁPÁN. 

Könyvkötészetében a használt, régi könyvek is újjá lesznek.
Bárhol megjelent vagy kiadott jó protestáns könyvet megküld.

Gyurátz Ferenc: 
L e l k i  v e z é r  

im akönyve.
Valódi vószonkötésben. . . .  2.40 
Párnázott vászonkötésben. . . 6.20 
Díszes bőrkötésben................... 11.—

E van gélik u s
énekeskőnyv.

Félvószon kötésben................... 4.50
V ászonkötésben........................ 5.60
Párnázott vászonkötésben. . . 12.— 
Díszes bőrkötésben................... 18.—

Czeglédyné Kosa Margit:
S z o r o s  kapu, k e s k e n y  u t

leányok imakönyve.
Vászonkötésben.............................1.90
Párnázott vászonkötésben . . . 4.20 
Díszes b ő rk ö tésb en ....................8.50

Bibliai új fali táblák. Könyvjelzők. Képeslapok. Bibliai napi tömbnaptár 1929 évre.

Baldauf Gusztáv és Mesterházy László:

V IG A S Z T A L Á S O K  K Ö N Y V E
ö r e g  é s  k ö z é p k o r ú  h a l o t t a k  f e l e t t  1 70 P 
t a r t o t t  g y á s z b e s z é d e k  g y ű j t e m é n y e .  1>IV/ l>

Kapi Béla dunántúli evang. püspök:

B É K É S S É : « -
E l m é l k e d é s e k  é s  i m á d s á g o k .  510 f0 D 
o l d a l a s ,  d í s z e s  k i á l l í t á s ú  k ö n y v  * 1

Kérje protestáns szellemű, hasznos, tanító, szórakoztató, jó és olcsó könyvek árjegyzékét
K IS  T I V A D A R  kön yvk iad ótó l PÁPA, Fő-utca 21. szóm .

mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési óra egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési éra 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gr ál Mózes. Elő
fizetési óra negyedévre 2 nengő. Megren
delhetők 1., Andróssy u. lri Budapest.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak b e :
özv. Rosta Mihályné Kemenespálfa, 

Sütő János N.-acsád, özv. Ulreich A.-né 
Szombathely, Faith Pálné Kőszeg, Demet- 
rovits Mária Győr, Zatykó Mária, Németh 
Mátyás B.-gyarmat, Hankó Mátyás Békés
csaba, özv. Mód Györgyné Pápa, Buthy 
Sándor, Rétót, Tóth Lajos Győr, Kecskés 
Gyula Újmalomsok, Mórotz Sóndorné Pest
erzsébet, Sümeghy Gyula Celldömölk Puhr 
József Sajtoskól, Sikter Istvánná Rpalota, 
Pongrétz Mihály Kőszegdoroszló, Edvy Já- 
nosné Pórládony, Mesterházy Elek Ostffy- 
asszonyfa, Csengéi Ilona Moson, Kálmán 
Lajos Beled, Takács Mihály Tapolca, Szen
tes Sándor Körmend, ifj. Pethő Ferenc 
K.-pálfa, Poczy János Győr, Bazsó Elek 
Pródócz, Somogyi Ferenc Alsóság, Remete 
Karolin Szil, Tóth Mihály Beled 32—32 f. 
Kálmán Pál Bpest 70 f. Szabó János Iz- 
mény 80 f, Dr. Ajkay Béla Répcelak 872 P, 
Bakó Béla Felsőrajk 10 P. Menyhár István 
Vácz 1 P, Habermayer M. Sárbogárd 1.10 P.

Hálás köszönet Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

Legszebb karácsonyi ajándék
gyermekek számára Csite Károlynak az 
alább felsorolt, gyermekszívet nemesítő, 
vallásos, varázslatos tündérmese könyvei 
és megható „Jézuska történetek“ kötetei. 

Díszkötéses, erős, tartós képeskönyvek.

1. Rózsaviróg, tündérorszóg. Színes
k é p e k k e l ..................................... 3.20

2. Gyermekszív könyve. I. kötet . . 2.40
3. Gyermekszív könyve. II. kötet . . 2.40
4. Ami a mennybe k ö t ...................2.40
5. Illhon.............................................. 2.40
6. R o z ik a ..........................................1.20

Postaköltség fizetendő. Kaphatók Csite 
1—2 Károlynál Körmenden.

Karácsonyi tündérjáték két képben, 
hat kétszólamu énekkel iskolák részére. 
Ára 2 pengő. — Knábel Vilmos ev. ig. 
tanító Bonyhód. 1—3

„Dunántúl i  S z a k á c s k ö n y v “
iegujabb bővített kiadósa 6.80 P előleges 
beküldése ellenében bérmentve kapható 
szerzőnél: özv. N a g y  F e r e n c n é  
S á r v á r ,  Vasmegye. Utánvételes külde

mény 50 fillérrel drágább.

Gabonaárak: Búza 25.90, rozs 24.70, 
árpa 26.30, köles 27.—, zab 25.50, tengeri 
31.10, korpa 20.60 pengő métermázsánként.

Felelős szerkesztő és kiadó : OZIPOTT GÉZA 
8zentgotthárd. (Vasvármegye). 

Szerkesztőtárs : NÉMETH KÁROLY. 
Főmunkatársak :

NAQY MIKLÓS, SZENDE ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZOLTÁN.

Kéziratokat nem adunk vissza.
Ki:gr:.r.u'.i—naim-.tki-i-mií i ar.' n i -ra:.,.;

Nyomatott Welliscb Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.
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Laptulajdonoa:
a Dnnánttill Lotler-SiSíetsío.
Az OrazÁaOK Lothcr-SzSiet- 

ség blrataloe lapja.

Kéziratok, előfizetési dijak 
és roklamációk a 

UARANGSZO szerkesztő 
kladóhiratalának 

SzentgotthArdrs (Vaavm.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkéai 

és tanító.
KeoJelenlk minden vasárnap.

E m b e re k  k é s zü lje te k , j ó l  m eg g o n d o ljá to k , 

J é z u s t, k i  j ő  é r te te k , m ik é p  fo g a d já to k .

v*ezt6-kla4 Okira te l I

' ’’T 'ü A R D .  
l ? g  agyé.

Pg- alratal i
A j Hág- kOn/T.

e Budapest,
Vm., Sk,- JtlrAlyl-u. N/a.

A „HAHAKBSB#“ 
alOflzetéal ára negyedévre 
1 P 28 f. Félérre Í P  48 f. 

Csoportos kflldéaael 
10*/t-oe kadresménj. 

Amerikába egész érre I 
dollár ; se utódállamokba 
negyedén. 1 P 80 flll.

Mennyország.
Máté 11.6.......... és a sze

gényeknek az evangéliom hir- 
dettetik."

Jézus Krisztus igazán Üdvözítő, 
mert a „szegényeknek“ az Üd

vözítője I . . . A Hegyi-beszédben 
legelső szavával így szó l: „Boldo
gok a lelki szegények, mert övék 
a mennyeknek országa!“ ...  Milyen 
csodálatra méltó, minden értelmet 
felülhaladó, nagy szeretet nyilatko
zik meg abban, hogy Jézus éppen 
a „szegényeknek“, vagyis más 
szóval az elveszett, elkárh^zott 
embereknek a Szabadítója, és né
kik hirdetteti az ő evangéliomát. . .  
Lázárt, az öreg koldust, elhelyezi 
Ábrahám keblén; a megtérő lator
nak szent ígérettel szól: „Még ma 
velem leszesz a Paradicsomban 1“
. . .; a megfáradtakat, és megter- 
helteket magához hívogatja; egyet
len eltévedt juhocskának utána 
megy, megkeresi mint jó pásztor; 
vámszedőkkel, bűnösökkel veszi 
magát körül . . . oh, Jézusban csak 
az kételkedhetik, aki nem akar 
„szegény“ lenni, aki nem érzi el
veszett és elkárhozott voltát! . . . 
De ezeken kívül mindenki boldog 
örömmel fogadja az evangéliomot, 
mely a „szegénynek“ gazdagság, 
az elfáradottnak felfrissülés, a ha
lottnak élet, a bűnösnek pedig bo
csánat, élet és üdvösség!

Tartozzunk hát mi is a „szegé
nyek“ közé, hogy érettünk is, hoz
zánk is eljöjjön a Krisztus. Le
gyünk mindig jobban „szegények“, 
alázatos, szűkölködő emberek, 
akiknek egy gazdagságuk minden 
kincsük : a szívükben élő Krisztus ! 
Ekkor lesz ám öröm, hallgatni az 
evangéliom üzenetét: „Az ember
nek fia pedig azért jött, hogy meg
keresse és megtartsa azt, ami el
veszett . . .“

Örök nagy Istenünk! engedd, 
hogy lelki szemeinkkel megláthas
suk gyengeségünket, veszendő vol
tunkat, és eljussunk a Krisztus igaz
ismeretére! . . .

„Kitárom előtted szívem, 
h jöjj, légy vendégem nekem, 
dv és élet forrása vagy,

Erőt, békességet te adj.

Ha gond és bánat porba von,
Oh térj be hozzám Jézusom I

Jövel, oszlasd el a homályt.
Mely tévelygő elmémre szállt, 
Világoljon szövétneked,
Ha harcomban elcsüggedek.
Ha bűn terhes keresztje nyom,
Oh térj be hozzám Jézusom I“

Ámen *

Ne felejts el élni !*
Irta: Pasa László.

□ z  emberiség mai céltévesztett- 
gégének, az élet utján való 

eltévedésének a szomorú jelei a 
családi életben mutatkoznak leg
inkább. A házasfelek nem tudnak 
élni, nem tudnak egymással bánni, 
nem értenek a gyermekneveléshez, 
melyhez élő, szülői példaadés is 
kell s mindez azért van, mert nincs 
bennük hit, élő moralitás és sze
retet. Tisztelet a kevés, de értékes 
kivételnek! Nincs pedig szebb a 
földi életben, mint a boldog, har- 
mónikus családi élet, melyben esz
ményi célok nemes, tiszta légkörben 
egyesítik nemcsak a közös kenyér, 
hanem a közös biblia körül is a 
kis családot. Az ilyen boldog csa
ládi kör igazán napsugaras, virágos 
oázis az élet sivatagján. Arany 
Jánosnak ilyen otthona volt, mely
ről azt írta, hogy: „mint a madár 
a fészekre, szomjú vándor hűvös 
érre, mint a gyermek anyaölbe, 
vágyom én e nyájas körbe. Itt, 
enyelgő kis családom közt van az 
én jó világom. Künn borong bár 
a magasban, itt örökké csillagos 
van.“ Hogy csak a jók lehetnek 
boldogok, az a családi életben

* Részlet a szerzőnek „Ne felejts el 
élni!“ c. rendkívül értékes munkájából. 
Pass Lászlónak Ne felejts el élni I c. köny
vét, melyben az élet problémájával foglal
kozik, melegen ajánljuk olvasóközönségünk 
szives figyelmébe. A könyv óra 3 P. Kap
ható a  szerzőnél Kölasden (Tolna m.).

látszik meg leginkább. Csak annak 
az embernek lehet igazi otthona, 
akinek az életében van eszményi 
tartalom. Csak az ilyen tisztult lég
körű családi körben nőhetnek az 
emberiség nagyjai naggyá, egész 
emberré. Nagy embereink mindig 
kiváló jellemű szülők családi ne
velésében lettek kiváló jellemű 
férfiakká és áhítattal, szeretettel 
körülvett nagyasszonyokká. Csak 
az ilyen nemes családi légkörben 
lehet embert nevelni a gyermekből. 
A gyermeknevelés főtényezője nem 
az oktatás, nem a fegyelmezés, 
hanem a szülők egyéniségének a 
közvetlen, állandó, személyi hatása, 
a szülők példaadása. A nevelés 
főszabálya a szülők részére e z : 
„Légy olyan, amilyenné a gyerme
kedet akarod nevelni!“ A szülői 
jellem, a példaadás szuggesztív 
hatásának kiegészítője a szoktatás, 
az elismerés és intelem, dicséret 
és dorgálás, az erkölcsi oktatás s 
a nevelés művészetének minden 
más fogása, mely senkivel se vele
született tudomány. A nevelés fel
tételének, a szülői tekintélynek 
önmagától, fokozatosan kell kifej
lődni és megszilárdulni a gyermeki 
lélekben, amely tekintély nem a 
szülői hatalom előtt való kikény- 
szerített főhajtás, erőltetett engedel
messég, hanem a szülő jelleméhez, 
mint ideálhoz való, odaadó bizal-
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mú ragaszkodás. „Légy ideálja a 
te gyermekednek.“ s nevelői,hiva
tásod már félig teljesítetted. Életed 
útján gyermekeid őszinte tisztelettel, 
becsüléssel, hálával és szeretettel 
vesznek körül híven végzett nevelő 
munkádért s ebben az őszinte 
szeretetben az életed igazolását 
érzed, ami arról győz meg, hogy 
az él, aki szeret. A nemes, tiszta 
légkörű családi körben végzett ne
velői munka, bár csendben, név
telenségben folyik, nemcsak a szü
lőre és a gyermekre jár nagy erköl
csi haszonnal embervoltuk erkölcsi 
realizálásában, hanem egyszer
smind nagy hasznú jótett a társada
lommal szemben is. A társadalom 
erkölcsi tőkeállományát gyarapítjuk 
a hű nevelő munkával, másrészt 
példaadó, nevelő hatással van sok, 
más szülőre is. Nemzetünk törté
nelmében nemcsak a nagy királyok, 
a nagy hadvezérek, a kiváló állam
férfiak, a vitéz közkatonák, a nagy 
papok és nagy tudósok érdemelnek 
szobrot, hanem a magyar édes
anyák és édesapák is, akik hű, 
önfeláldozó nevelő munkával, de
rék emberek nevelésével nemzetünk 
fenntartó, erkölcsi értékállományát 
gyarapították.

Mi mindenünk van a mennyek
ben? 1. Atyánk van a mennyek
ben. Máté 6 .9 . 2. Reménységünk 
eltétetett a mennyekben. Kol. 1 .5.
3. Nevünk fel van írva a meny- 
nyekben. Luk. 19.20. 4. Igazi ke
nyerünk van a mennyekben. Ján.

Isten mindent eligazít.
Irta : Hering János. 2

Röviden szólva, András gazda, akinek 
ezelőtt tiz évvel, már csak a meglehetős 
nagy vagyona miatt is elég nagy tekintélye 
volt a községben — aztán akkor még nem 
is ivott — rossz példát adott az olyan em
bereknek, akiknek nincs saját meggyőző
désük, vagy akik szeretik utánozni a ma
guknál különbeket. Mér pedig ilyen ember 
mindenhol több van, semmint gondolni 
lehetne. Úgyhogy azoknak nagy része, akik 
András gazdával egy párton voltak a vá
lasztáskor, vele együtt szintén elmaradtak 
a templomból.

Ilyenformán András gazda oktalan da- 
cossága mér nem maradt meg puszta da
cosságnak, hanem egyenesen bűnné vélt. 
Ö volt az, akire a legteljesebben illett Jézus 
m ondása: „Jaj annak, aki csak egyet is 
megbotránkoztat az én kicsinyeim közül 1“ 
ö  volt az, aki a máskülönben békességes 
nyugalomban és szép egyetértésben élő 
gyülekezetben visszavonást szított. O volt 
az, aki miatt sokszor félig üresen maradt 
Isten háza, aki miatt a fél gyülekezet úgy 
nézett egymásra, mint ellenségre.

Igaz, hogy évek folytán a derék, fiatal

6.32. 5. Nagy jutalmunk van a 
mennyekben. Luk. 6.23. 6. Kincsünk 
van a mennyekben. Máté 6.20. 
7. Házunk van a mennyekben. II. 
Kor. 5.1.  8. Örökségünk van a 
mennyekben. I. Pét. 1.4. 9. Polgár
jogunk van a mennyekben. Fii. 3.20.
10. Maradandó városunk van a 
mennyekben. Zsid. 10.34.

S z ü lő fa lu m  h a r a n g j a *
Irta : Szigethy Lajos.

Mi öregek, akiket a sors messze 
elsodort szülőfalunktól, sokszor 
hallunk szívünk mélyéből felcsen
dülő harangszót. Falunk templom- 
tornyából, a messze távolból és 
a messze múltból hangzik ez felénk. 
És mesél-mesél, mi meg hallgat
juk könnybe lábbadó szemmel. 
Most is, mikor már-már befejezem 
ezeket a hangulatképeket, meg
csendül az ismerős harang és 
édes-bús szavával szememrehány- 
j a : „Minek mentél te messze földre 
lutheri történetekért? Tudok én 
még olyan lutheri történetet, ami
nél különbet nemhogy Sopromban, 
Sárvárott és Eperjesen, de még 
Wittenbergában sem találhatsz.“ 
Mit is mesél nekem szülőfalum 
harangja? Saját szavammal itt 
hadd mondjam el tinéktek.

*

Több mint egy negyed évezred
del ezelőtt, 1674-ben élt az én

* Mutatvány a „Luther lelke“ legköze
lebb megjelenendő III. kötetéből.

lelkésznek sikerült a gyülekezet életét ren
des mederbe terelni, mert felkereste a híve
ket, minden ügyes-bajos dolgukban a ke
zükre járt, gyűjtögette a nyáj bárányait, de 
mennyi fáradságéba, önmegtagadásába, 
akaraterejének mityen megfeszítésébe került 
ez. annak csak a jó Isten a megmondha
tója. És mennyi minden jó munkára for
díthatta volna azt az erőfeszítést, amit 
felemésztett az emberi indulatokkal való 
küzködésl Ennek pedig mind András gazda 
volt az oka, bár ő ezt így föl sohase gon
dolta, ami még mentségére szolgálhat.

De András gazda szerencsétlenségére 
lett ennek még más következménye is.

Mit is csináljon egy falusi férfiember 
vasárnap ? Rendbe teszi a hézatáját, aztán 
felöltözik tisztességesen és elmegy az élete 
párjával, meg a gyerekekkel a templomba, 
ezzel eltelik, még pedig épületesen telik el 
a délelőtt. Templom után, hazafelé menté
ben, elbeszélget az ismerősökkel, meg- 
hányják-vetik a templomban hallottakat, 
aztán szó kerül a terméskilátásokra, az 
elvégzett munkára, meg arra, hogy a jövő 
héten mi lesz elvégzendő. Délután egy kis 
ebéd utáni ejtőzés, azután a délutáni kö
nyörgés, utána esetleg el lehet menni az 
olvasókörbe egy kis jóizü beszélgetésre az 
ország-világ sorsáról, politikáról, miegymás

szülőfalumban, Ujmalomsokon egy 
istenfélő, jóságos öreg lelkész: Edvi 
Illés Gergely. Ez a név azóta is 
jól hangzik a dunántúli lutheránus 
magyar világban. Ennek a köz
nemes családnak tagja, malom- 
soki lelkésznek ivadéka volt Péter, 
Kis János falujának lelkésze, akit * 
a költő annyira dicsért, mint ki
válóan derék papot. • Péter öccse, 
Ádám Rétiben volt pap. Ennek fia 
volt a híres Edvi Illés Pál, a poli
hisztor, a tudományos akadémia 
tagja, a nemesdömölki lelkész. 
Igazi eredeti egyéniség volt. Nem
csak kiválóságaiért, hanem furcsa
ságaiért is emlegették, sőt ma is 
emlegetik.

Édes apám káplánja volt. Tőle 
kapta azt a nevezetes kápláni meg
hívó levelet, mely 22 pontban fel
sorolta kötelességeit. És a végén 
kijelentette: „Notabene, mindezek
ért pedig fizetése semmi sem lészen. 
Ajándékokra azonban számíthat. 
De figyelmeztetik, hogy vérmes re
ményeket ne tápláljon.“

Hányszor mondtam boldog gyer
mekkoromban : „Édesapám, me
séljen még Illés Pálról!“

őse, a malomsoki öreg prédi
kátor azonban nem furcsaságairól, 
hanem mélységesen tragikus sor
sáról ismeretes. Már 1671-ben, mint 
sopronvármegyei, vásárosfalui lel
készt elfogta a vármegye uraitól 
kiküldött hét hajdú, mikor épen 
virágvasárnapján reggel Vica nevű 
filiájába lovagolt, hogy ott Krisztus 
szénvedéséről és megdicsőüléséről

ról. Aztán, mielőtt bealkonyodik, megint 
el kell látni a szükséges munkát a ház 
körül, meg az állatok körül. Utóvégre pe
dig az se baj, ha a vendéglőben rendes, 
tisztességes társaságban, derék szomszé
dokkal, kedves ismerősökkel egy-két órát 
csendesen el-elborozgat az ember.

Épen így cselekedett András gazda is 
azelőtt. De mióta úgy belemakacsolta ma
gát a templomból való elmaradásba, vala
hogyan megváltozott az élete rendje. Va- 
sárnaponkint már rossz kedvvel ébredt, 
mert eszébe jutott a lelkészválasztásban 
való kudarca. Aztán mikor megcsendült 
az első harangszó, már tele lett dacos 
boszusággal, mert a harang hívogató szava 
őt épen arra emlékeztette, hogy ő ót nem 
lépheti a templom küszöbét. Persze a fe
lesége nógatta, először szép szóval, aztán 
meg asszonyi nyelveléssel, hogy ki az ör
dög látott már ilyen bolond fogadalmat, 
meg ilyen csökönyös embert, szó szót 
követett és az lett belőle majd minden 
vasárnap, hogy András gazda csupa dacból 
egyenesen a korcsmába ment. Mire kapa
tos fővel hazakerült, az ebéd már rég ott 
hült az asztalon, ebből megint csak egye
netlenkedés támadt és András gazda fogta 
magát, csak azért is visszament a korcs
mába. Eleinte csak vasárnapenkint lett
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prédikáljon. Bizony, neki is meg 
kellett kóstolnia Krisztus szenve
déseinek keserű poharát. Kapu
várra vitték. Ott kegyetlenül kínoz
ták. Például kötelet húztak át a 
hóna alatt, beledobták a Kis Rábá
ba., Mikor már fuldokolt, kihúzták.

És ez a vasember, hitét még
sem tagadta meg. Valami hetven- 
napi gyötörtetés után elbocsátották, 
de lelkészi állását nem foglalhatta 
el. Ekkor a malomsokiak hívták 
meg papjuknak és három eszten
deig idilí volt az élete a jó nép 
között. Gondoljanak csak vissza 
könyvem olvasói közül a papleá
nyok és a papfiak, velem együtt 
saját gyermekkorukra. Ha van idill 
a földön, a falusi evangélikus pap 
élete az. (Folytatjuk.)

OLVASSUK A BIBLIÁT!
Ádventi ajándékok.

Dec. 10. Kegyelem. 103. Zsoltár 10—14. 
Isten nem álnokságaim szerint fizetett ne
kem, hiszen ma is élek. Ez a kegyelem. 
Beszélhetek Istennel s ő nem vakítja meg 
szememet, nem némítja el ajkaimat. Ez a 
kegyelem. Napköltekor felém mosolyga nap 
Ígérete s az est beálltával boldogan gon
dolok elvégzett munkámra, a mindennapi 
kenyérre, enyéim szeretetére ; látom, hogy 
bűneim büntetése oly messze maradt tő
lem. mint a hajnal az alkonytól. E z«  ke
gyelem. Magamért semmit sem tudok tenni, 
de Isten halálra adta az 0  egyetlen Fiát, 
hogy ne én haljak meg. Ez a kegyelem. 
S ezt hozza számomra ismét az ádvent. 
Áldott légy örökké, jóságos Istenem.

Dec. 11. Új szív és új lélek. Ezékiel 
3 6 .28—S7. Ha meggyőzöm magam, ha nem 
a „kölcsön kenyér visszajár“ szerint cse
lekszem, ha türelmemmel és szeretetemmel

számára az ördög templomává a korcsma, 
de mind gyakrabban előfordult, hogy csak 
hétfőn dél felé vetődött haza, később meg 
mar sokszor a legnagyobb dologidő benn
találta az ivóban.

A lejtőn csak meg kell indúlni, azután 
a csúszás mér magától megy. így csúszott 
lassan-lassan lefelé András gazda is, úgy 
hogy mire évek múlásán a többiek mind 
visszaszelidültek templomhoz, lelkészhez, 
akkorra ő már önmagával meghasonlott, 
erkölcsi egyensúlyát vesztett, iszákos ember 
lett. maga kórára-szégyenére, felesége, gye
reke szerencsétlenségére.

íme most már annyira elveszítette a 
józan ítélőképességét, hogy a korcsmába 
kergette a fiát olyankor, amikor annak az 
Isten házába kelíett volna mennie.

III.
A Pista gyerek pedig elindult az apja 

parancsára a korcsma felé. Az utcán men
tében, nyeszlett teste, csupa csont-bőr keze
iébe alig mutatták hat évesnek, pedig mar 
nyolc is elmúlt. Sovány arca, lázasan csil
logó szemei már első pillanatra elárulták, 
hogy iszákos apja nemzette. Rajta betelje
sedett az írás szava : Megbüntetem az apák 
vétkeit a fiákban.

De mintha a jó Isten kárpótolni akarta
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eleven szenet gyűjtök rosszakaróim fejére, 
mennyivel nagyobb, több és különb va
gyok, mint máskor I Mikor boldogan val
lom, hogy sikerült a Tízparancsolatból 
csak egyet is megtartanom és betöltenem, 
mennyivel jobban érzem igazi emberi 
méltóságomat! Mert ilyenkor más a szívem 
és más a lelkem. Nem a régi. mindennapi 
kőszív, hanem valódi emberi szív ; nem 
az a gyarló, szegényes emberi lélek, ha
nem az Isten lelkének egy darabja. Ezt az 
új szívet és új lelket hozza nekem az ádvent.

Dec. 12. Mennyei polgárjog. Filippi 
3 . so. Imádságaink és égfelé szálló sóha
junk nem egyebek, mint mennyei illető
ségünk kérelmezése. Az igazi keresztyén 
érzi, hogy ő nem e világból való, amint
hogy Krisztus sem e világból való, mert 
mi értelme volna különben az örökké
valóság utáni vágynak, az imádságnak 
vagy e világgal való gyakori elégedetlen
ségnek 1 Nem szűkölködünk a kegyelmi 
ajándékokban ; ha jövevények vagy szol
gák volnánk, nem éreznők a keresztség 
fontosságát, az Ige áldását, hétköznap és 
ünnepnap jelentőségét. De érezzük, mert 
mi polgártársai vagyunk a szenteknek és 
gyermekei az Istennek. Jézus nekünk 
mennyei polgárjogot adott s ezt újítja fel 
számunké a négy ádventi hét.

Dec. 13. Reménység. II. Péter 3 . is. Jól 
tudom, hogy Isten minden Ígéretét beváltja, 
de előbb megpróbálja hitemet s én ennek 
a próbának naponként felajánlom bizal
mamat, türelmemet; ez az én reménysé
gem munkája. Nem önmagámtól cselek
szem, hanem Isten műveli bennem a re
ménységet, mely szerint növekedik vagy 
apad, ahogy a lelkiismeret nevel. Ez által 
Istennel közösségben vagyok. így folyto
nosan megújulok s mint naponkénti új 
teremtménynek gazdagabb, szebb és ked
vesebb lesz az ég is, a föld is. Boldogan 
átélem, hogy Isten számára nem vagyok 
elveszett ember, tehát nem lehetek önma
gam -számára sem elveszett. Add, Uram, 
hogy ez a reménységem ne hagyjon el I

Dec. 14. Szeretet. I. Ján. 4 • o. Nem is
merhetném Isten irgalmát, ha 0  nem sze
retne engem. Könyörületessége, jósága

volna abban, amit apja bűne miatt testi 
erőben és egészségben nélkülözött: fekete 
szeméből csak úgy sugárzott az értelem, 
komoly arcáról csak úgy melegített a jóság. 
És koraérett elméjével jól megértette az 
apja iszákosságának szégyenletes voltát, 
koraérett szívével, gyermeki szeretetének 
minden melegével sajnálta érte.

Szomorúan bandukolt az utcán a korcs
ma felé. Hirtelen azonban megtorpant. 
Eszébe jutott valami :

Ha ő most mégse menne a korcsmába, 
hanem a templomba... még nem is menne 
nagyon későn . . . Igaz, hogy akkor enge
detlen lenne . . .  de legalább az apja nem 
ihatna pálinkát... nem csípne b e . . .  talán 
mérges se lenne, nem is kiabálna, mint 
szokott, ha becsip . . . Mit is csináljon . . . 
hiszen ő mindig szót szokott fogadni . . . 
de mintha most az lenne jó, ha szót nem 
fogadna . . .

Nem tudta magát elhatározni.
Ebben a pillanatban érte utói egy siető 

asszony. Köszönt neki, az pedig megszó
lította :

— No fiam, bizony elkésel, ha nem 
sietsz! Ugy-e, a templomba tartasz ? Gyere 
csak, ma én is megkéstem, siessünk!

Ez döntött. Szégyelte volna azt mondani, 
hogy ő most nem a templomba megy, ha
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szereidéből sarjadnak. Azért nevezhetem 
Ot örökkévalónak, mert O a tiszta szere
tet. Isten az igazi élet. mert O az igazi 
szeretet. Magamra vonatkoztatva is áll ez : 
életemben mindig hiba van, ha nem ápo
lom a szeretetet. Ahol nincs szeretet, ott 
nincs is élet, legfeljebb csak mesterkélt 
életutánzás vagy tettetés. A szeretet, melyre 
oly nagy szüksége van világunknak, nem
zetünknek és nekem, mutatja, hogy mily 
nagy szükség van Istenre. Szeretet Isten 
és embertársaim iránt: ez a tökéletes
ádvent.

Dec. 15. Hatalom. Ján. 1 . u. A keresz- 
tyénség vilógmegg} őző hatalmát annak 
köszönheti, hogy 12 apostol és ezek tanít
ványai Jézust befogadták. Azoknak a nem
zeteknek a kezében van ma is a gazda
sági, kulturális és politikai hatalom, me
lyeknek életfelfogása, erkölcse, munkapro- 
grammja a reformációval felújított régi 
evangéliomi szellem szerint alakult ki. 
Nem véletlen, hogy a vezetőszerepet min
dig protestáns népek viszik, mert a gya
korlati életbe átvitt Isten igéje hatalmat ad 
a léteknek. Mit félek a világtól, az emberek 
gáncsolódásaitól, a mellőzésektől és a jö
vendőtől, mikor tudom és látom, hogy az 
Igével befogadott Krisztus oly erőt önt be
lém, mely hozzá tesz hasonlóvá I így ér
tem meg, hogy miért kívánja Isten, hogy 
szentté legyünk és olyanok legyünk, mint 
az Isten Fia. Azért, mert megadta a lehe
tőséget az által, hogy befogadjuk Krisztust.

Deb. 16. Békesség. Ján. 14.27. Meny
nyit keresem egész életemen át ezt a bé
kességei. Végre eljutok Krisztushoz s rend
bejövök mindennel. A békesség titka ez : 
békesség Istennel, a világgal és önmagám
mal. Életem egyetemes békességének Krisz
tus a legfőbb adományozója és kimerít
hetetlen forrása, ö  nem úgy adja, mint a 
világ, nem pénzért, hizelkedésért, meggyő
ződésem feladásáért, hanem ingyen. Ezért 
oly végtelen gazdag és mély Jézus békes
sége. Boldogan emelem fel fejemet és 
bizakodóan nézek szembe az akadályok
kal, mert Jézus mennyei békessége ki
szorít szívemből minden nyugtalanságot 
és félelmet. vitéz  M a g a s ty  8 á n d o r

nem a korcsmába, pálinkáért az apjának' 
Eldugta az üveget a dolmánya belső zse
bébe és szó nélkül követte az asszonyt. 
Lábujjhegyen ment fel a karzatra, az isko
lás gyerekek megszokott helyére. Csak 
épen a tanító úr csóválta meg a fejét, 
amikor észrevette.

Épen akkor fogott bele a lelkész a pré
dikációba. Arról kezdett beszélni, hogy 
inkább kell Istennek engedelmeskedni, 
hogysem az embereknek.

Pistát megkapta ez a szó. Élénk kis 
eszével rögtön felfogta, hogy mit jelent. 
Nem is igen figyelt már a prédikáció egyes 
szavaira, de az egészből megértette, hogy 
akkor kell az Istennek inkább engedelmes
kedni, mikor az emberek olyt kívánnak, 
vagy parancsolnak, ami Istennek nem tet
szenék.

Egész prédikáció alatt ez járt az eszé
ben. íme, hát ma ő se engedelmeskedett 
az apjának. De az apja olyasmit kívánt 
tőle, ami bizonyára nem tetszhetik az Isten
nek. A korcsmába küldte olyankor, amikor 
inkább a templomba kellett volna küldenie. 
Ugyan egy kis félsz támadt benne arra a 
gondolatra, hogy az apja már erősen vár
hatja otthon, de megnyugtatta magát azzal, 
hogy hiszen ő most az Istennek engedel
meskedett. (Folytatjuk.)



i  protestáns közös bizottság filése.
A református, illetve evangélikus 

egyházakat együttesen érdeklő kér
dések tárgyalására hivatott Protes
táns Közös Bizottság múlt év ok
tóbere óta most tartotta első ülését, 
Geduly Henrik tiszakerületi evang. 
püspök és Dókus Ernő ref. főgond
nok vezetése mellett. A gyűlésen, 
mely a református egyetemes kon- 
vent Abonyi-utcai székházában 
folyt le, megjelentek a többi között 
a református egyház részéről Balta
zár Dezső tiszántúli, Ravasz László 
dunamelléki, Antal Géza dunántúli 
püspökök, vitéz nagybányai Horthy 
István ny. lovassági tábornok, Te
leki József egyházkerületi főgond
nok, Révész Imre, Janka Károly 
egyházkerületi főjegyzők, Török 
Imre, Medgyasszay Vince, Kiss 
Zsigmond, Mocsy Mihály esperes, 
Bernáth Géza, a Kúria ny. másod
elnöke, szentpéteri Kun Béla egye
temi tanár, Öóczi Imre középisk. 
felügyelő, Benedek Zsolt kormány
főtanácsos. Az evangélikus egyház 
részéről: báró Radvánszky Albert 
egyetemes egyházi és iskolai fel
ügyelő, Kapi Béla dunántúli, Raffay 
Sándor bányakerületi, Kiss István 
dunéninneni püspökök, Zelenka 
Lajos Ítélőtáblái tanácselnök, Mes- 
terházy Ernő ny. főispán, egyház
kerületi felügyelők, Szelényi Aladár 
kormányfőtanácsos, egyetemes vi
lági főjegyző, Sárkány Béla főes
peres, szentmártoni Radó Lajos 
felsőházi tag, Ostffy Lajos egyház- 
megyei felügyelők, Rásó Lajos 
kormányfőtanácsos, a Protestáns 
Közös Bizottság előadója. A bizott
ság a folyó ügyeket tárgyalta.
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Iskolaavatás Bobán.
A bobai evangélikus anyagyülekezet 

külső életének — a világháború lezajlása 
óta — négy fontosabb, kiemelkedőbb ese
ménye volt.

I. Az 1923-ik esztendőben, ádvent első 
vasárnapján a régi orgonába szerelt új 
sípok szólaltatták meg a hívő lelkek ád
venti kérdését: „Ó miként fogadjalak, világ 
Megváltója ?“

II. 1925. szeptember 27-én pedig fel
avatta a gyülekezet, a hívek közadakozá
sából, egyértelmű áldozatkészséggel beszer
zett harangját, hogy annak mélyzengésü 
híváséra még fokozottabb mértékben vo
nuljon fel a hívek serege az örökélet be
szédének hallgatására.

III. 1926-ban a szomorkodó ősz egyik 
vasárnapján — november 14-én — a temp
lomtéren felállított hősök emlékművét állta 
körül elfogódott szívvel, meghatottan a 
gyülekezet apraja és nagyja. Az emlékmű
vet, mely a község minden hősi halottjának
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flz égi fa.
— Legenda. —

Élt egy szegény ember egyszer réges-régen. 
Oly szegény volt, nem volt még egy fillére

sem.
Gyermekei otthon nagy nyomorban éltek. 
Makkot adott nékik, ha kenyeret kértek.

Egyszer egy szem makkot eldugott a földbe 
S hamarosan szép fa serdült ki belőle. 
Egyszeresek égig ért magas koronája 
S az ember felkuszott rajta ágról-égra.
A menny kapujához jutott s bekopogott. 
Szent Péter kinézett s kérdezte : Ki kopog ?
— Egy szegény napszámos. Nagy az én

Ínségem.
Tizenkét éhező gyermekem van nékem.

S szólt az Úr Péterhez: Van még a kamrában 
Néhány cipó kenyér. Add ki hamarjában I 
Kiadta 8 az ember lehozta a földre, 
Gyermekei egyszer jóllaktak belőle. 
Amikor a kenyér egészen elfogyott.
A napszámos ismét felkuszott s kopogott:
— Én vagyok itt megint. Nagy az én Ín

ségem.
Tizenkét éhező gyermekem van nékem.

S szólt az Úr Péterhez: Van mégakamróban 
Néhány fehér zsemlye. Add ki hamarjában! 
Kiadta s az ember lehozta a földre. 
Gyermekei ismét jóllaktak belőle.

Azontúl az ember egyre a fát járta 
És megkapott mindent. Betelt minden vágya. 
Kapott kalácsot, húst, ezüstöt, aranyat. 
Dúsgazdag ember lett rövig idő alatt.
De rabja lett a rút kapzsiság bűnének: 
Egy fillért sem adott soha a szegénynek. 
Lekívánt az égből minden drága kincset 
S csodák-csodájára I meg is kapta mindet.

Egyszer megint felment a fán és kopogott, 
Szent Péter kinézett s kérdezte : Ki kopog?
— Én vagyok. A gazdag. — Mit kívánsz

barátom ?
— Én most az Istennek jogarát kívánom. 
(Azt hitte, aranyból van a kormánypálca 
S van neki.rubintja, gyöngye és gyémántja.) 
S szólt az Úr Péterhez: Add ki neki nyomba! 
S szent Páter a jogart a kezébe nyomta. 
Egy szál liliom volt... Dühös lett az ember, 
Azt hitté*, megcsalták ravasz mesterséggel. 
Dühében megcsúszott s lezuhant a mélybe. 
Egyenest a pokol sötét fenekére.

Józsefnek, az ácsnak az Jsfen meghagyta, 
Hogy a mennyei fát rögtön kivágassa. 
Senki ne juthasson a menny kapujáig . . .  
S ma senki sem kúszhat fel a fán odáig. 
Csak az égi létrán juthatunk fel oda 
S ennek jó gondolat és szép tett a foka.

N é m e tb ő l : M a g is te r .  * IV.

nevét fehér márványba vésve kegyelettel 
őrzi, ugyancsak a bobai evangélikus hívek 
áldozatkészsége emelte.

IV. A közelmúlt vasárnapon, 1928. évi 
november 25-én, a gyülekezet legnagyobb 
munkája fejeződött be. Luther szavával 
élve .a  templom előcsarnokát“, újonnan 
készített iskoláját, — mely két tantermet, 
két tanítólakást és egy irodát foglal magába 
— ekkor adta át a gyülekezet, a közelről 
és távolról egybesereglett hívek nagy tábo
rának jelenlétében, magasztos rendelteté
sének.

Bár a kultuszminisztérium megértő kész
séggel sietett a nagy terhet hordozó gyüle
kezet segítségére, az új iskola felemelése 
még így is csak a hívek nagy tehervállalása

mellett épülhetett meg. A hívek áldozat- 
készségét mégis felfokozza és a teher hor
dozását könnyebbé teszi, megértése annak 
az örök igazságnak, hogy a legdrágább 
örökség mégis csak a romolhatatlan lelki 
javak megszerzése. A magasztosan szép 
iskolaavató ünnepély az egyházi esztendő 
utolsó vasárnapján a következő sorrend 
szerint folyt le :

Az ünnepély délelőtt 10 órakor kezdődött 
az iskola udvarán, ahol a hívek örvendező 
ajakkal mondották el a 491. sz. iskolaavató 
ének első két versét, amely utón Nagy 
Sándor nemesdömölki lelkész mondott 
óhítatos avató imádságot. Molitórisz János 
esperesi megbízott, ostffyasszonyfai lelkész 
megáldotta az épületet, átadva nemes és 
magasztos hivatásának, azon áldáskívá
nással, hogy az Úr, aki vezérli a szíveket, 
vezérelje azt a munkát is. amely az új 
iskolában folytatódik.

Az ünneplő hívek azután harangzúgás 
mellett bevonultak a templomba, ahol fel
csendült a 256. ének : „Erős vár a mi Iste
nünk“. Az oltóri szolgálatot Nagy Sándor 
nemesdömölki lelkész végezte: Az oltári 
ige és ima visszhangjaként Csirkovics 
Kálmán kóntortanító vezetésével a bobai 
énekkar gyönyörű éneke csendült meg.

Molitórisz János esperesi megbízott, 
ostffyasszonyfai lelkész I. Péter 2. r. 5. v. 
alapige alapján mondott nemes gondola
tokat ébresztő prédikációt: „Ti magatok is. 
mint élő kövek, épüljetek fel lelki házzá“. 
A Himnusz eléneklésével az avató isten- 
tisztelet befejeződött.

Délután fél három órai kezdettel vallásos 
ünnepély kezdődött, melynek programmja 
a következő volt: Közének 357. sz. 1—4. v. 
Az oltári szolgálatot Molitórisz János ostffy- 
asszonyfai lelkész végezte. Bácsi Sándor 
dömölki segédlelkész és Baróth Dénes 
bobai másodtanító alkalmi költeményeket 
szavaltak a hívek igaz gyönyörködtetésére. 
Kedves vendége volt az ünneplő bobai 
gyülekezetnek a celldömölki evangélikus 
„Ifjúsági Egyesület“ énekkara, mely a test
véri együttérzés kifejezése gyanánt Szóródy 
Dénes igazgató-tanító vezetése mellett a 
délutáni ünnepélyen meglepő készültséggel 
énekelt, emelve az áhítatot. Előadást Nagy 
Miklós helybeli lelkész tartott, „Egyház és 
iskola“ címen.

Az impozáns képet mutató iskolaépüle
tet, mely kétségkívül a kemenesaljai egy
házmegye egyik legszebb iskolája, Dudás 
Kálmán budapesti építész-mérnök, a Ma
gyar Tudományos Akadémia műszaki taná
csosa stb. tervezte. A mérnöki tervek alapján 
az építést Horváth Sándor oki. kőműves- 
mester, bobai lakos végezte a gyülekezet 
és a tervező építész-mérnök teljes megelé
gedésére, Az építkezést állandóan figye
lemmel kisérte és ellenőrizte időt, fáradsá
got nem kiméivé Baráth József gondnok.

A délelőtti avató istentisztelet végeztével 
közebéd volt, melyen a gyülekezet vendégei 
és presbiterei vettek részt. Az ünnepély 
alkalmával igen sokan keresték fel a bobai 
gyülekezetét üdvözlő sorokkal, a közebéden 
pedig dukai Takách Ferenc egyházmegyei 
felügyelő, Szórády Dénes celldömölki igaz
gató-tanító, Szelestey László presbiter, N. 
Szabó Gyula író, Nagy Miklós bobai lelkész. 
Csirkovics Kálmán kóntortanító köszöntöt
ték részint a gyülekezetét, részint a gyüle
kezet vendégeit.

Mindannyian pedig áldjuk a nagy Istent 
és szívünkbe fogadva valljuk az új iskola 
oromzatának feliratát: „Az Urnák Félelme 
feje a bölcseségnek . .  . “ B. D.
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A kispesti ev. templom oltárképe.

K O R K É P E K .

Karcolatok a hétről.
A református konvent tagjait 

Petri Pál államtitkár üdvözlő be
széddel köszöntötte. A z  államtitkár 
üdvözlő beszéde, amint azt az 
egyik fővárosi napilap vezércikké
ben tatálóan jellemezte, méltó arra, 
hogy ne csak a református kon
vent, hanem az egész nemzet fel
figyeljen reá. Az annyira szüksé
ges kölcsönös megértésről és 
türelemről beszélt, mely nélkül 
a hazát szolgálni nem lehet.

Békét kifelé, erőteljes egyházi 
munkát bent nz egyházban — 
ezt hirdeti Petri államtitkár, mert 
ez a kettő együttesen szolgálhatja 
Istennek tetszőén az egyháznak és 
hazának szent közösségben össze
forrt ügyét.

Legyen egyházunk a legjob
bak demokráciája — mondotta 
Petri államtitkár — és ezt a szép  
mondást szívébe kell vésnie Ma
gyarország valamennyi egyházá
nak. Mert a legjobbaknak ez a 
demokráciája a felekezeti életen 
belül azt jelenti, hogy a hitelvek 
és erkölcsi tanítások, melyek fele
kezeti életben dominálnak, teljes 
erővel érvényesülnek a külső világ
ban is, megnemesítik és felemelik 
a lelkeket nemcsak a vallás, hanem 
q köznapi élet vonatkozásaiban is. 
És ezen a ponton válik cselekedetté, 
a nemzet javát szolgáló hatóerővé 
a felekezeti türelem.

Balassagyarmat kettős
jubiláns ünnepe.

A balassagyarmati evangélikus egyház 
november hó 25-én meleg bensőséggel 
ünnepelte meg két vezető férfiénak : Kar
dos Gyulu alespereslelkésznek és Bérezés 
Lajos igazgató-tanítónak 25 esztendős ju
bileumét. Az ünnepély templomi istentisz
telettel kezdődött, amelyen Szilérd Gyula 
vallóstanór fejtegette a keresztyén ember 
igaz örömét a Krisztusban Fii. 4. 4 alap
ján. — s ily örömöt kívánt a jubilánsok
nak és az egyháznak. — Majd a templo
mot zsúfolásig megtöltő hívek nagy serege 
díszközgyűléssé alakult át, amelyen dr. 
Kossaczky Arnold az egyháznak ékesszavu 
főjegyzője mélytartalmu és meleghangú 
ünnepi beszédben üdvözölte az Egyház, 
a Nőegylet és az Ifusági Egylet nevében, 
először Kardos Gyula alesperest, azután 
Bérces Lajos igazgatót. Piatrik János a 
kisgazdák nevében mondott üdvözlő sza
vakat. A jubilánsok meghatottan mondot
tak köszönetét a nem várt üdvözlésért, 
nem érdemük a 25 esztendő, de Isten ke
gyelmének tanúbizonysága, melyet azon
ban mindenkor áldottá lett a hívek sze
rető ragaszkodása. Ezzel a kettővel: az 
Isten kegyelmével és a hívek ragaszkodó 
szeretetével, mint értékes talizmánokkal 
indulnak tovább, hogy rendíthetetlen hű
séggel szolgálják tovább küzdő Evangéli
kus Egyházunkat és letiport Hazánkat. Az 
istentisztelet után az evang. iskolában gyűl
tek össze az iskolás növendékek s azok 
szép serege és a jelenlévő ünneplő közön
ség jelenlétében Krmann Erzsébet tanítónő 
a tantestület nevében, Garami Kató az is
kolás gyermekek nevében üdvözölték igaz
gatójukat, amelyre Bérezés Igazgató meg
ható közvetlenséggel válaszolt. A jubilán
sokat virágokkal és különféle ajándékok
kal halmozták el a hívek és a gyermekek. 
Legyen áldás a jubilánsok életén és Anya- 
szentegyházunk javára kifejtett munkássá
gukon 1

Este az Evang. Egylet helyiségében a 
tagok és családjainak részvételével sze- 
retetvendégség volt, melyen köszöntötték 
az ünnepeiteket.

HARANQSZQ.

Theológusok jóltevői.
Pálmai Lajos nyug. esperes ab

ból az alkalomból, hogy megün
nepelte lelkésszé avatásának 40. 
évfordulóját, emlékei között talált 
2 drb. 10 koronás aranyat ado
mányozott arra a célra, hogy ezzel 
két oly hallgatója jutalmaztassák 
a hittudományi karnak, akik vala
mely modern nyelv tanulásában 
mutattak különös buzgóságot. A 
kar Danhauser László és Erős 
Sándor hallgatóknak Ítélte oda e 
jutalmat. Zergényi Arthur, a nem
zeti bank soproni fiókjának nyug. 
főnöke barátaival együtt elvállalta 
egy szegénysorsu theológus alum- 
neumi dijának fedezését. A FÉBÉ 
evang. diakonissza egyesület 40 P 
pályadijat tűzött ki s a Nagy Káté 
jubileuma alkalmából a következő

tétel kidolgozását kívánja: Milyen
nek ismerjük meg Luther lelki vi
lágát a Nagy Káté bevezetésében ? 
Hasonlóképen pályadijat tűzött ki 
Czipott Géza ev. lelkész, amelynek 
összege 30 P s amely egy „Sántha 
Károly emlékezete“ cimü dolgo
zatot óhajt jutalmazni. Bár csak 
mentői több nemes szív szeretete 
fordulna hittudományi karunk hall
gatói felé I Ez a szeretet elmélyít
heti a hittudományi kar hallgatói 
és az egyházat összekötő viszonyt 
s igy az adományok bőséges, lelki 
gyümölcsöket teremnek.

Br. Podmaniczky Pál.

Hősi halottak emléktáblájának 
leleplezése Sopronban.

A soproni evang. egyházközség elesett 
hőseinek a templom bejáratában díszes 
emlékművet állított. F. évi november 25-én 
avatták fel nagy ünnepélyesség keretében. 
A templom talán még sohasem fogadott be 
annyi embert, mint amennyi ez alkalommal 
szentelt falai közé tódult. Reggel Vs9 óra
kor a katonai zenekar a templom előterén 
szebbnél szebb, hangulatot keltő zeneszó- 
mokkái gyönyörködtette a nagy tömegben 
összegyűli közönséget. 9 órakor kezdődött 
meg, az összes harangok zúgása mellett, a 
fényesen kivilágított templomban az ünne
pély. Mór akkor az istenházónak legkisebb 
férőhelyét is elfoglalta a hívek sokadalma. 
Ott láttuk Thurner Mihály dr., polgármes
terrel az élén a város összes számottévő 
egyéniségeit, a katonaságot, egyhóztanócsot 
és az egyesületek képviseleteit. Altdörfer 
Viktor mesteri keze alatt megszólalt az 
orgona s utána Budaker Oszkár lelkész 
végezte az oltári szolgálatot, majd Ziermann 
Lajos lelkész, kormányfőlanócsos lépett az 
oltár elé és a tőle megszokott nagy szónoki 
erővel dicsőítette magyar és német nyelven 
az elesett hősöket. Beszédének hatását a 
sok felcsillanó könny árulta el legszembe
tűnőbben. A szentbeszéd előtt és után a 
templomi énekkar Altdörfer, a gazdapolgá
rok dalárdája pedig Kindler Mihály karnagy 
vezetése alatt adtak elő gyönyörű kidolgo
zásban, meghatóan szép énekkarokat.

A német ünnepi beszéd utón Ziermann 
Lajos magyar és német nyelven felavatta 
az emlékművet és felolvasta (miközben a 
közönség ülőhelyéről felemelkedett) az el
esett 252 evang. hősnek nevét. Mialyánk és 
áldás utón, az összes harangok bugása 
mellett, a közönség a főkapun kivonult és 
a katonai díszőrség által őrzött emlékműre 
koszorút és virágot (valóságos erdőt) helye
zett. Mi sem mutatja jobban, hogy mek
kora tömeg volt a templomban, mint- az 
a körülmény, hogy a kivonulás 8A óráig 
tartottl — A soproni egyházközség híveinek 
kiapadhatatlan áldozatkészséget dicséri ez 
a szép emlékmű is, de dicséri az egyház 
rátermett vezetőségét is, mely semmiféle 
munkától, fáradtságtól vtssza nem riad. 
mikor hit- és hazaszeretetünk mélységét 
hirdető alkotások létesítéséről van szó 1

Karácsonyi tündérjáték két képben, 
hat kétszólamu énekkel iskolák részére. 
Ára 2 pengő. — Knábel Vilmos ev. ig. 
tanító Bonyhód. 2—3

_  389
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Adventi előkészület
a győri gyülekezetben.
A győri gyülekezetben az ádventi idő

szak alatt minden héten keddtől péntekig 
esti elmélkedések tartatnak, melyeknek kö
zéppontjában Keresztelő János személye áll. 
A 12 előadás a következőképen tagozódik:

I. Keresztelő János a földön. 1. Apja. 
Textus: Lukács 1 .6—23. 2. Anyja. Teztus: 
Lk. 1 . 24—56, as, 15, 60. 3. Születése. Textus: 
Lk. 1 . 57—79. 4. Élete. Textus : Lk. 1 . so. 
Máté 3 . ii.

II. Keresztelő János a hivatásában. 
1. Igehirdetés. Textus: Lk. 3.1—14. Mk. 1.3. 
Mt. 3.5—12. 2. Alázatossága. Textus : Lk. 
3 . is—is. Mt. 3.11—17. Jn. 1 .10—37. 2. Ret
tenthetetlensége. Textus: Mt. 14.3—6. Lk. 
3 . is—20. Mk. 6.17—20. 4. Kételkedése. 
Mt. 11 . 1—6. Lk. 7.18—23.

III. Keresztelő János az örökkévalóság
ban. 1. Belépése az örökkévalóságba. Tex
tus : Mt. 14,8—íi. 2. Halál utáni élete a 
barátoknál. Textus: Mt. 14.12—13. Mk. 
11 .27—83. 3. Halál utáni élete az ellenség
nél. Textus : Mt. 14 . i—2, Mk. 6.14—le. 
4. Halál utáni élete az Istennél. Textus : 
Mt. 11.7—16. Lk. 7.24—29.

A prédikáció-ciklust Kapi Béla püspök, 
Turóczy Zoltán lelkész, Lukács István és 
Szabó József hitoktatók, Takó István és 
Ittzés Mihály segédlelkészek tartják.

Néhány jó tanács. Valaki, akit 
magas társadalmi állása arra kény- 
szerített, hogy bár Isten népéhez 
tartozott, mégis világias környe
zetben éljen, egy tapasztalt, komoly 
keresztyénhez fordult tanácsért. Az 
a következő három pontot ajánlotta 
figyelmébe: 1. Ne mondjon ki 
soha egyetlen haszontalan szót 
sem. 2. Sem szóval, sem maga
tartással hozzá ne járuljon, ha 
szent dolgok fölött gúnyolódnak.
3. Ragadjon meg minden alkalmat
a  b i z o n y s á g t é t e l r e .  V a r g h a  G y n lá n é .

E G Y R Ő L - M Á S R Ó 1 .

A  m indennapi életből.
A házasság alatt született gyer

mek törvényességét csak a férj 
támadhatja meg. Egy iparos több 
esztendőt töltött különböző harc
tereken és a háború vége felé egy 
súlyos sebesülésébe belehalt. Mi
alatt a férfi a harctereket járta, fe
lesége egy leánygyermeknek adott 
életet, akinek atyja egy idegen fia
talember volt. A háború és for
radalmak elmúltával lefolytatták a 
hagyatéki eljárást és a vagyont a 
háború alatt született kisgyermek 
örökölte. A rokonok pert indítottak 
és a maguk részére reklamálták 
a hagyatékot azon alapon, hogy 
az örökösként szereplő kisgyer
meknek nem az örökhagyó volt 
az apja. Ezzel a pereskedéssel

nem értek célt, mire újabb pert 
indítottak a törvényszéken az örö
kös törvénytelen származásának 
megállapítása és a törvényes örö
kösödési eljárás lejolytatása iránt. 
A per folyamán megállapították, 
hogy az örökhagyó tudott a gyer
mek születéséről, mindamellett a 
gyermek törvényes megtámadására 
lépéseket nem tett. A felperesek 
viszont azzal érveltek, hogy az 
örökhagyó csak azért nem indí
tott eljárást a gyermek törvényte- 
lenítése iránt, mert tudta, hogy az 
állami anyakönyvben is mint tör
vénytelen van bejegyezve. De a 
törvényszék és az ítélőtábla is a 
felpereseket keresetükkel elutasí
totta és ezt az Ítéletet jóváhagyta 
a Kúria is. A jogerős ítélet kimond
ja, kogy a születés törvényesítését 
vagy törvénytelenségét nem az 
anyakönyvi bejegyzés adja meg. 
A házasság tartama alatt született 
gyermek törvényes apjául az anya 
férje tekintendő és a gyermek tör
vényességét egyedül a férj támad
hatja meg. Ez a jog a törvényes 
örökösökre csak abban az eset
ben száll át, ha a férj a gyermek 
létezéséről nem tudott, vagy a 
szükséges lépések megtételében 
akadályozva volt.

H E T I  K R Ó N I K A .
A felsöházban Wekerle miniszter az 

adókönnyítésekről és az adózaklatások 
enyhítéséről beszélt. — A képviselőhöz 
a házszabályreviziót tárgyalta, Utána az 
új sajtóreform lesz a Ház első feladata. A 
sajtónovella életbeléptetése után önmaguk- 
tól megszűnnek a kivételes intézkedések. 
— Búd és Wekerle miniszterek elutaztak 
Luganóba a Népszövetség ülésére.

Zágrábban Jugoszlávia önállóságának 
ünnepén vér folyt.

A szerb radikálisok megfenyegették a 
horvátokat.

A cseh választásokon a magyar pár
tok nagy győzelmet arattak. — A prágai 
törvényszéki tárgyaláson lelőtték Céna al
bán bég gyilkosát.

Az osztrákok még mindig nem álla
podtak meg az új elnök személyében.

Görögország is hadihajót épít.
Rómában az olasz diákok Franciaor

szág ellen tüntettek.
Varsóban aláírták a magyar-lengyel 

békéltető és választott bírósági szerződés 
okmányait.

Anglia új prímása bevonult székhelyére.
A chilei földrengésnek 300 halottja van.
Az új mexikói elnök letette az esküt.
Marokkóban a lázadó törzsek főnöke 

meghódolt a franciáknak.
Az egyipiomi magyarok küldöttségileg 

üdvözölték Rothermere lordot.

Középkorú urileány, ki a háztartás min
den ágában jártas, házvezetőnői állást 
vállal békés otthont biztosító uricsaládnál. 
Cím a kiadóhivatalban.

H A R A N G S Z Ó .

A dvent 2. vasárnapján.
Ep. Róm. 15.4—13.

Míg a múlt vasárnap a közeledő ád
venti királyt láttuk, addig mai epistolánk 
egy ádventi gyülekezetét állít szemünk elé. 
A z  ádventi gyülekezet Istenben való élő 
hiten épül fel, tagjai pedig kell, hogy 
egy akarattal legyenek.

Kapi Béla püspök Veszprémben, az 
Evangélikus Leányegyesület meghívására 
az egyesület kulturestélyén előadást tartott.

Raffay püspök ádventi előadása. Nagy 
érdeklődés mellett folyt le a Deák-téri 
Luther-Szövetség első ádventi estje a Leány- 
kollégium dísztermében. Raffay Sándor 
bányakerületi püspök „Egy angyal naplója“ 
címen közvetlen hangon beszélt arról, ho
gyan várják a gyermekek a kis Jézust.

Pécs. A Diakónia-egyesület dr. Félix 
Antalné elnöklésével nov. 26-án tartotta 
rendes közgyűlését. — Dr. Kiss Jenő theo- 
lógiai dékán nov. 27-én a templomban 
Az igazi életeszmény címen tartott mélyen- 
szántó előadást, mely elsősorbaa is az 
egyet, hallgatóknak volt szánva. — De
cember 2-tól kezdődőleg minden vasárnap 
délután mesedélutánokat rendeznek az 
iskolás gyermekek részére.

Pápa. Nagy Pál ig. tanító, ki súlyos 
operáción esett keresztül, mint örömmel 
értesülünk, a javulás utján van.

Mikulás-est. Szuchovszky Gyula ren
dezésében Budapesten az Alföldi u. 13. 
szám alatt sikerült Mikulás-estélyt rende
zett az ev. ifjúság.

Iskolalátogatás Kőszegen. Kapi Béla 
püspök a kőszegi leányiskolánkban folyó 
hó 4. és 5. napjain végezte a szokásos 
őszi iskolalátogatását. 5-én este részt vett 
a növendékek Mikulás-estjén.

Debrecen. Az üresedésben levő lelkészi 
állásra 24-en pályáztak. Komoly jelöltként 
szerepelnek : Lábossá Lajos debreceni és 
Rapos Viktor budapesti valléstanárok.

Tanyai kultúra. A Nyíregyházához tar
tozó benkőbokori tanyai iskolában leg
újabban 5 lámpásos rádiót szereltek fel a 
tanyai gazdák áldozatkészségéből. A rádió 
árának előteremtése Kovács János és Ko
rány Gyula tanító érdeme.

Dr. Vietorisz József ünneplése. A 
szabolcsi tanári kör meleg ünnepeltetésben 
kívánja részesíteni dr. Vietrorisz Józsefet 
címzetes főigazgatóvá történt kinevezése 
alkalmából.

A kultuszminisztériumban Nyíregyhá
zán építendő görög kath. püspöki szemi
náriumról tárgyalnak.

Magyar Protestáns Egyházak közös 
nagygyűlése 1929-ben. A speyeri birodal
mi gyűlés 400 éves évfordulója alkalmából 
világszerte közös nagygyűléseket tart a 
protestantizmus. Az 1529-ben történt alap
vető események 4 évszázados évfordulóján 
a két magyar prot. egyháznak egy közös 
nagy konferencián való találkozás céljából 
a kezdő lépések megtétettek nálunk is.

Szentgotthárd. Advent I. vasárnapján 
ádventi összejövetelt tartott a templomban. 
A műsor központjában Scherer József 
szombathelyi h. lelkész, vallástanár elő
adása állott, ki Ádventi lélek címen meleg 
közvetlenséggel mutatott rá az igazi ádventi 
lélekre, mint a bűnbánat, a megtérés, az 
Isten bűnbocsátó kegyelmébe vetett hitnek 
a lelkére. Az estélyen közreműködtek 
Ernst Irma kedves szavalatával, Lang Mici
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szép szólóénekével és az egyházi vegyeskar 
Hulflesz Endre vezetésében hatásos kar
énekkel. — Az Evangéliumi Dtákszövetség 
legutóbbi ülésén Mesterházy Förster Lajos 
A vasárnapról tartott sikerült előadást. Papp 
József Lampérth : Vasárnap délelőtt című 
költeményét szavalta. Purt Károly s.-lelkész 
irásmagyarázatot tartott.

A dombóvári Evang. Diákszövetség 
november hó 18-én tartotta havi rendes 
gyűlését. Közének és ima után Rajnai 
Károly rg. VII. oszt. tanuló tartott írás- 
magyarázatot a gazdag ifjúról, melyben a 
Krisztus követés nehézségeiről szólott. Pri- 
bay Vera tanítónőképző II. évf. növendék 
az „Igazi boldogságáról tartott kedves, 
lebilincselő szabad előadást. Bind István 
rg. VII. oszt. tanuló, a szövetség jegyzője 
a „Kegyelem“ címen tartott felolvasást. 
Dicséretre méltóan vonta össze bibliai 
tanulmánya alapján a kegyelem megnyil
vánulását Jézus és az ember életében. 
Szavaltak : Schrenek Anna polg. isk. II. 
oszt., Linde János (d) rg. II. oszt., Weiczel 
Miklós polg. isk. II. oszt. tanulók. A lel
kész-elnök imája és közének zárta be a 
gyűlést.

A „Fébé“ Evang. Diakonissza Nőegylet 
f. 1928. év Ádventjének négy vasárnapján 
„Az ádvent útja“ címmel evangelizáló elő
adássorozatot tart a következő sorrendben : 
Dec. 2-án: Az első ádvent. Dec. 9-én : A 
te édvented. Dec. 16-án : A magyar ádvent. 
Dec. 23-án : Az utolsó ádvent. Az össze
jövetelek, melyeknek programmja biblia- 
magyarázattal. ének-, zeneszémokkal s 
szavalatokkal bővül, minden alkalommal 
az Egyetemes Evang. Egyház imatermében 
(Budapest, Üllői-út 24. II. emelet, feljárni 
az udvarból) lesznek. Kezdet d. u. 5 óra. 
Az összejöveteleken mindenkit szeretettel 
lát az egyesület vezetősége.

Salgótarjánban a Luther-Szövetség nov. 
mind a négy vasárnapján családi estély- 
sorozatot rendezett a város egyik nagy
termében. Előadásokat tartottak a lelkészen 
kívül dr. Clementis Kálmán városi tiszti
orvos, Cifra János a misszióscgylet kikül
döttje, Sztrokay Dániel ; szavaltak Tuba 
Ilonka, Fridrich Anna. Tuba Erzsi, Kalina 
Márton, Turek Berta, Jesse Elza; melo
drámát adtak elő Dianiska Mariska, Du- 
binyi Irénke; énekszómmal szerepeltek 
Jesse Mimi, Osszifcsin Kató, Gracza Mar
git, diajogot adtak elő Kottra Irénke és 
Sajgál Olga, felolvasát tartottak Marko 
Emma és Szlóvik Gusztáv, karénekkel 
szerepelt a Bónyaiparos dalkör és az Ev. 
Leónyegylet énekkara Vilezsál Richórd és 
Kovács Géza vezetésével, aki az ének
számok zenei kíséretét is ellátta. Az Erős 
várunkkal kezdődő és a Hiszekeggyel 
végződő minden egyes estélyt vetített ké
pes előadás fejezett be. Mind a négy al
kalommal a termet zsúfolásig megtöltő 
közönség láthatóan szívesen vette a Luther 
Szövetség munkáját, amely a t  emberek 
egymáshoz való közelebb hozását kívánta 
munkálni azáltal is, hogy az összejövete
lek utón családias együttlét, társasjáték 
stb. keretében a késő esti órákig együtt
tartotta a megjelenteket.

Vönöck. Október 31-ét a vönöcki Ev. 
Ifjúsági Egyesület a délelőtti istentisztele
ten kívül vallásos estéllyel is megünne
pelte. Bojsza János s.-lelkész előadást 
tartott, Boda Aladár alelnök Dévai Biró 
Mátyásról olvasott fel. Közreműködtek: 
Németh Ilus, Nagy Lidia és Csiszlér Róza, 
Bak Ida, Wéber Gyula és Wéber Zoltán 
tanítók, az egyesület énekkara. Az ifjúsági

egyesület különben a folyó évben ünne
pelte meg fennállásának 25 éves jubileu
mát. Az ünnepély a templomban kezdő
dött, ahonnét az egyesületi énekkar éneke 
és a segédlelkész buzgó hálaimája utón 
a falu közepén levő szabad térre vonult 
az ünneplő sokaság, ahol a Szózat elének- 
lése után Varga Gyula esperes-lelkész 
mondott ünnepi beszédet. Dr. Berzsenyi 
Ádámné, Ghéczy Lívia, aki a zószlóanyai 
tisztet volt kegyes elfogadni, rövid, de 
megkapó kis beszéd kíséretében felszalla- 
gozta az egyesület zászlaját és beverte 
a zászló nyelébe a számára készített zászló- 
szöget. Majd László Jolán a leónyegye- 
sülét elnöke, kötötte fel a zászlóra a leány- 
egyesület szallagját. Ezzel ó Himnusz el- 
éneklése utón a tulajdonképeni ünnepély 
véget ért. Az ünnepély utón az egyesület 
rövid műsora következett, amelynek min
den egyes pontja nagy lelki élvezetet nyúj
tott. A leónyegylet október 14-én oltár
terítő beszerzésére műsoros estet rendezett. 
Az összes szereplők várakozáson felül jól 
megállották a helyüket. A mindenképen 
jól sikerült est megrendezése az egyesület 
elnökének, László Jolánnak az érdeme. 
November 18-ón és 25-én az ifjúsági egye
sület rendezett műsoros estet iskolai fel- 
szerelési célokra. A zeneszómokat Wéber 
Zoltán tanító adta elő, valamint az ének
számokat is ő kisérte hegedűn. A szín
darab és az egyes számok betanításának 
fáradságos munkáját Wéber Gyula tanító 
végezte.

2 fillérbe és a  postaköltségbe kerül 
csupán egyetlen egy példány a „Karácsonyi 
üzenet“-ből, az Abaffy Gyula ev. egyet, 
missz. lelkész szerkesztésében megjelenő 
szórvónygondozó lapocskából, mely teljes 
ünnepi igehirdetést tartalmaz. Megrendel
hető a szerkesztő-kiadó címén Budapest 
VII., Gyarmat u. 106. Postaköltségképen 
100 példányon aluli rendelésnél 50 fillér, 
100 példányon felüli rendelésnél 80 fillér 
mellékelendő, eddig mitegy 8000 példányra 
történt megrendelés s igy aki még óhaj
tana maga és hívei részére rendelést esz
közölni ajánlatos, ha azt mielőbb feladja 
a kiadó címére.

Nyilatkozat: A „Harangszó“ múltkori 
számában Abaffy Gyula lelkész, volt evan
gélikus KIÉ titkár lemondásra vonatkozó
lag rövid hírt küldött be, megemlékezve 
abban bizonyos mélyreható elvi ellentétek
ről. amelyek közte és e sorok Írója között 
állítólag kiéleződtek. Fontosnak tartom meg
említeni azt, hogy Abaffy Gyula lemon
dása a négy evangélikus püspök úrhoz 
tett bizalmas jelentésem megtétele után 
következett be,’ s így az ügy természeténél 
fogva szélesebb nyilvánosság elé nem is 
kerülhet. Abaffy Gyula hivatalos óráit 
egyébként mór hónapok óta nem tarlotta 
meg a KIÉ. mozgalom központjában. 
Töltéssy Zoltán KIÉ. nemzeti titkár.

C S A L Á D I  É R T E S Í T Ő .

Elvégeztetett. Lelkünk öröme, reménye, 
büszkesége, a mi drága jó Erikánk nincs 
többé. Ajkának örökös mosolya megfagyott!; 
szelíd, türelmes jó szíve néma lett. Kita
vaszodott élete 18-ik évében, hosszú, rej
télyes betegség után f. hó 22-én délelőtt 
Szegeden csendesen elszenderült. Szarvas, 
1028. nov. 23. A Kellő és Lügner rokonság. 
Mt. ev. IX. 24. „Nem halt meg a leányzó, 
hanem csak aluszik“ I
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Ú J D O N S Á G O K .
Gaól Gaszton hatvan éves. A magyar 

közélet egyik kiválóan értékes és közbe- 
csülésben álló alakja, Gaól Gaszton most 
töltötte be születésének hatvanadik évét.

Tizenhárom év után jött haza orosz 
fogságból. Szombathelyre a napokban ér
kezett meg Vanics Gyula szombathelyi em
ber, aki 1915 októberében orosz fogságba 
esett. Azóta hozzátartozói semmit sem 
tudtak róla, míg most 13 esztendei fogság 
utón Varsón és Prágán keresztül megér
kezett szülőföldjére.

Hősök ligete Pécsett. Pécs városa a 
katonai lőtéren „Hősök ligete“-t készül lé
tesíteni. Annyi fenyőfát akarnak ültetni, 
ahány hősi halottja van Pécsnek.

A Zemplénvármegyei Kossuth-Kaszi- 
nó megalakult. A néhány hónappal eze
lőtt megszűnt Zemplénvármegyei Kaszinó 
három külön kaszinóvá alakult. A meg
szűnt kaszinó tagjai egyrészt a közben 
megalakult Nemzeti Kaszinónak lettek tag
jai, mig a többség most megalakította a 
Zemplénvármegyei Kossuth Kaszinót.

Letartóztattak tizenkét nagy párisi 
tejvállalat igazgatóját. Glard vizsgálóbíró 
elrendelte tizenkét nagy párisi tejvóllalat 
igazgatójának letartóztatását, akikről a 
vizsgálat megállapította, hogy szövetségbe 
léptek a tej órának törvényellenes emelé
sére.

Tömeges halálos faszeszmérgezések.
A Dorohoi-megyei Radautzi községben 
egyszerre nyolc haláleset történt metilal- 
koholmérgezés következtében. A falu korcs- 
mórosát letartóztatták és szeszkészletét le- 
foglálták.

Szovjet elaggulás. Szemasko szovjet 
közegészségügyi népbiztos uj betegségei 
fedezelt fel, amelyet „szovjet elaggulás"- 
nak nevezett el és amelyben szerinte a 
szovjet összes vezetői egymásután elpusz
tulnak. A betegség fő tünete az ideges ki
merültség. álmatlanság és a korai érelme
szesedés. Fő oka pedig az állandó izga
lom és az idegek tulfeszítése.

Moszkva környékén hatezer csavar
gó gyermek él. Moszkva környékén 6000 
hajléktalan csavargó gyermek él. A gyer
mekek nagyrésze 12—14 évés és vidékről 
hajtotta föl őket az éhinség Moszkvába, 
ahová abban a reményben jöttek, hogy 
mint nagyvárosban előbb jutnak élelem
hez.

A legnagyobb fényszóró. Egy angol 
cég most készítette el a világ legnagyobb 
fényszóróját, amelynek átmérője hét láb 
és összesen 3 és félmillió gyetyafényerejü.

Réz az emberi testben. A wiscounsini 
egyetem néhány tudósa, különböző élettani 
kutatások folyamán az anyatejben csekély 
mennyiségű rezet talált s azt hiszik, hogy 
a májnak is van némi réztartalma. A réz 
valószínűleg amaz anyagok közé tartozik, 
melyek nagy tömegben veszedelmesen 
mérgező hatással vannak a szervezetre, 
kismennyiségben azonban az anyagcsere 
forgalmának fontos elősegítői.

„Erzsébet Királyné“-szálló Budapest, 
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Magyar Lányok fiatal lányok képes 
irodalmi lapja, szerkeszti : Tutsek Anna. 
Szebbnél szebb regények, elbeszélések, 
versek, társadalmi és ismeretterjesztő cik
keken kívül a szerkesztői üzenetek tarkít
ják a lapét. Előfizetési ára negyedévre:
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2.40 Pengő. A Magyar Lányok előfizetői
1.60 Pengő kedvezményes áron szerezhe
tik meg a Szászorszép Könyvek című re
génysorozatot. Együttes előfizetési ára ne
gyedévre : 4 Pengő. Mutatványszámot kí
vánatra ingyen küld a kiadóhivatal: Bu
dapest, VI., Andrássy-ut 16.

Az Én Újságom 6—10 éves gyermekek 
képes irodalmi lapja; Szerkeszti Gaál Mó
zes. Szebnél szebb regények, mesék, ver
sek. rengeteg játék, kézügyesség, tréfa, pá
lyázat, rejtvények és a szerkesztői üzene
tek tarkítják a lapot. Előfizetési ár negyed
évre 2 pengő. Az előfizetők 1.20 pengő 
kedvezményes áron szerezhetik meg Az 
Én Újságom Könyvei című regénysoroza
tot. Együttes előfizetési ára negyedévre
3.20 pengő. Mutatványszámot kívánatra 
ingyen küld a kiadóhivatal: Budapest, VI., 
Andrássy-ut 16.

Herceg Ferenc, „Az Uj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési óra egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be: 
Ev. leik. hiv. Körmend 1 P, Mihály István 
Ndém 1 '20 P, Mesterhózy Ernő Ngeresd 
672 P, Kálmán Istvánná Túra 1'60 P, 
László Jolénka Rigócs 24 f, özv. Hudy 
Kálmánná Nemeskolta 52 f, Remete Ida 
Sárvár 40 f, Jakab József Beled 40 f, Fei
ler Jenőné Győrköny 20 f, Schmeltzer Már
ton Lkomórom 50 f, Rosta I. Sámuelné 
Kpálfa 30 f, özv. Takács Ferencné Kőszeg 
50 f, özv. Berecz Istvánná Kisberzseny 1 P, 
Farkas Antalné Győrszabadhegy 30 f, dr. 
Farkas Elemér Sérkeresztur 3 72 P, Szuh 
Józsefné Vósórosmiske 1 P, Jakus Imre 
Győr F20 P, özv. Németh Mihólyné Lébény

40 f, Kovács Kálmán Lébény F20 P, Tóth 
József Lébény 1 P, Erdős Pál Lébény 1 P. 
Nika József Szombathely, Cser Györgyné 
Kisbér, Pólfi Dénes Beled, özv. Kovács 
Antalné Bodmér, Illés Lajos Farád, özv. 
Mildschütz Mótyásné Kiskőrös, Varga Já
nos Ujmalmosok, Németh János Orosháza, 
özv. Gyebrovszky Pálné Békéscsaba, özv. 
Varga Sándorné Varga Lajos Beled, Kluge 
Pál Körmend, Nagy Pál Bsztlészló, Takács 
Sándor Kőszeg, Pótfi Józsefné Kisfalud, 
özv. Revaló Jánosné Kiskőrös, Kovács Jenő 
Ikervár, Horváth Ilona Bpest, Szarvasi 
Kornélia Űzd, Belencsák Mihályné Kör
mend, Dezső Jolán Pápa, Kovácsics Kál
mán Szilsárkány, Stoll Ernő Nyíregyháza, 
Petrovics Póf Budafok, Weiszmandl Hen- 
rikné, Rémi Józsefné Győr, Magasi György 
K.-magasi, Fáik Henrikné Bonyhád, özv. 
Pivarcsik Jánosné R.-palota, Nódassy Kál
mán Debrecen, Kardos János Pópa, Babol- 
csay Kálmánná K.-magasi, özv. Ebner 
Gyuláné N.-káta, Nagy Jenőné Vácz, Bóka 
Kórolyné Sopron, Ments Lajos Mesterháza, 
Szloboda János Polgárdi, Langer Erzsébet 
Balatonboglór, Oppel Ödönné Keszthely, 
Gacs Pál Kisfalud, Plézer Győző Pestszt- 
lőrinc 72—72 f.

Hálás köszönet Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

A világhírű szegedi édes nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika őrlemények

legelőnyösebben beszerezhetők
KARBINER PÉTER

paprikakiviteli üzletében 
Szeged, Dugonlcs-tér 11. sz.
Telefon: IS—21. — Sürgönyeim: Expaprfka.

A Balaton partján fekvő, állomással 
rendelkező Akali-i leányegyházközség elő
készítő tanfolyamának vezetését kántori- 
zálni tudó nyugdíjas tanítóra kívánja bízni. 
Javadalm azása: 24 pozsonyi mérő rozs, 5 
akó must. 5 öl keményfa felaprítva, 9 kát. 
hold föld haszonélvezete, 36 p. készpénz, 
2 szobából és melléképületekből álló lakás. 
Kötelesség: 9 gyermek tanítása és kóntori- 
zálás, A tanfolyam vezetése nyugdíját nem 
veszélyezteti. Kérvények 10 napon belül az 
alsódörgicsei ev. lelkészi hivatalba kül
dendők.

Egy intelligens nő, ki a házi teendők 
minden ágában jártas és ügyesen varr, 
gyermekek mellé evangélikus családhoz 
ajánlkozik nevelőnek. — Cím, válaszbélyeg 
ellenében, a kiadóban. 1—4

B E T L E H E M I  A L A K O K
és bethlehemi barlangistál
lók számtalan kivitelben az 

ECCLESIA RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Budapest, IV., Váci ucca 59.

Árjegyzék ingyen. 4-8

G abonaárak : Búza 25.35, rozs 23.20, 
árpa 25.25, köles 26.—, zab 25.40, tengeri 
31.25, korpa 18.65 pengő métermázsánként.

Felelős szerkesztő és kiadó : O Z IP O T T  OÉZA 
S z e n tg o tth á rd .  (Vasvármegye). 

Szerkesztőtárs : NÉM ETH KÁROLY. 
Főmunkatársak :

NAGY M IKLÓ8, S Z E N D E  ERNŐ, 
TÚRÓOZY ZO LTÁ N .

Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

Ha kevés pénzért értékes, szép ajándékokkal akarja 
meglepni kedveseit a szeretet ünnepén, úgy forduljon

bizalommal az 1864. évben alapított és azóta jóhírűnek ismert 
KIS TIVADAR p r o t e s t á n s  irá n y ú  k ö n y v -  é s  p a p i r k e r e s k e d é s é h e z  P Á P Á N .

Könyvkötészetében a használt, régi könyvek is ú jjá  lesznek.
Bárhol megjelent vagy kiadott jó  protestáns könyvet megküld.

Gyurátz Ferenc: 
L  e  1 l t  i  v e z é r  

imakönyve.
Valódi vászonkötésben. . . .  2.40 
Párnázott vászonkötésben. . . 6.20 
Díszes bőrkötésben................... 11.—

E v a n g é lik u s
énekeskönyv.

Félvászon kötésben....................4.50
V ászonkötésben........................ 5.60
Párnázott vészonkötésben. . . 12.— 
Díszes bőrkötésben....................18.—

Czeglédyné Kosa Margit:
Szoros kapu, keskeny ut

leányok imakönyve,
Vászonkötésben............................. 1.90
Párnázott vászonkötésben . . . 4.20 
Díszes b ő rk ö té sb e n ....................8.50

Bibliai új fali táblák. Könyvjelzők. K épeslapok. Bibliai napi tömbnaptár 1929 évre.

Baldauf Gusztáv és Mesterházy László:

VIGASZTALÄS0K k ö n y v e
Öreg és középkorú halottak felett 1 7 f | P 
tartott gyász beszédek gyűjteménye. li 1 V í  •

Kapi Béla dunántú li evang. püspök:

B É K E S S É G
Elmélkedések és imádságok. 510 10 D 
oldalas, díszes kiállítású könyv

Kérje protestáns szellemű, hasznos, tanító, szórakoztató, jó  és olcsó könyvek árjegyzékét
K IS TIVADAR könyvkiadótól PÁPA, Fő-utca 21. szám.
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ÍÖSZO“ 
negyedévre 

1 P 28 f. Jf„.éTre 2 P  40 f. 
Csoport«» küldéssel 
10°/o-os kedvezmény. 

Amerikába egén  évre 2 
dollár; u  utéd&llamokba 
negyedévre 1 P 00 fill.

Alipltotte
K A P 1  B É L A

1910-ben. 

Laptulajdonos:
a Datántüll Latner-Szövetsöo.
ki. Országos I.uther-Hzöret- 

ség lüvetftlo« lepje.

Kéziratok, előfizetőst dijak 
és rokUmáclók a 

HARANGSZÓ ezerkesatő- 
Hadóhivatalének 

Szentgotth&rdra (Vasvtn.) 
küldendők.

Előfizetést elfogad 
minden eveng. lelkéss 

és tanító.
HeoJelenlk minden vasárnap.

Adventi fény.
János 1 2 .8». „Míg a vilá

gosságotok megvan, higyjetek 
a világosságban, hogy a vilá
gosság fiai legyetek."

D  vak embernek hiába ragyog 
* *  szemébe a világosság, annak 
ugyan nem használ semmit. . .  A 
hitetlen embernek hiába csendül 
fülébe a legszebb karácsonyi pré
dikáció, azon ugyan nem változtat 
semmit. . .  *

Nem tudom te mit vársz az 
idei karácsonytól ? . . .  Sokra szá
mítasz, vagy kevéssel is megelé
gednél ? . . .  Annyi azonban bizo
nyos, hogy boldog megelégedés 
töltheti be szívedet még akkor is, 
ha földi ajándékokból semmit sem 
nyersz, de igazán hitben, hittel 
tudod ünnepelni azt a mi szép 
ünnepünket, és igazán életed nagy 
tapasztalata gyanánt mondod az 
éneket:

„Valék nehéz fogságban 
S megszabadítottál.
Valék rút szolgaságban 
S te felmagasztaltál.
Jöttél, hogy felemeljed 
A porból íelkemet 
S adtál kincset, amelyet 
Világ el nem vehet“. . .

. . .  Karácsony szent ünnepe hí
vőkké akar bennünket tenni, hogy 
a világosság fiai lehessünk. . .  Ha
sonlóvá akar bennünket formálni 
a Jézus Krisztushoz, mert csak az 
a világosság gyermeke, aki a Jézus 
nyomdokaiba l ép . . .  Ha szívedet 
az ő békessége lakja, ha az ő 
szelídsége ragyog a te arcodon is, 
akkor igazán egy áldott, lelket 
gazdagító ünnep lesz a te szá
modra karácsony! Sőt nemcsak a 
magad számára — hisz a meg
gyújtott gyertya világol mind
azoknak, akik a házban vannak 
— a hívő keresztyén, a világosság

gyermeke is szolgál mindazoknak, 
akik vele egy úton hazafelé tarta
nak.

Oh, milyen sok, drága kará
csonyi örömöt tudnánk mi magunk
nak is, másoknak is szerezni, ha 
mindannyian a világosság gyer
mekeivé lennénk 1.. .  Ehhez pedig 
nem kell sem nagy gazdagság, 
sem sok pénzt felemésztő bevásár
lás, ehhez csak egy kell: szívün
ket adjuk Istennek és éljünk ab
ban a szeretetben, amellyel Krisz
tus szeretett bennünket. . .

„Te vagy igaz világosság 
Nagy szeretet, merő jóság,
Oh szülessél meg szívünkben,
És erősíts meg hitünkben I

Boldog, aki jár tevéled.
Üt, igazság vagy és éle t:
Tévelygők útmutatója,
Sebhedt szívek gyógyítója.

Jövel Uram, várva várunk,
Szent békéddel szállj be nálunk ; 
Mimagunkra ne hagyj többé,
Maradj velünk mindörökké 1“

Ámen *

Adventi gondok — ádventi gondolatok.
ir ta : Zemann Zoltán.

magyar földön végigvonult a 
tél s ahová csak lépett, fehér 

halotti szem fedő borult a tájra. 
Mintha ez idén azonban korábban 
jött volna ez a gyermekmeséink
ben élő fehér, nagy szakálú, her
melinruhás öreg, aki valamikor 
csak örömöt hozott, mesét mondott 
és boldog arcot láttatott maga kö
rül. Angyalkacagású gyermeksereg 
szívrepesve üdvözölte megérkez
tét, mi pedig boldogan ültük körül 
jöttére a duruzsoló kályhát.

A mosolygás elmúlt rólunk, az 
első hó megfagyasztotta lelkünk 
virágait. Talán bosszút állt a régi 
örömért. Csak koldustarisznyát hoz 
magával s amink van, azt is el
viszi. Üres a kamránk, üres a pin
cénk, hideg a kályhánk és lefosz- 
lik testünkről lassanként az utolsó 
ruha is.

És mi megüresedett szemekkel 
kérdezzük a holnap ijesztő arcá
tól : mi lesz ? Mi lesz, ha meg
mutatja összes fogait a tél, mi lesz, 
ha nem adhatunk kenyeret a kérő 
szájakba, mi lesz, ha nem melegít
hetjük meg a didergő tagokat ? Mi 
lesz ? . . .

Ezek a kérdések a magyar em
ber ajakén a leghangosabbak, aki 
már hosszú évek telein át félve 
nézi a szürkülő reggelt: hidegebb 
lesz-e a mai nap ? A magyar em
ber ajakén, aki már évek telein át 
gondterhes arccal jár az utcákon, 
mintha kincskereső lenne. Lemon
dás és kétségbeesés van az arcá
ra irva.

Ma nekünk borzalmas ellen
ségünk a tél. Kancsukát, korbácsot 
rejtegető zsarnok, mert magyarok 
vagyunk, mert botorul azt hittük, 
hogy a világ itélő-széke előtt igazat 
adnak nekünk.

D e: fel a fejjel, mert ádvent van.
Ilyenkor még a gyermek álma 

is szebbé válik. Ádvent, a vára
kozás ünnepe, ma magyar ünnep. .. 
Minden kincsünk, erőnk és bátor
ságunk egy remény, egy álom. 
Várunk 1. .. Nekünk úgy kell tud
nunk várni, mint ahogy az édes
anya várja elment fiát. Úgy kell 
tudnunk hinni, mint ahogy a pró
féták hittek: minden ellent mon
dott a hitüknek és ők mégis hir
dették, hogy lesz karácsony. És 
lett karácsony . . ,
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Egymást rontó véreim! Az ád- 
vent felhívása ma nekünk magya
roknak szól. Eszméljünk fel, mert 
lezuhanunk oda, hol a pusztulás 
vár. Térjünk meg! A gyermektől 
az öreg emberig itt mindenki csak 
egyet akarjon : az egységes magyar 
életet.

Térjünk meg, mert máskülön
ben elvesztünk ! . . .

Kulturest Veszprémben.
Kapi püspök a „Magyar nő ethikájáről“ .

A Kapi Béláné fővédnöksége alatt élló 
veszprémi evangélikus Leányegyesület dec. 
1-én magas színvonalú kulturestét rende
zett, a veszprémi Petőfi-színházban. Az 
est fénypontja volt Kapi Béla püspöknek 
előadása a „Magyar nő ethikájá“-ról. A 
mély filozófiai megállapításokban és költői 
szépségekben gazdag, hazafias vonatko
zásokkal átszőtt előadásnak különösen az 
a része ragadta meg a színházat teljesen 
betöltő közönséget, melyben arról szólt a 
főpásztor, hogy mikor az egyes ember a 
saját vallását a legnagyobbra értékeli s 
abban teljes lelki kielégülést talál, ugyan
akkor természetesnek kell találni azt, ha 
más ember meg a maga vallását tartja 
lelki kincsének." Nem szeretném — úgy
mond — ha egyszer így szólna az Isten : 
Nem akarom, hogy annyiféle virág illatoz
zon a mezőn, mert nekem csak egyetlen
egy virág kedves. Nem szeretném, ha egy
szer így szólna Isten: nem akarom, hogy le
gyen erős tölgyfa, nem akarom, hogy legyen 
a patak mentén szomorúfűz, mely gyenge 
ágaival réhajlik a susogó patakra, nem 
tűröm, hogy cserfaerdők emeljék koronáju
kat az ég felé, mert nekem csak a sudár 
fenyő a kedves."

Isten mindent eligazít.
Irta : Hering János. 3

Szegény Pista gyerek I Ő már kénytelen 
volt az apja bűne miatt megtanulni, hogy 
mi az, mikor Isten is mást akar, meg az 
ember is mást akar! ö  már kénytelen volt 
az apja felett ítéletet mondani 1 Azazhogy 
dehogy mondott Ítéletet, hiszen szerette az 
apját 1 Csak hát önkéntelenül is mérlegre 
tette. És a mérlegen az apa könnyűnek 
találtatott I Gyermekleikével, gyermekmó
don, ösztönszerüleg rosszalta azt, amit az 
apja csinált. És ha ez bűn . . . hát nem 
az ő bűne volt, hanem az apjáé.

Istentisztelet után a tanító visszavezette 
a gyerekeket az iskolába. Megkérdezte 
tőlük :

— Na, fiuk. lányok, ki mennyit hozott 
az orgonára ?

Zsivajogva szedték elő a gyerekek az 
otthon kapott pénzt. Egy kis első osztályos 
sírva fakadt. Keservesen bőgött.

— Hát neked mi bajod van, fiam ? 
Miért sírsz ?

— É-é-én nem hoztam semmit. . .  azt 
mondta édesanyám, nekünk nincs pénzünk, 
mert édesapám mindig beissza a napszá
mot, amit keres.

A gyereksereg csufondérosan vihogni 
kezdett. Összesugtak-bugtak. A tanító szelíd 
szigorral nézett rájuk :

A műsor többi része is, melyet Kocsuba 
Elemér, az országos zeneakadémia végzett 
zongoraművésze, Miletin József fővárosi 
operaénekes, Bisztriczky Tibor fővárosi 
hegedűművész, dr. Grüner Lászlóné szol
gáltatott, elsőrendű zenei műélvezetet nyúj
tott. Müller Mici művészien elszavalt költe
ménye volt a prológ, az utolsó szám pedig 
egy stilizált magyar tánc volt, melyet kilenc 
magyarruhás bájos lány lejtett egy Liszt
re pszodia zenéjére, Liszkay Sándorné zon
gorajátékéval. A táncot egy a föltámadó 
Magyarországot ábrázoló hatásos előkép 
fejezte be. Az alig két éve működő, de 
máris szép eredményekre büszke Leány
egylet különös hálával emlékezik meg Kapi 
Béla püspöknek az esten való előadásáról, 
annál inkább, mert püspök úr Öméltósága 
igen nagy áldozatot hozott azzal, hogy sok
oldalú elfoglaltsága közben Veszprémbe is 
eljött. Vonattal már nem is tudott Győrbe 
hazamenni, ahol másnap, ádvent I. vasár
napján prédikálnia kellett, hanem az elő
adás után, este 11 órakor autóra ült, hogy 
két órai fáradságos autóút után otthon le
hessen. Örök hálával emlékezik meg a 
Leányegylet arról is, hogy Kapi Béléné, 
mint a Leényegylet fővédnöke, szintén 
megjelent két gyermekével együtt az esté
lyen, hogy megjelenésével is kifejezze sze- 
retetét és elismerését a buzgón munkál
kodó veszprémi Leányegylellel szemben. 
A veszprémi társadalom színe-java mellett, 
ott voltak az estélyen a Leányegylet véd
nökei i s : Novák Rezsnőné, vadászülési 
Móritz Gyuláné és Hering Jénosné. Takács 
Elek esperes neje, ki az egyesületnek szin
tén védnöke, akadályozva volt az eljöve
telben, de a Leányegylet céljaira 10 pengő 
adományt küldött, ugyancsak a Leányegy
let céljaira Kapi püspök 20 P-t adományo
zott, melyet az egyesület ezúton is hálásan 
megköszön.

M a t e r t  a t o i s i ó  featartásW
— Mi az, gyerekek ? Hht nem tudjátok, 

hogy senkit se szabad kinevetni ? Hát tehet 
ez a kis fiú arról, ha nincs pénze ? Te 
meg ne busulj Jóska, majd ha megnősz, 
te szépen hazaviszed a pénzedet, amit 
kerestél és nem mégysz a korcsmába . . .

Pista mindezt lélekzetvesztetten hallgatta. 
Hirtelen átfutott a fején a gondolat, hogy 
hiszen őnéluk is épen olyanforma a baj, 
mint ezeknél a Jóskáéknál . . .  az ő apja 
is részeges . . .  ő se hozott pénzt az orgo
nára . . .  hiszen nem is azzaí a szándékkal 
jött el hazulról, hogy ide jöjjön . . .  nem is 
odament, ahova küldték . . . most aztán 
mi lesz. , .  Már előre szégyelte magát. Jaj, 
csak még is inkább ment volna oda, ahová 
küldték, csak most az egyszer ide ne jött 
volna . . .

Hopp! Hirtelen eszébejutott, hogy hiszen 
van őnála pénz, amit pálinkára kapott! öt 
pengő! . . . Csakhogy azt nem orgonára 
adták . . . azt a korcsmába kell vinnie. . . 
De hát mi lesz jobb ? Ha pálinkát vesz 
rajta, amitől az apja megint olyan goromba 
lesz. .. megint kiabálni kezd az anyjával, 
talán még majd meg is v e ri.. . megint tele 
lesz az egész ház azzal az utálatos bűz
z e l.. . vagy odaadja a tanító urnák orgo
nára . . .  és akkor az ő apja se marad 
szégyenbe . . . majd mindenki azt fogja 
gondolni, hogy mégis csak derék, adakozó 
ember az ö apja . . .

Úgy vette észre, hogy most épen őreá

Szülőfalum harangja.
Irta : Szigethy Lajos. 2

Edvi Illés Gergely azt remélhette, 
hogy holtig való jó kenyere biztos 
lesz a tisztességtudó nép között. 
Megbecsülték. Telkét gondosan 
megművelték. Gabonajárandóságát 
Kisasszonynapján, szeptember 8-án 
tisztára rostálva, hiány nélkül meg
adták neki. Adósa senkise maradt. 
Ez sohase volt szokás Malomso
kon. Itt nem pendül meg a végre
hajtó dobja. A templom nemcsak 
vasárnap, de hétköznapi könyör
gésre is megtelt a búzgó néppel. 
Ez azóta, sajnos, egy kissé meg
változott. És ebbe a csendes élet
tóba zuhant bele 1674. évben a 
Szelepcsényi-féle idézésmennykő. 
Illés Gergelynek el kellett búcsúz
nia jó híveitől, hogy sohase lássa 
őket viszont e földön. Pozsonyban 
borzalmas és egyúttal nevetségesen 
együgyü vádak ellen kellett véde
keznie.

Hogy ő, meg a szomszéd szent- 
andrási pap, Borhidai Miklós, meg 
a dörgicsei pap, Zsédenyi István 
voltak paptársaikkál együtt a lelke 
a Wesselényi-féle szövetkezésnek. 
Mintha bizony a nádor, az ország
bíró, a horvát bán és ráadásul 
még a boldogult esztergomi érsek, 
a mozgalom vezérei a malomsoki 
paptól kértek volna tanácsot. És 
hogy ő, a buzgó keresztyén pap

néz a tanító úr várakozó szemmel. Hirtelen 
határozott. Elővette az öt pengőst és nyúj
totta a tanító felé. Eszébejutott, ami már 
a templomban úgy megfogta a szívét: 
„inkább kell Istennek engedelmeskedni, 
hogysem az embereknek". Ügy érezte sze
gény, hogy ez "a mondás most épen őreá 
illik.

A tanító nagyot nézett. Ismerte ő a 
Pistáék házatáját. Nem várt ő azoktól nem 
öt pengőt, de öt fillért se. Hosszú tíz év 
alatt sok kellemetlen tapasztalata volt erre 
nézvést. Jól emlékezett András gazda go
romba üzeneteire, melyeket hol a kurátor, 
hol egyházi célra gyűjtők hoztak tőle. ő  
maga is kapott egypárat szemtől-szembe.

Hitetlenkedve mondta :
— Mi az. te Pista ! Hiszen ez igen sok 

p én z! Talán megszállta apádat a Szent
lélek ? No, ez igazán derék ! Egyik gyerek 
se hozott ennyit!

Pistának jólesett a dicséret. De lesütötte 
a szemét és nagy zavarban volt, mert 
érezte, hogy valahogyan mégsincs rendben 
a dolog.

A taníó lehajolt, hogy beírja az ado
mányt a gyűjtőívbe. De figyelmes lett a 
gyerek feltűnő zavarára. Megállt a kezében 
a toll. Valami eszébejutott:

— Te Pista 1 Talán nem is az egészet 
kell ideadnod? Talán visszajár belőle?

— Nem . . . hanem . . .
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összejátszik a pogány törökkel. És 
hogy felségsértő! ö , aki minden 
vasárnap olyan buzgón imádkozik 
a koronás királyért. És hogy ő 
hazaáruló! Hiszen szívesen kion
taná vérét, ha azon megválthatná 
hazáját rettenetes bilincseiből.

Hiába minden tagadás. Bünte
tése a halál.

De megmenekülhet, ha katholi- 
kussá lesz, vagy kibujdosik a haza 
földjéről, vagy lemond papi hiva
taláról. Kitűnt a lóláb! Mind a 
három esetben pásztor nélkül ma
rad a malomsoki nyáj. Betörhet
nek az akolba a jezsuiták, ezek 
a ragadozó farkasok.

Nem is a rebellió (a lázadás), 
hanem a religió (a vallás) volt a 
megidézés oka. És milyen bátran 
megállt ez az egyszerű pap úgy
nevezett bírái, az ország hatalmasai 
előtt. Akárcsak valaha Luther 
Wormsban. Honnan vette az erőt? 
Olvassuk csak el Kozma Andor 
szép versét a vén prédikátorról. 
Mikor börtönőre benéz éjjel a 
kulcslyukon és látja, hogy ottben 
mennyei világosság ragyog:
„Tömlőében a vén pap nincs egyedül, 
Kriszlus alakja a padiakon ül.
S karjában oly édesen alszik a vén,
Mind kicsi gyermek az anyja ölén.

A halálos ítéletet, a világraszóló 
botránytól félve, mégsem, merték 
végrehajtani. De van ám vértelen, 
lassan végrehajtott kivégzés is.

— Mit hanem ? Azt kérdezem, hogy 
visszajár-e belőle ?

— Nem... nem... ezt én úgy hoztam...
A tanító felállt:
— Mi az, hogy úgy hoztad ? Talán 

bizony az apádtól loptad ? !
— Dehogy I — szörnyedt el a gyerek 

— hanem . . . izé . . .
A tanító odalépett hozzá. Kezébe fogta 

a gyerek állát és felemelte a fejét:
— Idenézz a szemembe Pista és igazat 

mondj 1
Hogyne mondott volna igazat a Pista. 

Nem szokott ő hazudni. Őszinte, tiszta 
gyermeki lélek volt őbenne. Meg aztán 
szeretetteljes bizalmat is érzett derék taní
tója iránt. Felemelt arcán lecsukódtak a 
szemei, a könnyei megindultak és beszélt:

— Édesapám nem akarta, hogy a temp
lomba jöjjek . . .  a korcsmába küldött pá
linkáért és ezt a . . . ezt a pénzt adta . . . 
De én mégis inkább idejöttem . . .  és a 
pénzt is . . .  m ert. . .  m ert. . .  és itt elcsuk
lott a hangja — inkább kell Istennek en
gedelmeskedni . . . mint . . .

A tanító mindent megérteti. Meghatódott 
szánalom fogta el a szívét. Félbeszakította 
a vallomást és megsimogatta a fiú fejét :

— Na, Pista ! Ejnye, ejnye, te szegény 
gyerek 1 Hiszen te jót akartál!

Elgondolkodott:
— Hanem hát ez még se jól van. Ezt 

a pénzt én nem fogadhatom el, mert nem

Elhajtották, hogy eladják rab
szolgának. És majd Nápoly tik
kasztó déli ege alatt közönséges 
gonosztévők közé láncolva huzza 
gyönge, öreg kezeivel a súlyos 
evezőlapátot.

Roskatag öreg teste nem birta 
el az út fáradalmait. A rossz táp
lálkozás, a rossz viz is megtette 
a magáét. Már vánszorogni sem 
tudott. Szamárra ültették. Társai 
támogatták kétfelől. De a zordon 
Abruzzó-hegyekben, szirtfal és 
mélység között haladó keskeny 
utón, ahol társai nem támogathat
ták — lezuhant és szörnyet halt. 
A többi rabot könyörtelenül tovább 
hajszolták. Illés Gergely ott ma
radt temetetlenül. Az éjszaka bo
rított rá csillagokkal teleszőtt szem
födelet.' A hajnal sírta rá a- rész
vét harmatkönnyeit. A felkelő nap 
hintette rá a megdicsőülés arany
sugarait.

* (Folyt kB».)

A félénk gyermek. Egy félénk 
fiúcska sokszor felriadt álmából. 
Ha azonban édesatyja mellett fe
küdt s így szólhatott hozzá: „Atyám, 
hadd fogjam meg a kezed!“, a 
sötét éjszakában megnyugodott s 
újra elaludt. Mi is bármikor, sötét 
éjszakában is megfoghatjuk a 
mennyei Atya kezét. r.

ide szánták. Hanem megállj csak, majd 
hazamegyek veled, aztán majd beszélek 
az anyáddal . . . hogy ki ne kapj . . .

Odakint lépések hallatszottak. Belépett 
a lelkész. A gyerekek felállottak. A tanító 
üdvözölte:

— Isten hozta tisztelendő úr 1 Tessék 
csak ezt meghallgatni! Eredj a helyedre 
Pista :

Halk hangon elmondta a lelkésznek, 
hogy mi történt. A lelkész szeretettel nézett 
a fiú felé. Örömteli, mégis sajnálkozó meg
lepetés ült a szemébe:

— Azt mondta — kérdezte súgva — 
hogy inkább I«I1 az Istennek engedelmes
kedni ?

— Igen !
— Na, ilyet se hallottam még, nemhogy 

egy ekkora gyerektől, de felnőttől se ! Mi
lyen borzasztó, hogy egy ilyen kis fiú kény
telen elitélni az ap já t! Milyen kér az ilyen 
értelmes, helyes erkölesi érzékű gyerekért! 
Mi lesz belőle ilyen apa mellett!

— Hát hiszen van arra törvény, hogy 
az ilyen apától el lehet venni a gyereket!

— Igen, igen — tépelődött a lelkész — 
de hét az mégis kegyetlen dolog lenaa . 
aztán az anyja .. . talán hagyjuk ezt utol
já ra ... majd az Úristen mindent eligazít 1

A tanító vállat vont.
Ebben a pillanatban kopogtattak az 

ajtón. A Pistáék szomszédasszonya lépett 
be lelkendezve :

Kétbodony ünnepe.
Október 31-én, a reformáció emlékün

nepén ülte meg a kétbodonyi evang. egyház 
igazi bensőséges melegséggel és szeretettel 
Csőváry Géza lelkész működésének 45 éves 
évfordulóját, mely alkalommal Pályi Pál 
Nógrád vármegye főispánja nyújtotta át a 
Kormányzó legfelsőbb elismerését. A refor
mációi emlékbeszédet Mihalovics Samu 
főesperes tartotta, vázolva a lelkész vallásos 
és hazafias működését. Az oltári funkciót 
Meskó Károly galgagutai lelkész, egyház- 
megyei főjegyző tartotta. Itt említendő meg, 
hogy a reformáció ünnepélyén részt vett a 
szomszédos falu — Romhány — prépost
plébánosa is, aki az istentisztelet végeztével 
gratulált a főesperes gyönyörű beszédéhez 
mondván : „Ha mindenütt ilyen a refor
máció ünnepe, úgy építjük a békesség 
oltárát és édes hazánk boldogulását!“ 
Az istentisztelet után Laszkáry Gyula, bo- 
donyi egyhközségi felügyelő megnyitotta a 
díszközgyűlést, üdvözölte a 25 év óta ben
sőséges viszonyon levő elnöktársát, akinek 
egyik elévülhetmlen érdeme — úgymond 
— az, hogy az itteni 25 éves lelkészi mű
ködése alatt tapintattal és szeretettel csak
nem teljesen megmagyarosította a tót 
gyülekezetei anélkül, hogy a hívek veszí
tettek volna hithűségükből és lelkészük 
iránti szeretetükből. Már 1913-ban Rákosi 
Viktor szép könyvtárat adott a lelkész ve
zetése alatt álló iskolának, mivel értesült 
a lelkész hazafias munkálkodásáról. — 
Laszkáry Gyula szívbemarkoló szép beszéde 
után az üdvözletek következtek. Pályi Pál 
főispán a vármegye nevében, Kiss István 
evang. püspök a dunáninneni egyhkerület 
nevében köszöntötte gyermekkori jóbarátját. 
Brandt Vilmos nyug. főispán, képviselő, 
dr. Sztranyavszky Sándor államtitkár meleg 
jókivánatát tolmácsolta és mint jó barátját 
köszöntötte a meghatódottságtól könnyezve. 
Dr. Baross József alispán tett ezután tanú
bizonyságot az ünnepelt erényeiről. Miha-

— Jó napot kívánok! Jaj, ne tessék 
haragudni, hogy csak úgy berontok, de a 
Pistáért jöttem. Nagy baj van náluk I

— Mi a baj ?
— Szélütés érte az apját, úgy fekszik 

az ágyán, mint egy darab fa !
Lelkész és tanító összenéztek. A Pista 

gyerek elakadt lélekzettel, halálsápadtan 
futott az asszony után.

IV.
Hát bizony, András gazdát elérte vég

zete. Addig-addig várta a pálinkát, mig 
végre elfogyott a nem nagyon erős türelme. 
Csúnyán káromkodni kezdett. Az asszony 
csitította, amitől még nagyobb méregbe 
jött s dulva-fulva, csak azért is elrohant 
a korcsmába. Ott, alig nyelte le, még min
dig tele indulattal az első kortyot, csak 
kiesett a pohár a kezéből, ő maga zuhant 
le a földre, úgy vitték haza eszméletlenül.

Nem lehetett rajta segíteni. Hiába, ha 
egyszer az ital megrontja a szervezetet, 
tehetetlen akkor már minden orvosi tudo
mány. Csak estefelé tért magéhoz, a halála 
órájában. Mikor teljesen béna testtel, de 
tiszta eszmélettel felnyitotta a szemeit, ott 
látta ágya mellett a lelkészt. Az asszony, 
meg a gyerek odébb sirdogáltak csendesen.

Mikor ráesett a tekintete a lelkészre, 
elöntötte szemét a könny. Látszott, hogy 
szólni akar, de nyelve kötelékei mór meg 
nem oldódtak. Majd csak a végtelen ke-
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lovics Samu az egyházmegye és Baranyi 
Tibor főszolgabíró a járás nevében. Pozsár 
István főjegyző a község nevében köszön
tötte a lelkészt és átadott neki egy szép 
aranyórát, mit tisztelői és barátai vettek. 
Mröva Mihály gondnok a presbytérium 
nevében beszélt keresetlen, szívhez szóló 
szavakkal. Végül Hoksza Zsuzska VI. oszt. 
tanuló egy virágcsokrot adott át szeretett 
lelkészüknek. Mindezekre Csővéry Géza 
mély meghatottsággal válaszolt, megkö
szönte valamennyi munkatársának önzet
len, hazafias támogatását. Az ünnepély 
után a meghívott vendégek átmentek Rom- 
hányba, hol Laszkéry Gyula látta vendégül 
a vendégeket. Ha minden lelkész — aki 
nemzetiségi helyen működik — így dol
gozna, úgy nem lenne nemzetiségi kérdés!

KORKÉPEK.

Karcolatok a hétről.
„Ausztria legkisebb államának, 

Voralbergnek törvényhozó testületé 
— olvasom  — két igen időszerű 
és bölcseségre valló törvényt ho
zott. A z első törvény szigorúan 
tiltja a mulatozásokat Advent és 
böjt idején. Aki nyilvánosan táncol, 
azt a törvény 1000 silling pénz- 
büntetésen kívül három hónapig 
terjedhető elzárással sújtja. A  má
sodik törvény szerint 16 évesnél 
fiatalabb korúak nyilvános bálokon 
nem táncolhatnak, 17 évesek és 
akik még nem érték el 18 éves 
korukat csak szüleik felügyelete 
mellett vehetnek részt nyilvános 
táncmulatságokon.“

gyelmü Ür itélőszéke előtt szólalhat meg 
újra.

— András — tette rá a lelkész a hal
dokló karjára a kezét — ért-e engem ?

Annak a szeme mozdulatán látszott 
az igenlő felelet.

— Hát ha megért, akkor a mostani 
nagy nyomorúságában egy igen nagy 
örömhírrel akarom megvigasztalni. Csak 
azt akarom mondani, hogy igen derék 
ember lesz a maga fiából. Ö mér most 
tudja, hogy inkább kell Istennek engedel
meskedni semmint az embereknek. Látja, 
csodát tesz az Isten, mert épen maga volt 
az András, aki erre megtanította.

Tágra nyíltak az ember szemei. Lát
szott, hogy csudálkozik és magyarázatot 
vár.

— Ma délelőtt a tanító ur, meg én. 
megtudtuk, hogy Pista gyerek, ha Isten 
segedelmével felnő, becsülettel és igaz is
tenfélelemmel mossa tisztára az apja n e ...

Itt elakadt a lelkész hangja. András 
gazdának már nem adatott meg, hogy 
meghallgassa és megértse földi ember vi
gasztalását. . .

Két nap múlva temetésre szólott a ha
rang. A lelkész és tanító együtt mentek a 
halottas házhoz.

— Hát mégis igaza volt a tisztelendő 
urnák — mondta csöndesen a tanító — 
Isten mindent eligazít. Ezt is jól eligazította.

(Vége.)

HARANQSZÓ.

Magyar ádvent.
Fekete oltárok néma gyásza.
Temetési ének halk zsolozsmája,
Kisírt szemek csodasóvárgása.
Bűnbánó magyar szív keserű fohásza 
Hozzád sóhajt.
Téged óhajt:

Magyar ádvent I

Megfagyott mosoly a székely ajkon. 
Lázadó keservek az omló hanton,
A sírba hullt dús reményvirág, 
Panaszba-csukló bús magyar imák 
Hozzád szállnak,
Téged várnak:

Új Messiás I

Boldog várással Eléd megyünk ;
Felharsan hozsannás énekünk,
Titkonszőtt reményünk drága fátyla, 
Viharvert szívünk tört pálmaága 
Lábadhoz hull,
Utadra száll:

Dicső király 1

Óh jöjj Vigasztaló ádventi királyunk ;
Nézd: vasban a kezünk, béklyóban a lábunk; 
Szívünkben a viszály átkos dühe fújtat; 
Óh irtsd ki lelkűnkből ős-magyar átkunkat! 
Szégyen ég szemünkben; húsúnkba véga kín. 
. . .  S ha átok zúdulna az ima szárnyain. 
Ha a bánat és könny gyilkos daccá válna, 
Hitünk, ha meredne konok tagadásba.
Ha álmaink romján kihalna a remény,
Ha bosszúért sikoltna a kifolyt magyai vér... 
...Jöjj el hozzánk Krisztus, lelkünk Fejedelme! 
Emelj fel a porból, sebeink kötözd be. 
Csillapítsd szívünknek hábqrgó keservét. 
Gyújtsd fel éjszakánkban szebb jövőnknek

[fényét,
Hogy hitünk, reményünk csapjon fel szent

[lángba
S törjön fel az égbe, örök magasságba [na 1 
Magyar édvent-imánk: Hozsánna! Hozsán- 

BÁCSI SÁNDOR.

OLVASSUK A BIBLIÁT!
ő  jön.

Dec. 17. Hogyan fogadjalak ? Máté 21, 
1—11. Ne olyan bizalmatlan gyanakvással 
fogadjuk az Idvezitőt, mint Jeruzsálem 
népe. „Kicsoda ez ?“ — kérdezik. Fogad
juk őt újjongó örömmel, mint Isten küldött
jét, a régen várt és megígért és végre el
jött Szabadítót, aki mindazt az égi könyö- 
rületet hozza, ami még segíthet ez elveszett 
világon, mi elveszett magunkon.

Dec. 18. Szolgálni akarok neked. I. 
Thess. 1, 1—10. A thessHIónikai keresz
tyének hite nemcsak abban állt, hogy va
lamire szépen áment mondtak; szeretetük 
sem csak egy kis meleg bizsergés volt a 
szívük tájén. Munkás hit és fáradozó sze
retet, az élő és igaz Istennek való szolgá
lat ; ebben állt az ő keresztyénségük. így 
várták az Isten Fiát az égből. Hát én ölhe
tett kézzel ?

Dec. 19. Tegszabaddá teszesz engemel. 
Jer. 32. 37—44. A lelki megváltás képe ez. 
Messze földről, szolgaság földjéről vissza
kerülni az édes. hazai földre. Amig az 
emberi lélek Isten kegyelmét meg nem 
kóstolja, mindig idegenben és szolgaságban 
van. Csak a megváltott lélek tudja,. hogy 
otthon van az Urnái, hogy szabad. Új szí
vet nyerni: ez teszi a vállságot valósá
gossá. Örök szövetségre lépni az Úrral. A

1928. december 16.

A bobai új e\

megváltottak boldogságát ez teszi teljessé, 
hogy Istennel való megbékélésüket és szö
vetségüket örökkévalónak és megmás iha
tatlannak tudják. Ez az igazi életbiztosítás. 
Boldog, aki ezt megköti!

Dec. 20. Szeretsz engemet. Jer. 31, 1- 14. 
A mi megváltásunk a nagy, isteni, örökké
való szeretetnek a megnyilatkozása. Ha a 
szabadulásnak, örömnek, megőriztetésneK, 
testi-lelki ajándékoknak üdítő vizét szür- 
csöli ajkunk, ne feledkezzünk el a forrásról, 
mely ott van, az Örökkévaló Isten szívében. 
Mindig oda térjünk vissza, ne elégedjünk 
meg azzal, hogy az ajándékokat élvezzük, 
tanuljuk meg jobban szeretni az Ajándé
kozót. .

Dec. 21. Megvigasztalsz engemet. És. 
66, 10—14. Mikor az Úr az ő nagy, gond
viselő és megbocsátó szeretetét akarja ma
gyarázni ; Atyának nevezi magát. De ebben 
a bibliai részben az Ige valami olyan vég
telenül gyöngéd szeretetet akar ábrázolni, 
amilyent még az atyai szeretettel sem lehet 
kifejezni. Édesanyához hasonlítja hát az 
Istent, amint megvigasztalja felnőtt fiát, aki 
sok hányatás, küzködés, csalódás és bűn 
után oda tért vissza vigasztalásért, ahonnan 
kiindult az élet bizonytalan utjai felé, — 
édesanyja keblére. Uramisten, benned nem
csak atyai, hanem anyai szeretetre is talál
hatok, én is !

Dec. 22. Az ajtó előtt állasz. Jel. 3. 
14—22. Uram Jézus, te az ajtó előtt állasz 
és zörgetsz. De a mi fülünk úgy tele van 
a világ lármájával, hogy nem tudom, meg
halljuk-e a te kopogtatásodat. És ha meg
halljuk is, talán azt gondoljuk, hogy elég 
gazdagok és elég jók vagyunk nálad nél
kül i s ; vagy hogy olyan szegények va
gyunk, hogy nincs szükségünk még ven
dégre is ; — egyszóval engedjük, hogy 
kinn álldogálj s nem sietünk kinyitni az 
ajtót 1 De ha kinyitjuk — óh akkor látjuk 
csak, hogy milyen királyi vendéget bocsá
tottunk b e !

Dec. 23. ő  jön, hogy megítélje a világot. 
Ján. 5, 17—30. Jézus eljön Ítélettételre. Ez 
az Ítélet nem valami szeszélyes döntés 
lesz emberi sorsok felett, hanem az örök 
isteni igazság kifejezése. Ez az Ítélet a 
föltámadás után lesz, de meg kell előznie 
egy másik föltámadásnak is, annak, mely 
az evangéliumhirdetés nyomén támad sok
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ni népiskola.

szívben, mikor lelki halottak hit által lelki 
életre támadnak. Akik igy hit által a Krisz
tus életét magukba fogadták és Krisztus 
erejével a jót cselekedték, azokat az ítélet 
nem fogja sújtani; azoknak a föltémadása 
az'örök életre való föltámadás lesz.

Dec. 24. Mert a földet sötétség borítja. 
Es. 9. 1—6. Sötétségben van, aki nem is
meri az üdvösség ú tját; aki bűnben él ; 
akinek nincsen reménysége; aki a halál 
feleimének rabja. Ó milyen nagy sötétség 
borítja a földet. De milyen fölséges Ígéretei 
vannak az Igének 1 ígér világosságot (2), 
örömet, még pedig a legáldottabb örömet. 
S ha a karácsonyi evangéliumot megértik 
az emberek, akkor az Ige minden valóra 
vélik. A te számodra valóra válhatik még 
ma este.

|Dec. 25. 0  jön megváltani bennünket. 
A bethlehemijkisdedben 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 kevésbbé’szembeállítani 
a kettőt egymással. Jézus azért jött e vi
lágra, hogy értünk meghaljon.

Olvasztókemence. Egy nő be
ment egy ezüstműveshez s néhány 
kérdést intézett hozzá az ezüst
olvasztás folyamata felől: „Folyton 
ott kell ülni az olvasztásnál ?“ 
„Igen, asszonyom, és szemeimet 
az olvasztótégelyre kell függeszte
nem, mert ha az ezüst túlságosan 
soká van az olvasztóban, akkor 
kárt szenved. Mikor a saját képe
met meglátom az ezüstben, akkor 
tudom, hogy az olvasztás elérte a 
maga célját.“ Az Úr Jézus szemei 
folyvást rajtunk vannak, mikor 
szenvedünk és megpróbáltatunk s 
nem hagy bennünket tovább szen
vedni, mint szükséges. Mikor a 
saját képét meglátja életünkben, 
akkor a szenvedésekkel elérte a 
maga célját. Vargha ojuiání.

Evang. diákkonferencia Győrött.
A győri evang. középiskolai ifjúság ,f. 

hó 2-án, Advent első vasárnapján az Úr 
szent vacsorájával élt. Hogy erre az alka
lomra az ifjúság minél komolyabban elő
készülhessen, a Győri Ev. Diákszövetség 
az előző napon diákkonferenciát rendezett, 
melyet ünnepi istentisztelet keretében Kapi 
Béla püspök nyitott meg, ki a gazdag ifjú
ról, szóló beszédjében gyönyörű szavakkal 
rajzolta meg az ifjúság krisztuskövetését s 
a Krisztussal való életei. Istentisztelet utón 
három előadást hallgatott végig az ifjúság 
a templomban Az első előadást Sztrókay 
Lajos pol. isk. tanár tartotta : „A diák, 
diáktársai és tanárai“ címen, ki rámutatott 
arra, hogy hogyan kell viselkedni az ev. 
diáknak a felsőbbséggel és diáktársaival 
szemben, hangsúlyozva az önfeláldozás 
és engedelmesség erényét. Utána dr. Bászel 
Ernő főreálisk. tanár beszélt „A diák és a 
Biblia“ címen a diáknak a legértékesebb 
könyvhöz való viszonyáról s azokról az 
értékekről, amelyeket ez a viszony az 
ember számára magéban foglal. Nagy 
embereknek a Bibliáról szóló nyilatkoza
tét olvasva fel, búzdítotla az ifjúságot arra, 
hogy minél alaposabban foglalkozzon ez
zel a könyvvel és kövesse azt a példány- 
képet, akiről ez a könyv szól, a Krisztust. 
A harmadik előadást Kicska Sándor fiú 
felső kereskedelmi isk. tanár tartotta : „A 
diák és az egyház“ címen. Egyházunk az 
ifjúsággal sokat törődik, mert az ifjúság
ban értéket lát — mondotta az előadó —; 
az ifjúságnak is meg kell látni viszont azt, 
hogy mennyi értéket jelent számára az 
egyház, amely neveli és vezeti. Az elő
adások után imádsággal és az Erős várunk 
eléneklésével a konferencia délelőtti része 
befejeződött. Délután 4 órakor csoport
gyűlések voltak. Az alsó osztálybeli fiúk 
előtt „A kisdiák problémái“ címen Lukács
1. ifjúsági lelkész, a felsőosztálybeli fiúk 
előtt „A nagydiák problémái“ címen Tu- 
róczy Z. lelkész és a leányok előtt „A le
ánydiák problémái“ címen Horváth Jolénka 
tartott előadást. Utána újra a templomba 
mentünk, ahol a konferencia befejezése
képpen közös bűnbánati istentisztelet volt, 
melyen Szabó J. ifjúsági lelkész hirdette 
Isten Igéjét. Hisszük, hogy Isten megáldotta 
ezt a konferenciát és általa is nevelte az 
Ifjúságban a hitbuzgóságot és egyház- 
szeretetet.

EG  Y R Ő L - M Á S R Ó I .

A  m indennapi életből.
A világ legnagyobb háza. New- 

york és Chicago már régóta ver
senyeznek abban a tekintetben, 
hogy melyikükben van a világ leg
nagyobb és legmagasabb felhő
karcoló. Magasság dolgában Chi
cago nem állja ki a versenyt nagyság 
és terjedelem dolgában, azonban 
az övé a pálma. Most aztán Chi
cagóban épül egy ház, amely jog
gal fogja magának vindikálhatni 
azt, hogy a világ legnagyobb lakó- 
és üzletháza. Harminc emelete egy 
masszából van öntve. Az egyik 
frontja, mely 170 méter széles lesz,

a viz felé néz, a főfront azonban 
230 méterével egy nagy térre. Az 
épület költségei harmincmillió dol
lárra rúgnak. Elsősorban kiállítási 
célokra és üzleti irodák elhelye
zésére fog szolgálni. Ennek az 
épület-monstrumnak külön pálya
udvara lesz, hogy áruit közvetlenül 
adhassa föl és rakodhassa ki. Több 
emelete lakások, klubhelyiségek 
stb. számára áll majd rendelke
zésre. Külön kikötője is lesz a 
háznak, amelynek ezen a révén 
közvetlen kapcsolata lesz a Michi- 
gan-tóval.

H E T I  K R Ó N I K A .
A képviselőházban zajos jelenetek 

közepette szóba került az autótaxi botrány. 
— Vass miniszter otromba történelem ha
misításnak nyilvánította a szociálista állí
tást, hogy a kormányzó választást terro- 
risztikus eszközökkel hajtották végre 1920- 
ban. — A kultuszminiszter bemutatta a 
kormányzónak a 8 osztályú elemi népisko
láról szóló törvényjavaslatot. — Az Omge. 
vasárnap tartotta közgyűlését. — Nagyka
nizsán legitimista nagygyűlés volt.

A jugoszláv minisztertanács elhatározta, 
hogy az államvédelmi törvényt a legszigo
rúbban alkalmazza Horvátországban.

Ausztria új elnöke Mikiás Vilmos lett.
Romániában a parasztpórt nagyarányú 

győzelmét remélik. — A lei árfolyamának 
esése kellemetlenül éri az országot.

A Népszövetség ötvenharmadik ülése 
hétfőn nyílt meg Luganóban.

Franciaországban nagyarányú pénz
ügyi és sajtóbotrány van. — Clotz volt 
pénzügyminiszter megőrült.

Londonban megnyílott a legnagyobb 
földalatti vasúti állomás.

Németországban Karlshorstban nagy 
kommunista tüntetések voltak. Egy diákot 
agyonszurtak.

Az olasz kamarában Mussolini nagy 
beszédet mondott, melyben újabb háborúra 
célzott.

Nyugat-Kínában félmillió ember pusz
tult el éhínségtől.

Az afganistán király ellen lázadók fel
gyújtották a király egyik villáját.

Az amerikai elnök búcsúbeszédet in
tézett a kongresszushoz. Colidge örömének 
adott kifejezést Amerika anyagi erejének 
fejlődésén, de egyúttal figyelmeztette honfi
társait, hogy a vagyon és gazdasági siker 
nem végleges dolgok. Könnyen önzővé és 
degeneráltává válik általuk az ember.

A legszebb hivatás. Egy tanító 
megkérdezte a gyermekeket sorra 
ki mi akar lenni? „Én tanító sze
retnék lenni“, — felelt az egyik. 
„Én meg pap“. — mondta a má
sik. „Én katonatiszt“, — szólott a 
harmadik, és így tovább. „Hát te, 
Béluskám, mi szeretnél lenni ?“ 
kérdezte a hátulsó padban ülő kis 
szelíd fiúcskát. „Én, tanítóbács'i ké
rem, áldás szeretnék lenni“, volt 
a válasz. Ez volt Megváltónk élet
pályája is. (I. Móz. 12.2—3.) K. 6y.
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A dven t 3. vasárnapján.

I. Kor. 4.1-5.
A z emberek napjainkban oly nagy 

súlyt helyeznek arra, mielőtt valamit vég- 
hezuinnének, cselekednének: Mit is szólnak 
majd hozzá az emberek 7 Milyen megítélés 
alá esik az én tettem az emberek előtt 7 
Mitől rettegsz inkább, emberek vagy Isten 
megítélésétől 7 Halld az ádventi üzenetet: 
Aki engem megítél, az Úr az.

Lapunk legközelebb 52-iki ka
rácsonyi száma december 25-én 
jelenik meg.

Kapi püspök és családja az elmúlt 
hetet gyermekei és unokái körében Nagy- 
geresden töltötte.

A Kelenföldi Evangélikus Nőegyesület 
december 8-án este a kelenföldi evangélikus 
templomban jótékonycélu templomi hang
versenyt rendezett. A megnyitó beszédet 
Herrmann Miksa m. kir. kereskedelmi mi
niszter. egyházközségi felügyelő tartotta. 
Közreműködtek: Levius Ferenc, a Budai 
Luther-Szövelség énekkara, dr. Babóné 
Reuss Anna hegedű művésznő, Göllner Já
nos, a Mátyás-templom szólóénekese, Pál- 
may Kálmán polgári iskolai igazgató,

Nyíregyháza. A Kossuth gimnázium 
megfestette az intézet volt nagynevű fel
ügyelőjének dr. Meskó Lászlónak arcképét 
és azt a gimnázium dísztermében helyezte 
el. — Az Ev. Leányegyesület december 
9-én ádventi istentisztelet keretében vallásos 
estélyt rendezett. A vallásos estélyen Paulik 
János igazgató-lelkész mondott beszédet, 
Arany György tanító gordonkán játszott, 
Krecsák János segédlelkész és Krecsák 
László énekeltek:

Budapest. A Fasori ev. Nőegylet és 
Luther-Szövetség ezévi karácsonyi vására 
december első és második napján folyt le. 
A vásár jövedelme túlhaladta az 1000 P-t. 
— A Deák-téri Luther-Szövetség Gyámolító 
Szakosztálya karácsonyi vásárját december 
15—16-án tartja.

Templomavatás. A szekszárdi evang. 
egyházközség új templomát december 16- 
án, d. e. 10 órakor kezdődő istentisztelet 
során avatja fel Kapi Béla püspök.

Lelkészjelölés. A kisvárdai ev. egyház- 
község lelkészi állására 5 pályázati kérvény 
érkezett be. Az egyházközség első helyen 
Hulvej János nyíregyházi s. lelkészt jelölte.

A veszprémi gyülekezetét és vezetőit 
mostanában, a gyülekezet kicsiségéhez 
képest, nagy dolgok foglalkoztatják. Új or
gonát, új karzatot építenek, templomfűtés 
céljaira szolgáló kályhát, a templom hátsó 
falához hozzáépítendő kéményt csináltat
nak, a régi és kevésbbé megfelelő oltár 
és szószék helyett újat terveznek. Az új 
karzat, vasbetonból, rpár készen is van, 
nemsokára bent lesz a templomban az új 
orgona is a Rieger-gyárból. Az orgona és 
a karzat éra a nőegylet buzgólkodása 
folytán, alig három év alatt, kevés hiján 
mór össze is gyűlt, de a kályha, kémény 
és a tervbevett új oltár és szószék ára, 
valamint az átalakítások folytén szüksé
gessé váló belső festés költségei még 
nincsenek együtt. De a vezetőség reméli, 
hogy áldozatkész egyháztagok, más gyü
lekezetbeli evang. jótékony lelkek ado
mányaiból, a nőegylet és a leányegylet

támogatásából, a még hiányzó összeghez 
hozzásegíti a gyülekezetét a jó Isten. A 
fűzfői fiókgyülekezet máris felajánlotta a 
300 Pengőnyi egyházi adóját a templom 
renoválás céljaira. Most már több, mint 
két hónapja nem is a templomban, hanem 
az iskolában vannak az istentiszteletek, 
a heti bibliaórák és az ádventben szoká
sos esti istentiszteletek, mert a templom 
az átalakítások befejezetlensége miatt most 
nem alkalmas semmiféle összejövetelre. 
A buzgó egyháztagoknak valóságos szív
béli fájdalmat okoz, hogy Isten háza az 
építkezések miatt zárva vap előttük, de 
belátják, hogy a gyülekezet szegénysége 
miatt nem lehet siettetni a dolgokat. A 
vezetőség reméli, hogy a még hiányzó, 
mintegy 2000 Pengő, rövidesen összegyűlik, 
mert, nem hagyja el az Isten azokat, akik 
az Ő dicsőségére munkálkodnak és Ő- 
benne bíznak.

Jubiláló leányegyesület. A budapesti 
Deák-téri leányegyesület most ünnepelte 
10 éves fennállását.

Templomi hangverseny Tállyán. A
tállyai egyház a téli időszakban minden 
vasárnap és minden csütörtük este temp
lomában vallásos estéket rendez. Vasárnap 
este tartotta az első vallásos estélyét temp
lomi ünnepély keretében. Zemann Zoltán 
lelkész imádkozott s tartott tartalmas meg
nyitó beszédet, Knizner Margit szépen és 
hangulatosan szavalt, majd az egyház 
gyermekénekkara gyönyörű egyházi dalokat 
énekelt. Az első sorozatos bibliamagyará
zatot Péntek Ferenc ny. lelkész a biblia 
nyelvéről tartotta. Még a más vallásé hívek 
is fokozott érdeklődést tanúsítanak e val
lásos eslélyek iránt.

Szentgotthárd. December 6-ón műsorral 
ünnepelték meg az iskolás gyermekek a 
Kormányzó nevenapját. A gyermekeket ez 
alkalommsl megvendégelte a Nő- és Leány
egylet. — December 8-én vett búcsút az 
iskolától Conrád Emilia h. tanítónő s vette 
át az iskola vezetését Szabó I. Károly 
kinevezett tanító, kinek működése elé nagy 
várakozásokkal tekint a kis missziói egy
ház. — Dec. 9-én a kulturális előadások 
során dr. Frühwald István orvos A gyermek 
egészséges testi és szellemi fejlődésének 
alapfeltételeiről tartott tanulságos előadást. 
Horváth Ferenc g’mn. tanuló Gyűrik : Ma
gyar remények c. versét szavalta el.

Szeretetvendégség. Az Angyalföldi 
Luther-Szövetség dec, 9-én szeretefvendég- 
séget rendezett. Előadó volt dr. Hilscher 
Zoltán.

Pápa. Az Ev. Nőegyesület dec. 8-án 
műsoros estélyt rendezett. A megnyitót 
Schöck Gyula adminisztrátor mondotta. 
Közreműködtek : a ref. kollégiumi zenekar, 
Kiss Mihály és ezenkívül előadásra került 
Nyáry Andor 1 felvonásos színjátéka : Az 
erdő.

Ádventi esték. Az ózdi evang. temp
lomban az ádventi időszakban minden 
szerdán és szombaton este istentisztelet 
keretében sorozatos előadások vannak az 
„Isten ádventje“ főcímmel. Az egyes részek 
a következők: 1. Mit készített az Isten az 
embernek. 2. Isten hívó szava — az ember 
válasza. 3. Isten várakozása — csalódása. 
4. A haragvó Isten, 5. A kegyelmes Isten. 
6. Isten örömének a részesei.

Nagyveleg. Szép tanujelét adta a gyű* 
lekezet a halottak iránt érzett kegyeletnek, 
amikor az elmúlt héten az eddig elhanya
golt temetőt rendezte. A gyülekezet apraja- 
nagyja közös buzgósággal fogott a rende
zéshez. Az elesett hősök emlékére hősi

sírt emelt a gyülekezet a temetőben s azt 
szépen parkírozta. Ugyancsak az elesett 
hősök emlékét 85 darab díszfával örökí
tette meg. A temető sodronnyal való be
kerítését a nőegylet vállalta. Mór előzőleg 
kimondta a gyűlés, hogy a temetkezés csak 
sorba, esetleg az eltemetett családtagok 
mellé történhetik. — Advent I. vasárnapján 
Sóntha Károly emlék-ünnep volt. Görög 
Ernő lelkész Sánthót mint egyházi ének- 
költöt jellemezte. Sántha Károly költemé
nyeit szavalták: Szente Lajos, Kiss Ida, 
Salamon József, Baróth Anna.

A sárvári leányegylet f. hó 6-án az 
iskolás gyermekeknek Mikulás délutánt 
tartott. Mesélt Rácz Ferencné. Azután meg
vendégelték a gyermekeket. Az ünnepélyt 
Király Böske rendezte.

Celldömölk. Az Ev. Nőegylet ádvent
II. vasárnapján vallásos estélyt rendezett. 
Közének és ima után az Ifj. Egylet leány
kara énekelt Bácsi Sándor s. lelkész veze
tésével, Utána dr. Deák János egyet, tanár 
tartott a szép számú közönségnek nagy
értékű előadást, lelkes szavakkal buzdítva 
a r ra : adjuk oda lelkünket az ádventi ki
rálynak. — Zlehovszky Dezsőné gyönyörű 
szólóéneke következett, majd Bácsi S. s. 
lelkész adta elő „Magyar ádvent“ c. költe
ményét. Ezután az Ifjúsági Egylet férfikara 
Szórády Dénes ig. tanító vezetésével emelte 
az ünnepély áhítatát. Ima és közének zárta 
be a szépen sikerült ünnepélyt.

Az alszopori leányegyhózközségnek 
december 2-án ádventi vallásos ünnepélye 
volt, melyen Gőcze Gyula nemeskéri lel
kész adott megszívlelendő tanácsokat a 
hallgatóságnak „Az ifjúság" c. előadásá
ban. Közreműködtek még az ünnepélyen 
Kiss Lina és Mesterházy Sarolta szavala
tokkal, az ifjúság férfikara és az iskolai 
gyermekkar énekszámokkal. Az ünnepély 
után Kiss L. és Mesterházy S 9 pengőt 
gyűjtöttek az összgyülekezeti orgonaalap 
gyarapítására.

Kérelem a Magyar Társadalom hoz!
Trianon után a tüdővész a magyar faj leg
nagyobb Istencsapósa. Ez ellen küzdeni, a 
küzdőket segíteni minden becsületes ma
gyar ember kötelessége. A József Királyi 
Herceg Szanatórium Egyesület az országban 
a legelsők között harcol a pusztító rém 
ellen és az ehhez szükséges anyagi esz
közök megszerzésére az egész országban 
széjjelküldte az általa kiadott „Egészség 
Naptárát“, kérve a magyar hazafias társa
dalom minden tagját, hogy vegye meg a 
2 pengős naptárt és ezáltal tegyen eleget 
a szegénysorsu tüdőbetegekkel szembeni 
hazafias kötelességének. — Sajnos, ezen 
kérelem nem vezetett kellő eredményre és 
ezért a József Királyi Herceg Szanatórium 
Egyesület Elnöksége ismételten felkéri mind
azokat, akik megkapták naptárát, hogy az 
érte járó 2 pengőt a 11.187 számú csekken 
küldjék be, vagy ha ez nem állna mód
jukban, úgy azt küldjék vissza és ne káro
sítsák meg szegénysorsu magyar tüdőbeteg 
testvéreiket a naptár értékével.

Már csak néhány példány kapható az 
Abaffy Gyula evang. egyet, missz. lelkész 
Budapest VII., Gyarmat-u .106. szerkeszté
sében és kiadásában megjelenő Karácsonyi 
üzenet-bői a postaköltség és darabonként 
2 filléres árban. A 100 példányon aluli 
rendeléseknél 50, a 100 példányon felüli
eknél 80 fillér csatolandó postaköltség cí
mén. 50 pengőn aluli rendelésnél ajánlatos 
úgy a példányok érát, mint a postaköltsé
get postabélyegekben beküldeni, így elke
rülhető az utalvány kézbesítési költség.
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CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Esküvő. Schermann Sándor ev. lelkész 

Balf és Brenner Lujza Sopron folyó évi 
november 22-én tartották egybekelésüket 
Sopronban. Esküvő után a fiatal pár azon
nal nészutra indult. December 2-án történt 
visszatértükkor Balf község egész népe 
ünnepélyes és szeretetteljes fogadtatásban 
részesítette lelkipásztorát és fiatal nejét.

Aranylakadalom. December 1-én ülték 
házasságuk 40 éves évfordulóját Barzó 
Pál és neje Skodacsek Zsuzsanna.

Halálozás. A Pápai Hitelszövetkezet, 
mint az OKH. tagja igazgatósága és fel
ügyelő-bizottsága őszinte megilletődéssel 
tudatja, hogy igazgatóságának tagja Csiz
madia Lajos úr ny. theol. akad. tanár f. 
hó 5-én elhunyt. Áldásos életének sok 
értékes percét töltötte intézetünk szolgála
téban, melynek mindvégig hű és búgó 
vezetője volt. Emlékét kegyelettel fogjuk 
megőrizni 1

Özv. Búza Józsefné úgy a maga. mint 
gyermekei Jenő, István, László, János, 
Lajos és Ilona mély fájdalomtól összetört 
szívvel tudatják, hogy felejthetetlen drága 
jó fiam, illetve testvérünk Búza József a
III. cserkészkerület tisztviselője és az 52. 
sz. Attila cserkészcsapat cserkésztisztje f. 
évi december hó 4-én d. u. 1/«1 órakor, 
életének 28-ik évében, hosszú szenvedés 
és az úrvacsora felvétele utón az Urban 
elszenderült. Szombathely, 1928. december 
4-én. Szeretetünk a siron túl is veled ma
rad ! — Lapunk melegszívű barátját s 
munkatársét vesztette el az elköltöződben. 
Emlékét áldjuk I

Stark Károly ny. ev. tanító 78 éves 
korában elhunyt. Az elhunytban Stark 
Árpád nyíregyházi postafőtiszt édesatyját 
gyászolja.

ÚJDONSÁGOK.
Rákosi Jenő állapota. A nagybeteg 

Rákosi Jenő szívműködésében megkezdő
dött az a javulási folyamat, amely a teljes 
meggyógyuláshoz vezet. Remélhető, hogy 
a nagybeleg erős szervezete ezúttal is győ
zedelmeskedni fog.

Eltemették Artner Kálmán altábor
nagyot. Nagy részvét mellett temették el 
fertőszentmiklósi vitéz Artner Kálmán ny. 
altábornagyot. A temetésen megjelent a 
kormányzó is. A koszorúkkal elborított ra
vatalnál Raffay Sándor evangélikus püspök 
mondott megható búcsúztatót.

Petőfi-emléktábla felavatása Székely- 
kereszturon. Székelykereszturon most lep
lezték le a Petőfi-emléktáblát azon a há
zon, ahol Petőfi Sándor a segesvári csa
téba vonulóban megszállott.

Meghalt a szegedi kormány volt 
pénzügyminisztere. Széleskörű részvét 
mellett temették el dr. Sajtos Samu miniszteri 
tanácsos, nyug. pénzügyigazgatót. Dr. Saj
tos Samu a szegedi ellenforradalmi kor
mány idején megbízott pénzügyminiszter 
volt.

Á rverezik Szendrey Júlia irodalmi 
hagyatékát. Hatvan évi lappangás után 
előkerült Szendrey Júlia levelesládája, tele 
a legértékesebb nemzeti ereklyékkel. Arany 
János és Petőfi Sándor ismeretlen kézira
tai, Júlia ismeretlen naplója és vagy száz 
irodalomtörténeti jelentőségű levél : ezek 
voltak a levelesláda kincsei. Ezek az erek
lyék most aukcióra kerülnek.

A vicinális halálragázolt egy plébá
nost. Borzalmas vasúti szerencsétlenség 
történt Kisvárda határában. Dr. Halászy 
Cézár, fényeslittkei plébános kocsin utazott 
az országúton, az elülső ülésen a plébá
nos gazdasszonya, Kleba Mihályné és ko
csisa, Orosz Mihály ültek. A kocsis egy 
sorompó nélküli átjárón a vasiti sínekre 
hajtott és nem vette észre a Csap felé tartó 
vicinális közeledését. A vicinális mozdo
nya elkapta a kocsi hátsó részét és ösz- 
szetörte, a plébános téstét darabokra szag
gatta. A megrémült lovak elragadták a 
kocsi elejét, a benne ülő gazdasszony és 
kocsis az úttestre zuhant és súlyos sérülést 
szenvedett.

Egyetemi értekezlet Pécsett. Dr. Imre 
József, az Erzsébet-tudományegyetem rek
tora, az egyetem fejlesztése, tanszékek fel
állítása és diákjóléti ügyekben értekezletet 
hivott össze, amelyen résztvett a pécsi 
hatóságok képviselőin kívül Győr, Sopron, 
Nagykanizsa, Zala, Kaposvár polgármes
tere, Győr, Sopron, Zala és Somogy vár
megyék alispánja, több főispán és ország
gyűlési képviselő is.

Az uj szombathelyi közkórház. Az 
uj szombathelyi közkórház elme- és gyer
mekosztályait már átadták rendeltetésük
nek. Most vette át a bizottság a főépüle
tet is, míg a tüdőbeteg-osztály még nem 
készült el teljesen. Az uj kórházat ünne
pélyesen a jövő év augusztusában avat
ják fel.

A lengyel szocialisták a párbaj ellen.
A szociáldemokraták legközelebb párbaj- 
ellenes törvényjavaslatot terjesztenek a 
szejm elé. A párbajt közönséges gyilkos
ságnak minősítik.

Tengeri szörny üldözött egy halász
bárkát. A trieszti öbölben az egyik ha- 
lószbárkát egy 8 méter hosszú tengeri 
szörnyeteg vette üldözőbe s többízben 
csaknem felborította a halószbórkót.

„Erzsébet Királyné‘‘-szálló Budapest,
IV., Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9, 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

Herceg Ferenc, „Az Üj Idők“ című 
hetilapja a legszebb és legtartalmasabb 
képes szépirodalmi lap. Előfizetési óra egy 
negyedre 6 pengő 40 fillér.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési óra 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti Gí ál Mózes. Elő
fizetési óra negyedévre 2 nengő. Megren
delhetők I.. Andrássy u. 1 i Budapest.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytok be: 
Özvegy Esser Alajosné Székesfehér

vár, Kaluzsa Etelka Aszód, Gecsényi An
tal Szilsárkány, Moor Samu Sárvár, Ba
lassa István Répcelak, Dékán Sándor 
Sárvár 72—72 f, özv. Koller Imréné Pécs, 
Kocsis Pál Pápa, Pechi András, Vörös 
Imre Győr, özv. Hidegh Samuné F.-szakony, 
Horváth József N.-kapornak, Buth János 
Túra, özv. Czuppon Sóndorné Kővágóőrs, 
Plechl István Kőszeg, Erhart Károly Zala- 
szentgrót, Molnár Mihályné, Molnár István
ná, Tóth Sámuelné Rákospalota, Gerencsér 
József Árpás, Szakács György L.-komórom, 
Nagy Dénesné Boba, Hajnal Zsigmond

Ihász-állomás, Gergál Lajos Barlahida, 
Büky József Beled, Horváth Pál Vép, 
Bakk Lajos Sopron, Ev. Szeretetház Győr, 
Gráf Mihály Pápa, Kernicsán Vazulné 
Diósgyőr-vasgyór, Racskó Jolán B.-csaba. 
Lőczy Ferencné Magyarboly, Forintos Ist
ván R.-bogyoszló, Pongrácz Ernő Puszta- 
gyimót. Bérlők Károly Szombathely 60—60 
f, Körmendi Istvánná Vanyola 50 f, Szabó 
István Tét 5 P, Horváth Góborné Tárnok
réti 80 f. Tárnokréti gyűl. (offert.) 2.16 P, 
Király János Csér 70 f, Mészáros János 
Tordas 52 f, id. Németh Sándor Bana 1 P, 
özv. Szilvósy Istvánná Farád 20 f, Hutflesz 
Pál Pápa 20 f, Szabó Mihályné Sátoralja
újhely 1 P, Unger Károly Kőszeg 16 f. 
Sántha Ilona Bpest, Mészáros Kálmán 
Veszprém, Thomay József Szeged, Szabó 
Sámuel Bpest, Trogmayer Károly Győr, 
Felde Imre Kötcse, Gyalog István Kéty, 
Kring Miklós Bpest, Pauer Imre Sárvár, 
Vukón István N-kanizsa, Puhr Mátyás Csó- 
nig. Somogyi Mária Alsóság, Széles Imre 
Répcelak, Barabás Károly Sárvár, Kalmár 
Sóndorné A-görzsöny, Szlany Pál B-csaba, 
Kari Konród Mosonsztpéter, Sághy Imre 
Kiskamond, özv. Szalay Sóndorné Győr, 
Czirák László Farád, Páli Lajos Boba, 
Takács Józsefné B-gyarmat, Griller Matild 
Szarvaskend, Szilvásy Kálmán Faród, Sza
bó Gyuláné K-szörcsök, Boros Gyula Kör
mend, Sikter György R-palota, özv. Szigeti 
Jónosné Szarvaskend, Szép Imréné Tét, 
Odor Károly N-sitke, Kópolnay János 
B-gyarmat 22—22 f.

Hálós köszönet Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

Felhívás és kérelem!
A közeledő karácsonyi ünnepek 

alkalmával tisztelettel felhívjuk a 
Harangszó olvasó közönségének nagy
becsű figyelmét a „ P r o te s tá n s  
C sa lá d  é s  I sk o la * ö rö k b ecsű  
k ia d v á n y a ir a .

Az evang. anyaszentegyháznak, 
ennek keretén belül az evang. csa
ládoknak e lső ra n g ú  é rd é k e , hogy 
ezek a kiadványok elsősorban is az 
ev. egyház, az ev. családok, az ev. 
ifjúság közkincsévé váljanak.

A kiadványokat Wellisch Béla cég 
valóban p o to m  á r é r t ,  c sa k n e m  
in g y e n , d a r a b já t  6 0  f i l lé r jé v e l  
és a  p o r tó  s zá llítja .

Az ev. Nő- és Leányegyletek is, 
a karácsonyi ünnepek alkalmából 
szebb missziót nem teljesíthetnek, 
mint amikor a „Protestáns Család 
és Iskola“ kiadványait odahelyezik a 
nöegylet karácsonyi adományakép az 
iskolásgyermekek karácsonyfája alá.

L eg szeb b  k a r á c s o n y i  a já n 
d é k  a  jó  k ö n y v !

BETLEHEMI ALAKOK
és bethlehemi barlangistál
lók számtalan kivitelben az 

ECCLESIA RÉSZVÉNYTÁRSASÁGNÁL
Budapest, IV., Váci ucca 59.

Árjegyzék ingyen. 5—6
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Pályázati hirdetés.
A gyúrói (Fehérm.) ég. h. evang. egy

házközség elnöksége pályázatot hirdet el
halálozás kapcsán megüresedett tanítói 
állására. Az iskola osztatlan. A megvá
lasztandó férfi-tanítónak kántori teendőket 
is kell végezni. A tanító javadalma az 
egyházközségtől: két szobás lakás kerttel, 
7 magyar hold szántóföld haszonélvezete, 
8'13 Hl. búza vegyesen, 7 m3 tűzifa. Stóla 
és ünnepi offertórium. A földeket az egy
házközség tartozik megmunkálni. A fize
tést törvényszerint az állam egészíti ki. 
Az állás betöltésénél a nem önhibájukból 
nyugdíjazott tanítók előnyben részesülnek 
a kezdőkkel szemben. Pályázati határidő : 
a Néptanítók Lapjában való megjelenésé
től számított két hét. Pályázatokat a gyú
rói ág. h. ev. egyház elnökségéhez (Gyúró, 
Fehérm.) kell küldeni. 1—l

Karácsonyi és újévi ajándékul a

„D unántú l i  S z a k á c s k ö n y v “
legújabb bővített kiadása 6.80 P előleges 
beküldése ellenében bérmentve kapható 
szerzőnél: özv. N a g y  F e r e n c n é  

S á r v á r ,  Vasmegye.

Legszebben és 
leggyorsabban

fest, tisz tit
női-, férfi és gyerrnekruhát, 

függönyt, bútorszöveteket, 
csipkét és selymeket

Vitális Károly
müfestő és vegytisztító 

vállalata,

(Alapítási év: 1898.) 
Szombathely,

Kőszegl-ucca 15.

Keménying, gallér, 
kézelő tisztítás.

Egy intelligens nő, ki a házi teendők 
minden ágában jártas és ügyesen varr, 
gyermekek mellé evangélikus családhoz 
ajánlkozik nevelőnek. — Cím, válaszbélyeg 
ellenében, a kiadóban. 2—4

M á t i »  N á n d o r
érc- és fakoporsó raktára 
----  B e l e d ,  Fő utca. —

Állandóan dús választék érc- és 
{»koporsókban, szemfedőkben és 
«írkoszorukban, valamint az össse* 

temetkezési cikkekben. 77

Oki. óvónő, aki már több évi gyakor
lattal bir és egy ovoda vezetésére képes, 
magyar v. német nyelvű községben alkal
mazást keres. Szlávik Mária oki. óvónő 
Sopron, Malom-u. 3. 1—2

Lószerszámok kaphatók min
den kivitelben, úgyszintén javí
tásokat elfogad

H A L Á S Z  I S T VÁN
szíjgyártó mester B E L E D .

Egy teljesen árva urileány, ki már 7 
évig önállóan vezetett háztartást, meleg
szívű családnál, ahol otthonra találna, sze
rény feltételek mellett a háztartás vezeté
sére vállalkozik. Cím a kiadóban. 2—8

Gabonaárak: Búza 25.35, rozs 23.20, 
árpa 25.25, köles 26.—, zab 25.40, tengeri 
31.25, korpa 18.65 pengő métermázsánként.

Felelős szerkesztő és kiadó : O Z IP O T T  GÉZA 
Szentgotthárd. (Vasrármegye).

Szerkesztőtárs : NÉM ETH KÁROLY.
Főmunkatársak :

NAGY M IKLÓS, SZEN D E ERNŐ, 
TÚ RÓ O ZY  ZO LTÁN .

Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Wellisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

Ha kevés pénzért értékes, szép ajándékokkal akarja 
meglepni kedveseit a szeretet ünnepén, úgy forduljon

bizalommal az 1864. évben alapított és azóta jóhírűnek ismert
K IS  T IV A D A R  p r o t e s t á n s  ir á n y ú  k ö n y v -  é s  p a p i r k e r e s k e d é s é h e z  P Á P Á N .

Könyvkötészetében a használt, régi könyvek is újjá lesznek.
Bárhol megjelent vagy kiadott jó  protestáns könyvet megküld.

Gyurátz Ferenc: 
L e l k i  v e z e r  

imakőnyve.
Valódi vászonkötésben. . . .  2.40 
Párnázott vészonkötésben. . . 6.20 
Díszes bőrkötésben....................11.—

E v a n g é lik u s
énekeskönyv.

Félvészon kötésben....................4.50
V ászonkötésben........................ 5.60
Párnázott vászonkötésben. . . 12.— 
Díszes bőrkötésben....................18.—

C z e g l é d y n é  K o s a  M a r g i t :

Szoros kapu, keskeny ut
l e á n y o k  i m a k ő n y v e .

Vászonkötésben..........................1.90
Párnázott vászonkötésben . . . 4.20 
Díszes b ő rk ö té sb e n ................... 8.50

Bibliai új fali táblák. Könyvjelzők. Képeslapok. Bibliai napi tömbnaptár 1929 évre.

Baldauf Gusztáv és Mesterházy László:

VIGASZTALÁSOK KÖNYVE
öreg  és középkorú halottak felett i  70 P 
tartott gyászbeszédek gyűjteménye. »> • V I  .

Kapi Béla dunántúli evang. püspök:

B É K E S S É G  '
Elmélkedések és imádságok. 510 10 D 
oldalas, díszes kiállítású könyv * Ú I  •

Kérje protestáns szellemű, hasznos, tanító, szórakoztató, jó és olcsó könyvek árjegyzékét
K IS  TIVADAR könyvkiadótól PÁPA, Fő-utca 21. szám.
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Alapította
K A P l  B É L A

1910-ben. 

Laptulajdonoe .
i  DBflántnl! Lntüer-Szövetséo.
l a  Orn/áKOH Luther-Szöret- 

» é p  hivatalon lap ja

Kéziratok, előfizetési díjak 
és reklamációk a 

HARANGSZÓ szerkesztő- 
kiadóhivatalának 

Szentgotthárdra (Vasvm.) 
küldendők

Előfizetést elfogad 
minden evang. lelkész 

és tanító
Megjelenik minden vasárnap.

K o n d u lj h a r a n g s z ó , h ív o g a ss  im á r a !  

M a s z ü le te tt  a  s ze re te t k i r á ly a .

8 z e rk e az tő * k lad ó h lv a tá l:

SZENTOOTTHÁRD
Vas vármegye

FlókkiaiióhlTatal s 
.Luther Társaság* könyv

kereskedése Budapest, 
VIEL, Szentklrályl-u. 51/a.

A „HARANHSZO“ 
előfizetési ára negyedévre 
1 P 28 f. Félévre 2 P 40 f. 

Csoportos küldéssel 
10°/»-o8 kedvezmény. 

Amerikába egész évre 2 
dollár ; az utódállamokba 
negyedévre 1 P 60 fill.

Örök karácsony. . .
Lukács 2. U. „Mert szüle

tett néktek ma a Megtartó, 
ki az Úr Krisztus“. . .

penyőillatos ünnepünk, szent ka- 
* rácsony napja, boldog örven
dezésre hív fel mindnyájunkat. 
De ennek az örvendezésnek nem
csak egy-két elsiető ünnepnapig 
kell tartani, karácsony egy örökké- 
tartó örvendezésnek akqr forrása 
lenni. Nemcsak december 25., de 
minden nap hirdeti a földre szálló 
nagy örömhírt: „ . . .  született nék
tek ma a Megtartó“. . .  Az az első 
nagy karácsony fénnyel, világos
sággal szór tele minden napot, 
azóta minden pillanat megnyithatja 
előttünk a Jézushoz vezető utat 
és részeseivé tehet bennünket a 
karácsonyi örökös örömnek . . . .  
Mennyi drága alkalom ! Örök ka
rácsony ! . . .

. . .  És te nem óhajtod ezt az 
el nem fogyó, az egekig csapó 
örömöt?. . .  Hányán ünnepeltek 
már sok-sok karácsonyt! Hányszor 
hallottuk már az ég üzenetét: 
Született néktek ma a Megtartó, 
ki az Úr Krisztus! . . .  És mégis 
— milyen szomorú karácsonyi 
igazság ez — hányán élnek és 
hányán halnak meg Krisztus nél
kül, Megtartó nélkül I. . .  De te 
ügye nem ilyen életet és nem ilyen 
halált kívánsz magadnak 1 ? Jer 
hát, legyen a te szíved is ma — 
még ma — bölcsője a Megtartó
nak 1 Halld meg, hidd el, mit hir
det az angyal: Tied az élet, tied 
az üdvösség, tégedet is megváltott 
az Úr, tégedet is szeret az Isten, 
nem vagy többé elveszett, elkár- 
hozott lélek, megnyilatkozott egek 
várnak örök üdvösségre 1. . .  Ez a 
hit szerezzen neked boldog örömöt 
ma és minden napon egy egész 
életen keresztül... örök karácsonyt!

. . .  Mert gondold meg: Jézusban 
olyan Megtartót nyersz, akinek 
szeretete megédesíti egész életedet, 
akinek világossága beragyogja a 
siralmak sötét völgyét, akinek 
szava bizonyos vígasztalás fájdal
mas, nehéz időkben, akinek szel
leme sziklavárként oltalmaz, aki
nek ereje hatalmassá teszi a te 
gyengeségedet, akinek segedelmére 
bizton számíthatsz minden nyo
morúságod közepette. . .  bűn, szen
vedés, halál törjön bár reád 1. . .

íme a karácsony így lesz szer
zője, forrása egy el nem fogyó,

kiapadhatatlan, szent lelki öröm
nek 1

Uram, áldd meg ünnepünket 1
„Én lelkem, hogy ne tapsolnék 
E napon, mikoron 
Ujjong a föld s az ég 1 
Halld, mint zengnek dicséretet 
Angyalok, szent karok :
Krisztus ma született.

Jer hát. ne késlelkedjetek. 
Gyermekek, öregek 
Hozzá siessetek.
Szeressétek azt, ki szeret.
Lássátok csillogtok,
Mely vígségra vezet.“

Ámen *

Ö rülsz-e  ?
Irta : br. Podmaniczky Pál dr.

Karácsony van. Az utolsó ádventi 
vasárnap epistolájából még fü

ledbe csendülhet az apostol szava: 
„Örüljetek az Úrban mindenkor; 
ismét mondom örüljetek!“ S ma, 
karácsony ünnepén az angyal sza
vát hallod : „Imé, hirdetek néktek 
nagy örömöt!“ Helyénvaló tehát, 
hogy megkérdezzem tőled, enge
dett-e a szíved az apostol biztatá
sának, az angyal örömöt hirdető 
szavának? Megtelt-e a szíved öröm
mel, Isten akarata szerint való ka
rácsonyi örömmel ?

Az lehetséges, hogy te erre a 
kérdésre nagyon könnyen igent 
mondasz. Isten kegyelméből talán 
azok közé a boldog emberek közé 
tartozol, akik számára karácsony 
a tél kellős közepén aranyló nap
sugárral teli ünnep, mert ezen a 
napon, kivált ennek a napnak az 
előestélyén kiárad rájuk ép azoknak 
a szíveknek áldott, édes szeretete, 
akik a legjobban szeretik s akiket 
a legjobban szeret. Talán azt mon
dod : hogyne örülnék, amikor ma 
újra együtt lehetek szüleimmel, test
véreimmel, gyermekeimmel s ör

vendhetünk egymás szeretetének 1
Lásd, ez még nem az igazi ka

rácsonyi öröm. Már csak azért sem, 
mert ebben az örömben nincsen 
mindenkinek része. Hányán van
nak, akikre úgy köszönt rá kará
csony szent ünnepe, hogy egyma- 
gukban vannak. Talán messze 
vannak azok, akikkel olyan jó volna 
együtt lenni, talán soha többet nem 
is lehetnek velük együtt, mert a 
föld alatt pihennek . . . Nem lehet 
az a karácsonyi öröm, amely csak 
a boldog kiváltságosak szívébe 
találhat utat. Világosan megmondja 
az angyal: „hirdetek néktek nagy 
örömet, mely az egész népnek 
öröme lészen!“

S az is lehetséges, hogy együtt 
vagy ugyan szeretteiddel, de valami 
sötét felhő borong hajlékotok fölött. 
Talán te magad, vagy kedveseid 
valamelyike betegágyon fekszik s 
ki tudja, talán messziről, talán kö
zelről mintha már közelednék az 
élet és halál urának hazahívó kö
vete . . . Vagy sötét gondok, sze
génység, munkátlanság nehezed
nek rá a szívedre . . . Karácsony
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nem volna a betegek, szegények, 
szükölködők ünnepe? Nekik nem 
hirdetett volna az angyal örömet?

Karácsony öröme akkor fogja 
betölteni szívedet, ha megérted, 
hogy Isten szent Fia a mennyből 
azért szállt alá e földre karácsony 
éjjelén, mert békességet kellett 
szereznie közted és a te mennyei 
Atyád között, aki ellen annyit vé
tettél, noha talán megőrzött Isten 
kegyelme a bűnben való gázolástól, 
a bűnben való elmerüléstől... Meg 
kell értened: azért lett emberré 
Isten Fia, hogy teérted emberi testet 
öltve drága áron, vére hullatása 
árán megszerezze neked bűneid 
bocsánatát s megnyissa neked 
annak a hazának a kapuját, ahol 
örök öröm vár reád . . .

Ennek kell örülnöd 1 Ennek kell 
örülnöd, ha boldog vagy és öröm
től kicsorduló szívvel ünnepelhetsz 
karácsonyt. Ennek kell, ennek lehet 
örülnöd akkor is, ha beteg, ha 
szegény vagy s karácsony estéje 
sötéten, szomorúan borul reá haj
lékodra,

S még valami, ami hidd el, nem 
zavarja a mai ünnep összhangját. 
Figyelmeztetlek arra, hogy akkor 
fogsz igazán örülni a bűnösök 
Megváltója eljöttének, ha megsira
tod tudva tudatlanul elkövetett bű
neidet. Az igaz bűnbánatnak egyet
len könnycseppje a mélységes ka
rácsonyi öröm egész sugárkévéjét 
vonja szívedbe. Aki megalázkodik, 
felmagasztaltatik. Aki várja a bé
kesség fejedelmét, ahhoz eljön, 
mert azért szállott alá karácsony

Emlékezés.
Akkor is ünnep volt, karácsony estéje, 
Hirdette az ének, J é z u s  született.  
Kilátszott az útra karácsonyfa fény. 
Körülötte vidám, boldog gyermekek.

Kicsike szobában összebújva , némán ; 
Szívszakadva néztünk egy ü ressé  lett ágyat, 
Belőle vitték ki, karácsony szombatján, 
K oporsóba zárva — az édesanyánkat,

TÓTH DÁNIELNÉ.

Karácsony este.
Irta: Hildebrand Elek.

Ma ismét megmutatta Isten, 
hogy milyennek szeretné a világot 1

Reggel óta hull a hó. Hull, hull, 
egyre csak hull. A selymes pely- 
hek megcsókolják a fekete földet: 
ölelésükben, simulásukban az Ég 
üzenete.

Fehér minden.

éjjelén a mi nyomorúságunkba.
Örülsz-e a kegyelmet váró, a 

kegyelmet megtapasztalt bűnös em
ber megvigasztalt szívével, aki 
tudja, hogy immár semmisem sza- 
kaszthatja el az Istennek szerelmé
től ? Istennek az az akarata, hogy 
így örülj s így ünnepelj karácsonyt 1

Karácsony.
Ragyogj, ragyogj, szép bethlehemi csil- 
Örök Szeretet dicső je lk é p e ! [lag,
Irányítsd a  bűnös em berek szemét, 
G yerm ek Jézus jászol-bölcsőjére.

Érezze fényed áldásos melegét,
A gyűlölettel telített világ.
Amely hosszú évezredek óta,
Bűnbe rajzik és aranyat imád :

Ham is próféták, hazug tana által,
Az em ber csak méltóságot vesztett.
Te jöttél Uram, hogy az  embereknek. 
A jándékkép visszaadd a  lelket!

Ragyogj, ragyogj, szép bethlememi csil- 
Örök Szeretet lobogó fénye 1 [lag,
Egyedül veled, — teáltalad jön e l :
Az Időknek áldott teljessége 1

Győrik György.

Súlyos mulasztás. Flattich lel
készhez azzal a panasszal jött 
valaki, hogy rossz fiával végkép 
nem boldogul. A lelkész kérdései
re elmondta, hogy már többször 
kegyetlenül elverte, elzárta, meg- 
koplaltatta. A lelkész tovább kér
dezte, mit tett még fia megjavítása 
érdekében. Az apa csodálkozva 
kérdezte, hogy mit tehetett volna 
még. Flattich erre megkérdezte, 
hogy imádkozott-e a fiáért. Ezt 
nem tette meg. S fián meglátszott, 
hogy apja nem imádkozott érte. p.

A földön szokatlan nyugalom.
A  fehér Jézuska-pillangók hoz

zák magukkal ezt a nyugalmat.
És az ember? Titkos küldetés

ben jár-kel egészen estig. Arcán a 
jövendőbelátás mosolya.

Csak a madárkák gubbaszkod- 
nak méla szomorúsággal a hajló, 
zörrenő ágakon. Gyenge tollazatu
kat felberzengeti a szél s úgy bó
biskolnak. És álmodoznak: be jó 
volna átálmodni a telet. . .

*

Esteledik.
Nőnek az árnyak. Mindjobban 

csillog-villog a hó. Nagy-nagy 
csend. Mindenki hazasiet és még 
otthon is halkabb a szó, mint más
kor. Szent, boldogító várakozás 
simogatja a lelkeket. Mennyország 
levegője palotákban, viskókban.

Hópehelyszárnyon szállnak az 
angyalkák már mindenfelé. Földi

Karácsony.
Bámulom az iróművész lelke- 

sültségét, midőn tárgyának szerel
métől elmámorosodva keresi a 
szint, a grandiózítást, a fényt, hogy 
azokkal is kifejezze a — kifejez- 
hetetlent. Igen. Vergilius az Aeneis-t 
el akarta pusztítani, mert silány, 
kontármunkának ítélte. Miért? Mert 
a lelke elragadtatásában látott álom
képek bűvös szépségéhez mérte 
és így nyomorúságos szürkének, 
szegénynek, törpének találta. Ah, 
mi lehet a művész lelkének mé
lyén, micsoda égi aranypor, mely 
drága maradékként ott ragyog- 
csillog, hogy más lélek szeme soha 
meg ne lássa, csak az övé ? Mi
csoda álmokat hordozott egy Michel 
Angelo, egy Raffael, vagy egy 
Beethowen, egy Mozart, egy Fad- 
rusz, egy Jókai, egy Munkácsy? 
Mi maradt meg az evangélisták 
lelkében, mint kifejezhetetlen, le 
nem írott, szóba nem szoríthatott 
álom, melyet elbűvölt, megihletett 
lelkűk a Megváltó születéséről 
megálmodott,?

Mert az Úr soha sem beszélt 
erről. Ő a test és vér életét, tör
vényét másodrendűnek értékelte 
a lélek isteni szépsége és titok
zatossága, értéke és ereje mellett. 
Ő lélekkel keresztelt, lélekkel épí
tett, lélekben maradt itt, mint örök 
égi tényező a történésekben, mint 
folyton emelő, vonzó, éghez köze- 
lebbvívő áldott magnetizmus, ki 
mindig benne tartja a lelket — 
hiába akar az kilépni belőle —

szem nem látja őket, de szárnyuk 
halk suhogása hallatszik. A Jan
csik, Pisták és Juliskák az ablak
hoz viszik a zsámolyt, kis széket. 
Ráállanak, hogy kilássanak. Sötét 
van künn, mégis látnak. Világíta
nak a jó Isten karácsonyfái az 
Égen.

Huhl Nil Amott, jön egy an
gyalka ! Énekel i s ! És a Jancsik, 
Pisták, Juliskák mind hallják az 
éneket. Micsoda szép muzsika kí
séri azt!

Pedig nem is angyal az. Ha
nem az ablakon kiszűrődő lámpa
fényben furcsán hömpölygő pely
hecskék. A muzsika, amit hallanak, 
nem más, mint a kályhatűz lobo- 
gása, altató meséje. És miről me
sél ? Régi, rég elfeledett karácsonyi 
meséket. És kinek? Nagyanyónak.

Ott ül a kályha mellett. Oly jó 
a  meleg I Nagykendős fejét kissé
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P u u 'U t J á n o s
nyíregyházai lelkész, az Országos Ev. 
Lelkész egyesület kiváló elnöke. Az 
1929-ik esztendőben tölti be lelkészt 

működésének 40-ik évét.

az Ég mindent megszépítő és meg
erősítő vonzáskörében.

Én valahányszor olvasom a 
lelkem elmélyedő gyönyörködésé
vel az evangéliumi leírást a ka
rácsonyról, arról az elsőről, mely
nek ragyogása áttűz két évezered 
sűrűszövésű szemfedőjén, mind
annyiszor mély ámulattal fedezem 
fel benne az Isten kezét. E kéz 
játszik a lelkeken, mint bűvös 
orgonán s érintésére soha többé 
nem hallható szimfóniák szállnak 
ki belőlük. Ez az angyalének, mely 
a kalapács-csattogás, vagy ágyu- 
ugatás közben mindig visszaszáll 
égi fátyolként s ráterül a szemekre, 
hogy rajta keresztül mindent oly 
szelíd vonalúnak és rózsaszínű
nek lássunk.

HAKANUSZO.

Bámulom az isteni ihletést, mely
nek szent hevületében szavak szü
letnek, csodaméiy jelentésű, rávi
lágító, összevonó szavak, melyek 
úgy hullanak papírra, mint égből 
alászóllingózó szikrák.

Jézust a karácsonyi evangélium 
Megtartónak nevezi. Ez az ő égi 
neve, így hívják az angyalok. Mi 
tőlük tanultuk.

Megtartó. . .
Egy világ pusztúlt. Mintha gyö

nyörű kivilágított palota kezdett 
volna tántorogni s falai repedezve 
papírhoz hasonlóan kezdtek volna 
szétmállani, oszlopai hűtlenül ki
vonták magukat a boltívek alól s 
lett volna omlás, zuhanás, pusz
tulás és halál, de egy hatalmas 
kéz parancsolt a támolygó, a menni 
kész oszlopoknak s azok hű ka
tonaként vigyázz-ba állottak, a fa
lak kezet fogtak, a téglák, kövek 
ismét egymáshoz símúltak. . .  A 
Megtartó — megtartotta a pusz
tulásba szédülő világot. . .

Nézd . . .  Isten koronáján meg
lazult egy ékkő, egy gyémánt
szem . . .  Le akart esni, hullani, 
le ; a pokolból már óhítva nézték 
az ördögök, hogy elkapják, már 
esett, hullott a drága gyémántszem. 
. . .  Egy kéz megkapta és vissza
tette az Isten koronájába: a te 
tévelygő lelkedet Istenbe építette 
a Megtartó . . .

A tékozló fiú elment, rácsapta 
az ő megbántott, édes atyjára az 
ajtót. Elment. El a könnyelműség 
után a tékozlás karján, a hűtlen
ség kezét fogva. Leromlott, lezül-

lőtt az állatig, a vályú lett vágya, 
a disznó lett társa, „kenyeres“ 
társa: azzal marakodott a mos
lékon. Irtózat I Micsoda undorító 
elaljasulás I... De nézd, egy sugár
zóan fehér kéz nyúlik a tékozló 
fiú után, a csapzott hajót elsimítja 
durva homlokáról, cserepesedett 
ajkához egy szépséges, glóriás arc, 
egy áldott ajak ér s a támolygó 
tékozlót egy hatalmas kar öleli ót 
és úgy viszi — haza. Angyalok 
sírnak örömükben . . .  Az én Isten
től elszakadt tékozló lelkemet viszi 
haza, az áldott békesség, az irgal
mas szeretet az istenfiúi méltóság 
családi hajlékába a — Megtartó...

Az élet, a földi élet természet- 
tana az, hogy ad és v e sz : halott 
virágok, új virágokat érlelő trágyává 
lesznek, pusztult lombok mélyében 
és méhében zsendül az első ibo
lya. Én is megyek, mert e tragikus 
színpadon, új szereplők jelenésre 
várnak. Megyek. Hideg lehellet 
csap fel a sír mélyéből, sötétség 
rémit, pusztulás, széthullás vár. . .  
Egy fehér kéz int nekem a sír éj
szakájából, mintha sötét éjfélen 
sziporkázva-tündökölve meteor 
gyulna: a sír felé támolygó életemet 
átfogja e kéz, s mint elégett fáklya 
csonkját bele állítja az égi gyertya
tartóba, sírba szédülő életemet 
átöli, átmenti az Isten életébe, 
midőn mondja: „Én vagyok a fel
támadás 1“

A mécsláng elhal, az élet-fény 
kihúny, de a sír éjszakájából, mint 
esthajnalcsillag kiszáll ragyogó fény
ben a — Megtartó. Duszik Lajos.
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a kályha felé hajtja: hadd simo
gassák ráncos arcát azok a jóté
kony, langyos hullámok. Azok a 
redők 1 Hej, száz és száz történet 
van azokba örökre eltemetve . . . 
‘Lelkében imádság. Még a tekintete 
is az 1

És csak hallgatja, merengve 
hallgatja a tűz mormolásában 
újraéledő, rég elfelejtett karácsonyi 
meséket. Sokáig nem értette őket. 
Nagyon sokáig. Nagyanyónak kel
lett lennie, mire megértette. . .  És 
ahogy hallgatja, hogy mit mesél a 
tűz, csendesen bólogat hozzá: így 
volt, így. Szemében régi idők fénye 
nedvesedik. Mitől ? Azt csak akkor 
tudjuk meg, ha már mi is majd 
nagyanyók leszünk. . .

— Jaj I — susogja Jancsi, Pista, 
Juliska. — Mikor jön mór a Jézus
ka? — És nagyanyó ölébe kupo
rodik az apró had.

Mert apa, anya nincs sehol. A 
Jézuska elé mentek.

Nagyanyó most mesélni kezd.
— Egyszer volt, hol nem volt, 

élt egyszer egy szegény ,de szent 
ember és asszony. . .

— Jaj I — szakítja meg a mesét 
valamennyi, Jancsi, Pista és Julis
ka, mert a Jézuska angyalkája 
ezüst csengetyüjével éppen az ab
lak alatt csilingelt.

Néma csend. Aztán ismét lesik 
nagyanyó ajakát ólmélkodva, han
gosan dobogó szívecskével.

Mi, nagyok így majd csak Isten
re tekintünk, mikor eléje lépünk. 
A fényességtől elkóbítva, elfeledve 
azt, hogy hamu és por is voltunk, 
úgy lessük Tőle a szót.

És mit fog mondani nekünk?
Csak azt, amit nagyanyó mond 

Jancsinak, Pistának, Juliskának.
Megsimogatva bennünket, csak

ennyit mond:
— Édes gyermekeim! . . .

*

Csend . . . .  Szent karácsonyi 
csend . . .

Hull és csak egyre hull a sok
sok fehér pehely.

Szélapó még egyszer körüljárja 
a falut. Öregesen tipeg, alig-alig 
hallatszik, merre jár.

A világ is elpihen. A világos 
ablakok egymásután sötétednek el. 
Jancsi, Pista, Juliska már alszik. 
Míg a test pihen, lelkűk a Menny
országban kóborol.

Nincs már senki ébren.
Csak a jó Isten.
Csend . . . .  Szent karácsonyi 

csend . . .

Mondom: ma ismét megmu
tatta Isten, hogy milyennek sze
retné a világot!
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Karácsonyi ismerősök.
Irta : vitéz Magassy Sándor.

Újra találkozunk velük. Semmit sem 
változtak, most is olyanok, mint okkor 
voltak.

Legelői jönnek a pásztorok. Kemény 
vonású, egyszerű külsejű, de jó lelkű em
berek. Meglátszik rajtuk, hogy a világ ese
ményeiről nem sokat tudnak. Többször 
volt dolguk az állatokkal, mint az ember
rel, azért könnyebben is rászánták magu
kat arra, hogy felkeresők azt a félreeső 
bethlehemi istállót. Szegények voltak és a 
szegénységet ismerték a legjobban, ezért 
fordultak oly bizalommal is a legelhagya- 
tottabb bethlehemi szegények felé. Ha Jé
zus Czireniusz helytartó pompás villájában 
született volna meg és az őrök, vagy a 
dajkák sorfalán átjuthattak volna el hozzá, 
aligha mertek volna egy lépést is tenni 
érte. Különben is Jézus inkább vonzza 
az egyszerűeket, a szegényeket, mint az 
előkelőket és gazdagokat; a mágnes is 
inkább vonzza az egyszerű vasszilánkot, 
mint a drága aranyat.

A másik ismerősünk Heródes király, 
ö  is érdeklődik Jézus iránt, pedig ő nem 
volt zsidó, még görög sem, de még római 
sem, hanem iduméus. Csak majmolta a 
zsidót, hogy a nép előtt kedves legyen ; 
a görögöt is csak utánozta, hogy előkelő
nek lássák; a rómait is csak azért ját
szotta, hogy rettegjenek hatalmától. Trón
bitorló volt, aki megölte feleségét, édes
anyját, kivégeztette kisfiáit, megfojtatta só
gorát, mert a trónját féltette tőlük. Ő volt 
a zsidók Nérója; kegyetlen, mert gyáva, 
hiú, mert nagyravágyó ; aranyra és dicső
ségre éhes, amiért nem volt nyugta sem 
otthonában, sem országában, sem a saját 
lelkében. Megölte a lelkiismeretét is s ezért 
lett a tulajdon lelkiismeretének a halottja. 
0  is érdeklődött Jézus iránt, mert — félt 
tőle, féltette nyomorult földi dicsőségét. 
Divatból, de méginkább féltékenységből 
tudakozódott Jézus után. Szóval ugyan 
tisztességet tett neki, de lelkében mér gyű
lölte, sőt halálra is Ítélte.

Ismerjük a napkeleti bölcseket is. Nem 
voltak királyok, hanem tudósok. A tudo
mányt mívelték s ezzel a szellemet szol
gálták ; ezért királyi méltóság illeti meg 
őket. A lélek szolgálata ma is a legkirá
lyibb méltóság. De azért nem voltak sem 
könyvmolyok, sem elfogult szobatudósok; 
a természetet sem tekintették puszta kísér
leti műhelynek, hanem abból az Isten 
gondolatát olvasták ki. Bölcsek voltak, 
mert tudományuk az Isten félelmével kez
dődött. Szívük sugalta meg, hogy az a 
csodálatos csillag több, mint egy szép ritka 
égi jelenség, mert az az élet igazsá
gához vezet. Felkészültek tehát a hosszú 
útra, magukhoz vették legdrágább aján
dékaikat, hogy ne menjenek üresen Jézus
hoz. Aztán megérkeztek, tisztességet tettek 
és ismét eltávoztak. Többet aztán senki 
sem hallott róluk. ♦

Milyen különös is az élet. hogy kará
csonykor mindig előkerülnek ezek a régi 
ismerősök 1 . . .

Előkerülnek ? . . .  Hiszen el sem tűntek. 
Csak elvegyültek' az életben, az emberek 
közt s mikor jön a karácsony szent ünnepe, 
akkor kiválnak a tömegből s majd arra 
tartanak, ahol szeretetre számíthatnak, 
majd felfigyelnek, ahol Jézusról beszélnek, 
majd pedig drága ajándékokat raknak a

Karácsonyi nász.
Karácsonyfa
Fénybe vonva
Áll közepén egy szobának;
És alatta 
Szívszakadva
Gyermek-gyász’ló szülők állnak.

És le, — nem fel —
Könnyes szemmel 
A  holmikra nézegetnek,
Miket ottan
Raktak sorban
Kezei szent Szeretetnek.

S míg a könnyek 
Csak ömölnek,
Melegük lehat egy sírba . . .
S rögök kelnek —
S egy kis gyermek 
Mintha a szobába nyitna.

És ott leül 
Nesztelenül
A  fa alá, — s örül, játszik . . .
De csak percre-'
A z egyszerre 
Kitörő nagy zokogásig.

S erre mindjár'
Eltűn, — kinn jár,
Lebben vissza a kis gyermek, — 
S a zord, zsarnok,
Hideg hantok
Miatta már nem perelnek . . .

Karácsonyfa —
Fénybe vonta
Jézus, — hogy a bús szív lásson 
És reméljen-'
— Földi éjben [csony!
Lesz még, lesz még szebb kará- 

PETROVICS PÁL.

karácsonyfa alá, hogy valahogyan meg
adják ennek a szép ünnepnek a módját.

Milyen különös is az élet, hogy kará
csony este nem az úri gyerekek, hanem 
a kérges kezű, kemény arcvonású és ne
héz gondu szülők gyermekei járnak ház
ról házra egy szelet kalácsért, egy pár fil
lérért vagy egy felesleges ruhadaradért 
— egy kis szeretetért s éneklik, míg bírják : 
„Krisztus Urunknak áldott születésén". . . 
Az is érdekes, hogy ezek a szegény ka
rácsonyesti apró vándorok, mennyivel bát
rabban állnak meg ott, ahol a szobát csak 
istállólémpa világítja be és csak kivéte
lesen sütöttek kalácsot, de ehhez is hó
napok nélkülözése kellett, — mint ott, 
ahol villanyfényben fürdik az egész ház 
és a cselédek is fitymálják az „angyal 
ajándékát." Éppen úgy van, mint a nagy 
bethlehemi éjtszakán vo lt: Jézus felé leg
először az élet megtiportjai, kesergői, sze
gényei mennek, mert hát a mágnes is a 
szürke vasdarabot vonzza és nem a büszke 
aranyat.

Ugyebár egészen világos, hogy miért 
oly ismerősek azok a szegény bethlehemi 
pásztorok ?

Milyen különös is az élet, hogy kará
csonykor még az uzsorás is vagy a zsu
gori is felfigyel, ha felebaráti szeretet ne
vében egy kis anyagi áldozatra kérik fel. 
Még érdeklődik is : hol lehetne valakin 
segíteni ? Sajnálkozik, részvétet mutat és 
ha egyáltalán nem kerülheti el. hát nagy 
immel-ámmal megnyitja az erszényt és 
eleget tesz a tisztességnek. Pedig ha le
hetne, óh de másként tenne, hiszen úgv 
félti vagyonát, tekintélyét ettől az áldozatos 
szeretettől, mint Heródes a trónját Jézustól.

Az is olyan különös karácsonykor, hogy 
aki csak valamit is tart magéról, művelt
ségéről. az a karácsonyt ajándékok nélkül 
el sem tudja képzelni. Gondolja: minél 
gazdagabb az ajándék, annál jobban ki
tetszik, hogy ő Krisztus barátja. Megelé
gedetten rakja a karácsonyfa alá a maga 
ajándékát, végighallgatja az ünnepi evan
géliumot, de alighogy elmúlik az ünnep, 
leikéből úgy eltűnik az éhitat és a kará
csonyi élmény, mint ahogy a bölcsek el
távoztak Bethlehemből. Mit is mondhatna 
Jézusról, a szeretetről, a megváltás bol
dogságáról, hiszen csak vizitben volt Jézus 
nál s ez az idő kevés ahhoz, hogy bizony
ságot is lehessen tenni az Isten Fiáról.

És mégsem különös az élet, mert ha 
megfigyeled magadat, még jobban megis
mered azokat a régi karácsonyi ismerősö
ket. Mert te magad vagy hol külön-külön, 
hol pedig együttvéve mind a három. Csak 
attól függ, hogy mikor melyik, hogy meny
nyire szereted Jézust.

*

„A pásztorok pedig visszatérének di
csőítvén és dicsérvén az Istent . . .“ s né
kik volt a legboldogabb karácsonyi élmé
nyük, mert elmerték hirdetni mindeneknek, 
amit láttak és hallottak.

Ugyanezen múlik a te boldog karácso
nyod is. Merd elhirdetni mindeneknek, 
hogy „boldog örömnap derült ránk"

K O R K É P E K .

K arcolatok a hétről.
„Amanullah, Afganisztán hatal

mas királya, tudvalévőén hónapo
kat töltött Európában a modern 
civilizáció bölcsőjében. Bejárta az. 
összes fővárosokat, kezet fogott az 
összes uralkodókkal, végignézett 
szemléket, múzeumokat és képtára
kat, mondott felköszöntőket, hallga
tott szónoklatokat.. .  szóval megis
merkedett az európai civilizációval.

Éppen ebben az időtájban a 
béke volt napirenden. Békepak
tumokat kötöttek, békéről beszél
tek Genfben, békeszerződésekről 
tárgyaltak az államok, döntőbíró
sági egyezségekben állapodtak meg 
s barátsági jegyzékeket cseréltek ki. 
Ha volt szeme Amanullah király
nak, akkor láthatta, hogy Európa 
valóban a civilizáció humusza. Itt 
mindenki békéről beszél, békéről 
ír é s  békéről álmodik.
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S mégis mit művelt ez az ázsiai 
uralkodó! Egy afganisztáni távirat 
azt mondja, hogy őfelsége most 
összehívta tanácsadóit s elmondotta 
nekik, hogy Európában való jár
tában 55.000 darab modern závár- 
zatu fegyvert, 106 darab ágyút, 6 
darab tankot, 5 páncélvonatot és 
6 gépfegyvert vásárolt. A  fegyverek 
számára szükséges muníciót, ter
mészetesen, szintén megrendelte. 
Sőt a repülőgépekről sem feledke
zett meg s azokról a bombákról 
sem, amelyeket a repülőgépekről 
le lehet dobni a városokra és a 
falvakra.

íme, ezt tanulta Afganisztán ha
talmas királya a civilizáció bölcső
jében. A békéről szóló szólamokat 
végighallgatta s közben aláírta az 
ágyukra vonatkozó megrendelé
seket. Alig lehet kétség afelől, hogy 
ez az ázsiai kényúr alaposan kiis
merte a civilizáció bölcsőjét.“

*

„Megállapították, hogy a lóverse
nyeken — a pályán kívül — többek 
között, ronyyos koldusok is felteszik 
összekoldult filléreiket egy-egy lóra.

A  koldus — már egymagában 
véve is szomorú szociális jelenség. 
De ha már a koldus is a lóver
senyre jár, ez a szomorú jelenség
nek a hatványra való emelése.“

#
„Egy angol vegyész azt ígéri, 

hogy rövidesen kémiai utón fognak 
előállítani élő embereket.

Ez a perspektíva nem túlságosan 
csábító.

Sokkal csábítóbb volna az, ha 
feltalálnák a módját, miképpen le
het a mostani embert megjavítani.

Nem tökéletessé tenni, az sok 
volna. Csak arra a színvonalra 
emelni, hogy ember legyen.“

Karácsonyi üzenet...
(Lord Rothermere-hez.)

YdHles lázongás nem négyül szarunkba, 
lpegy a karácsony ily szűkös s szegényes; 
ha hssszú is a cezckle'snek ulja, 
csak legyünk móllók a nagy szüleléshez...

Csak a lelkünk öltözzön áldott fénybe, 
földi gyarlóság salakjától m enten; 
százszer gazdag, ki a szereld s béke 
erek ferrásál hiszi Betlehemben 1

Csillogó fenyők... színes gyertyalángok... 
csillegásuk a tiszta mennyig ér fel; —
§a minden zárt szÍD-ajtén bejutnának; 
hány szépség gyúlna ki a rak setéiből 1
/

Oh ünnepesti beldeg tündérálem! -  
Ijinli a remények csillagmiriádját - ;
§a mindenüré eljut a oilágen 
az emberszírek egymást megtalálják.

Még gyász uralja a mi ünnepünket 
s szegényes, mint a názárethi jászéi, 
melyben a nagy mindenség sersa lüktet 
és tündeklik az Isten mosolyától.

Á  sebzett sas büszke szárnysuhegását 
e jászéi fdett majd zengi még zsoltár, 
s hegy krisztus szent keresztje árnyékán át 
martyr magyarok fáresza Te cél tál ! . . .

S. Pohánka Margit.

Szülőfalum harangja.
Irta : Szigethy Lajos. 3

Itthon az elhagyatott népet ösz- 
szehívta a tiszttartó a gazdatiszti- 
lak udvarára. Oda, ahol most a 
lelkészlak áll, gyermekjátékaim 
egykori boldog tanyája. Rójuk dö
rögte a megrémült emberekre : 
„Papot hívni pedig ne merészel
jetek ! A kegyelmes gróf úr plé
bánost helyez a papiakba. Ti elöl
járók pedig bírjátok engelmességre 
a népet. Különben is veretek rá
tok 50—50 botot.“

Szegény emberek nem is pró
bálták meg, hogy a kegyetlen gaz
datiszt kőszívét meglágyítsák. És 
hót — minek beszélnének a lábbal, 
ha a fejjel beszélhetnek. Az elöl
járók elmentek a szomszéd Mar- 
caltő faluba, gróf Amedéhoz, az 
urasághoz. A jobbágyember alá
zatosságával és a keresztyén, a 
magyar, a lutheránus ember bá
torságával egyenesen megmondták 
neki: „Hitünktől el nem állunk. 
Inkább egylábig elköltözünk mesz- 
sze Törökországba, Tolnavárme
gyébe!“ Szeget ütött ez a szó a 
jószívű és józangondolkodásu kat- 
holikus földesur fejébe.

Hol kap ilyen jó dolgos embere
ket, mint a malomsokiak. „Men
jetek haza, jó emberek. Hívjatok 
meg valami jóravaló embert prédi
kátornak.“ Meg is maradt a falu 
a mai napig tisztára evangélikus
nak.

így mesélte nekem a kis harang. 
Lehet, hogy egy kicsit kiszínezte, 
drámaibbá tette a jelenetet. De a 
lényege valóság. A malomsokiak 
vallási zaklatását Payr Sándor is 
elbeszéli a Dunántúli egyházkerü
let történetében. Áldja meg az 
Isten az aranytollót 1 Még hiteles 
levelet is csatol hozzá az adattár
ban. Akárki elolvashatja. De olvassa 
is el. Ez a lutheri lélekkel megirt 
hatalmas könyv megérdemelné, 
hogy minden evangélikus gyüleke
zet megszerezze maradandó kincs
nek.

így tükröződik egy kis vizcsepp- 
ben az egész ország evangélikus 
népének tengernyi szenvedése. 
Mert másutt is, sok helyen történtek 
többé-kevésbbé hasonló dolgok.

Arra is van példa, hogy a hité
ben háborgatott buzgó nép végre
hajtotta fenyegetését és elbujdosott. 
A tolnavármegyei zombai lutherá
nus jobbágyok hontalanul bujdo- 
koltak saját hazájukban, mig végre
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egy jószívű és okos katholikus 
földesur, báró Harrucker János 
György ezelőtt közel 200 eszten
dővel le nem telepítette őket egyik 
békésvármegyei birtokára a mai 
Orosházára.

Szomorú volt ez a két malom- 
soki történet. Ártatlan emberek 
üldöztetéséről és zaklatásáról szólt.

Vígabbat is tud ám szülőfalum 
harangja.

*

Ezelőtt majdnem másfélszáz 
esztendővel, II. József uralkodásá
nak elején egy szép piros pünkösd 
napsugaras reggelén jókora csapat 
gyalogol a Sopronvármegye ha
tára felé eső Rába-menti réteken 
át Szentandrásról Malomsok felé. 
Messziről látni, hogy szentandrási 
evangélikus jobbágyok. A férfiak 
fekete dolmányt viselnek. Már pe
dig a többi szomszédos rábaközi 
falu katholikus férfiai kék dol
mányban járnak.

Templomba jönnek, mert vér- 
tanu-gályarab papjuk tragikus ha
lála óta, akinek földi maradványait 
a Tirrháni tengerbe dobták — pa
pot nem hívhattak. A malomsoki 
anyagyülekezethez tartoznak.

Épen arról beszélgetnek boldo
gan, amit egyikük a minap hallott 
a malomsoki tisztelendő úrtól. Hogy 
a „császár türelmi rendeletet adott 
ki. Most már majd ők is templomot 
építenek, papot hívnak. Legjobban 
örül ennek a gondolatnak az a 
javakorbeli férfiú, aki ott gyalogol 
legelői. Hátrasimított barna haját 
hátul görbefésü szorítja le. Kezé
nél fogva vezet egy tiz-tizenegy- 
éves halvány, vézna fiút. Örül a 
jó ember, mert nagyon buzgó 
templombajáró. Ki is jelenti, hogy 
sem vasárnap, sem hétköznap el 
nem marad ő a templomból. Csak 
Isten segítse jóvégre a jószándékot 
és legyen újra evangélikus temp
lom Szentandráson.

Azután másra tér át a beszéd 
sorja. Gyönyörködve nézik az üde 
rétet. De nem a művésznek, ha
nem a földművelő embernek sze
mével nézik: „Szerencsés emberek 
a malomsoki atyafiak. Az idén 
annyi szénájuk lesz, hogy nem is 
győzik betakarítani.“

Az a kis fiú ebből a beszél
getésből nem hall semmit. Ábrán
dosán az eget nézi és a pacsirtát 
hallgatja, amint az a kéklő magas
ságban égbe fúrja énekét“ Az 
apja meg is feddi: „Jancsi, a lábad 
elé nézzl Utóbb az árokba esel!“
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Ne bántsd a fiadat, jó Kis Sán
dor I Hadd nézze az eget és hadd 
hallgassa a pacsirtát.' Az lesz a 
dolga egész életében. E fiúból pap 
és költő lesz, akárki meglássa I

Én pedig — csilingeli tovább 
kicsinyfalum harangja — büszke 
vagyok rá, hogy az én templomom 
is segítette a szent lángot éleszt
getni a későbbi „Szuperintendens“ 
Kis János lelke oltárán.

*
Gyűlés van a templomban. Szi- 

gethy Dániel, az én jó apám el
mondja a híveknek: világi és
egyházi felsőbbség törvényen ala
puló szigorú parancsa érkezett. 
Második tanítói állást kell szervez
niük. Egy tanító hogyan is tanít
hatna jó eredménnyel 125 gyer
meket ? Ezt megértik a jó emberek. 
Akarnak is segíteni a bajon, mert 
jól tudják, hogy elvész a nép, mely 
tudomány nélkül való. És tudják 
azt is, habár ezt a később divatba 
jött szót sohase hallották, hogy a 
lutheránus kultuszfölényt csak jó 
iskolákkal lehet fönntartani.

Jön a főkérdés: Hol vegyék a 
pénzt? A lelkész elmondja, hogy 
bizony magukat is meg kell adóz- 
tatniok. De azonkívül, mint X. 
bakonyalji falu is tette, kérhetnek 
segítséget a Gusztáv Adolf egye
sülettől, a Gyámintézettől és kö- 
nyöradományokat is gyűjthetnek 
a gyülekezetekhez kiküldött em
berek útján.

És ekkor, nem is tudni, melyikük 
ajkáról pattant el a nagy szó, ami 
a szívekben zsongott. Mondjuk ki 
bátran: megszólalt a dunántúli 
magyar gyülekezet büszke lutheri 
lelke. „A tanító magunknak kell, 
fizessük hát magunk. Ne koldul
junk mi senkitől. Az malomsoki 
embernek nem szokása. Különben 
i s : járjunk be messze-messze föl
det, Soprontól Veszprémig. Győr
től Szentgotthárdig. Találunk-e lut
heránus koldust?“

„Módja is van a dolognak! 
Épen eladó féltelek is akad. Ez 
is ritkaság ám Malomsokon. Ve
gyük meg Kerék Mihály húsz hold 
földjét és házát! Ára 4500 forint. 
Van a gyülekezet 200 családjának 
összesen 2500 magyar hold földje. 
Fizessen le tőkében minden csa
ládfő tiz forintot és minden hold 
földje után egy forintot.“

Ezt is megértették valamennyien. 
Mert a falusi magyar lutheránus 
földműves ember ajándékozni nem 
igen szeret, de amit igazságosan
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és alkotmányosan kivet rá az a 
gyűlés, aminek ő maga is tagja, 
azt megfizeti készséggel. Egy pár 
év alatt hátralék nélkül befolyt az 
egész összeg. A második tanítói 
állás fennmaradását minden idők
re biztosították.

Egyszerű falusi nép áldozatra 
készségének és egészsége közszel
lemének ezt a megnyilatkozását, 
ezt az igazán lutheri történetet 
érdemes a mai nemzedék figyel
mébe ajánlanunk.

Hiszen ez kezdi megszokni, 
hogy egyházi és iskolai céljaira 
mindent mástól, leginkább az állam
tól várjon. Pedig nem kősziklára, 
hanem homokra épült az az egy
ház, melynek híveiben kihalóban 
van az áldozatrakészség lelke.

*

Az a belső kicsiny harang eze
ket a történeteket idézte vissza 
emlékezetembe sok más történettel 
együtt, amiket hazám és egyházam 
múltjából jó apám beszélt el a 
maga közvetlen és eleven módján. 
Akárhányat lutheri történeteim kö
zül tulajdonképen az ő lutheri 
lelke diktált nekem. Én csak Író
deák voltam.

Egy szikra az ő leikébe is jutott 
annak a Luthernek leikéből, aki 
egyházát, hazáját, családját any- 
nyira szerette, a biblia mélységei
be olyan nagy áhítattal lemerült, 
onnan hívei épülésére gondolat
gyémántokat hozott napfényre, 
akinek hite tettel gyümölcsözött, 
akinek lelke asztali beszélgetései
ben humortól zengett és szellemes
ségtől szikrázott.

Úgy érzem, helyesen cselek
szem, ha kis könyvemet hálás 
kegyelettel az ő áldott emlékeze
tének ajánlom.

De ajánlom jó anyám emléke
zetének. Mert az ő meleg anyai 
szívének- köszönhetem első sorban 
a fogékonyságot az igazi lelki 
nagyság átérzésére. Anyámnak kö
szönhetem. hogy a magyar Lut
hereket meg tudtam szeretni és 
ezt a szeretetet más fogékony 
szívekben is tudtam élesztgetni.

És ha így cselekszem, akkor 
bizonyságát adom, hogy némileg 
bennem is él annak a Luthernek 
lelke, aki szüleit annyira szerette.

Közöljük lapunk olvasóival, hogy 
Szigethy Lajos „Luther lelke“ című 
három kötetes könyve január kö
zepére már teljes lesz. Ára az
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első kötetnek 2.40, a másik kettő
nek 3—3 pengő. Kapható a szer
zőnél (Budapest I., Csap-utca 5.), 
a Luther-Társaság budapesti Szent- 
királyi utcai könyvkereskedésében 
és bármely könyvesboltban is.

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 
jBethlehembe s le nem rakják szeretetük 
céléit a Jézus lábai elé. Ezek a bölcsek 
első zsengéi a pogányok millióinak, kikhez 
síjutott s ezután eljut a Krisztus világos- 
ága, s akik engednek a hívó szónak : jöj

jetek az Úrhoz I Mi megtesszük-e a ma
gunkét, hogy az evangélium sugarai elha
toljanak pogány országokba is ? Teszünk-e 
valamit, imádkozunk-e a misszióért ? És 
itthon világit-e az életünk? Hiszen itt is 
vannak sötétségben élők, világosságra vá
rók elegen.

Dec. 27. A sötétség nem fogadta be. 
Máté 2, 13—18. 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 
Heródesnek hívják azt, akiben a világ 
Krisztus-gyilkos indulata kicsúcsosodik, 
máskor Kajafásnak vagy Nérónak, de ezek 
az emberek sohasem csak egyes emberek 
gonoszságát mutatják, hanem a mögöttük 
lévő Krisztusellenes tömegek bűne robban 
ki bennük. Tulajdonképen minden bűn 
Krisztus ellen való támadás, a keresztfán 
az egész emberi nemzetség feszítette ke
resztfára megváltóját. Amennyiben a te 
lelkivilágod is össze van szövődve a bűn
nel. annyiban te is Krisztus-gyilkos vagy. 
Uram, űzd el belőlünk a sötétséget, hogy 
befogadhassuk a világosságot I 

Az em beri élet.
Dec. 28. Elmúlik, mint a beszéd. Zsolt. 

90. Az élet múlandó, mint az álom, mint 
a fű, mint a beszéd. Az életnek ez a mú
landósága az Isten emberének az Ür ha
ragját juttatja eszébe. „A te haragod, bú- 
súlásod, bosszúállásod“. Bizony, a halál 
a bűnnek zsoldja De a múlandóságról 
eszünkbe jut az Isten örökkévalósága is. 
Isten volt időknek előtte, világoknak előtte. 
Az ő számára egyáltalában nincsen idő. 
Előtte jelen a múlt és a jövő is. Ha a mi 
életünk csak fű is, de ilyen örökkévaló 
talajból sarjadt ki. És a földi élet múlan
dósága nem gátolhat meg minket abban, 
hogy igyekezzünk azt Isten kegyelméből 
jól felhasználni. Bölcs szívet kell kérnünk 
az Úrtól időnk jó felhasználására. Minden 
reggel újra meg kell telnünk az Isten ke
gyelmével, hogy örvendező szívvel tudjuk 
élni életünket. Arra kell vágynunk, hogy 
Isten dicsőségét ragyogtassa vissza életünk, 
hogy mindenki lássa, kiéi vagyunk. S vé
gül a múlandó földi élet dolgait is azzal 
a hittel kell végeznünk, hogy Isten kegyel
méből valami állandót, az örökkévalóságra 
szólót kell tennünk.

Dec. 29. Mint az árnyék. I. Krón. 29, 
9—15. Olyan a mi életünk, mint az árnyék. 
Az árnyéknak nincsen önálló léte, az ár
nyék tulajdonképen csak egy hiány: a 
fénynek hiánya, d* léte mégis a fénytől
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függ. A mi életünk is ilyen semmi, vagy 
a semminél is alábbvaló, és teljesen az 
Isten életétől, az örök, diadalmas világos
ságtól függ. Jövevények, mert nem állandó 
tartózkodási helyünk ez a föld. Jöttünk, 
holnap talán mér tovább megyünk. Zsel
lérek, mert nem tulajdonunk a múlandó 
lakhely, hanem csak használatra kaptuk 
attól, akié minden : az Istentől. Jó ezeket 
meggondolni azoknak, akik valaminek 
tartják magukat és akik úgy élnek e világ
gal, mintha amit e föld nyújt, mind övék 
volna és övék maradna.

Dec. 30. Mint a  virág. Jób. 14, 1—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 lehullása. 
Nem baj, ha célját eléri és gyümölccsé 
válik. De jaj, ha letörve, vagy dértől meg
csípve, anélkül hervad le, hogy valami 
lenne belőle. Nem baj a földi élet elherva- 
dása, ha az örökkévalóság számára lesz 
belőlünk gyümölcs. De ha a bűn és hiába
valóság terméketlenné teszik életünk virá
gét és úgy múlnak el reménység nélkül, 
akkor jaj nekünk 1

Dec. 31. Mint a füst. Zsolt. 102, 1—12, 
Az égő gyertya vagy az égő fahasáb is 
elenyészik, de csak miután bevilágított 
vagy melegített egy kicsiny szobát. De a 
füstölgő gyertyabélnek vagy üszögnek csak 
rossz szaga van, de semmi haszna. Kérjük 
Istentől azt a kegyelmet, hogy világíthas
sunk és melegíthessünk, ha bármilyen kis 
körben is és ne legyen életünk hiábavaló. 
De ha füstölgő gyertyabél vagyunk is, az 
úr az ő nagy kegyelmességéből akkor sem 
akar bennünket mindjárt eloltani, hanem 
új lángra lobbantja bennünk a hitet, sze- 
retetet és reménységet.

1929. jan. 1. Bujdosás esztendei. I. Móz. 
47, 1—12. Az öreg Jákob bujdosás eszten
deinek nevezi életét. Az is volt. Mór fiata
lon el kellett hazulról bujdosnia, a saját 
bűne miatt és csak húsz év múlva térhe
tett vissza az Ígéret földjére. Öreg korára 
megint 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 indulná
nak fölfedező útra. Ki tudja, mit hoz a 
holnap ? Csak a végcélban legyünk bizo
nyosak ! Nem az a fontos, hogy milyen 
útakon keresztül, hanem hogy hova jutunk. 
El tudod-e mondani, földi bujdosósod nap
jaiban, fölfelé tekintve, hogy a „hazám a 
menny ?“

Krisztus az egyetlen hatalmas.
Theodoziusz császár egy Ízben 
birodalma minden foglyait szaba
don bocsátotta. Krisztus meg fogja 
nyitni mind a sírokat. Nagy Kanut 
elvakult merészségében egyszer 
parancsot adott a tenger hullámai
nak, hogy forduljanak vissza, de 
csúfot vallott mert a dagály mégis 
eljött. Krisztus parancsol a tenge
reknek is. Napoleon száműzetésé
ben, szent Heléna szigetén kény
telen volt alázattal megvallani: 
„Az én uralmam oda van“. Krisztus 
soha sem éri ezt meg: az Ő or
szága és hatalma örök. Br. P. P.

Papp József
volt soproni tanítóképző intézeti 

igazgató halálára.
Irta: ihász Sándor, sajókazai ev. tanító.

Kidőltén, — mint büszke szálfa dőltén. 
Nem sír, jajong emberór-rengeteg.
Nem volt divat-emberpéldány nagyság.
Kit rajongók lázajka emleget.
Munka szürke, névtelen hőse volt. 
Becsületes, mély Lutheri élet.
Lelkiségén soha-soha szennyfolt,
Csalód, Istent, hont hűn szolgált lélek.

Csendes élte, csendes elmúlása.
Buzgó lelke örökvalóságba
térte ; mégis Csonkahonban szerte ;
Sebet fakaszt tanítvényszívekbe’
Hit s munkára edző példájával 
őrtállókul, ki bennünket nevelt:
Sírja mellé hálánk zászlójával 
álljunk s hajtsuk reá mint szent lepelt.

Emlékezzünk I Ma gondterhes apók.
Akkor — bohó, gondtalan diákok.
Vihar tépte az arany-ködfátyolt,
Min ót szemünk mindent szépnek látott. 
Sok... — Talán tiz — gyermeknek apja volt. 
Családjának élő hív, hű apa.
Ma már tudjuk... Mindez óh mennyi gond. 
Öröm, bánat. — Remény, kétség harca.

Emlékeztek ? Ha úgy nevenapján 
köszöntöttük, mi. a diákcsalád; 
Otthonában, családja körében,
Mint tárta fel csupaszív valóját.
Szeretteit érintő egy-két szón 
Mint csillogtak könnyektől szemei.
Ifjú lelkünk ilyenkor meghatón,
Mint volt lénye megkapón embert.

Emlékezzünk 1 Fáradt diáksereg 
álmok ölén pihen mór, szendereg.
Csak ő virraszt gyér lámpafény mellett. 
Fóradhatlan tanul. Tolla serceg. 
Szelleméből, hogy köz oltárán is 
áldozhasson, — nyugalmát feladja.
S napról-napra éjfélen túl zárul 
irodája, munkahely asztala.

És most elment. Miként életében ;
Csendes, szerény úgy elmúlásában. 
Testvéreim 1 Szétszórt tanítványi,
E hon bús, nagy Pálfordulásában 1 
Modern jelszók álarcos világa 
mig búrjónzón termi szörnybotlásit;
Ö szelleme, halhatatlan eszmény — 
csillag-atóm . . . lelkűnkbe világít.

ö  sírja ott Csonkahon végvárán,
Legyen magyar hitünk kábaköve.
Törjön rajta össze kishitűség 
lelkeinkre békót vert közönye.
Legyen e sír örökös üzenet.
Szent hivatás néma hirdetője.
Legyünk nyomán Romhazánk sok munkás, 
Névtelen hős, pillérépítője.

_______ ___________________407_

Az állványzat. Isten országa 
olyan, mint egy épület, amely most 
készül. Jó ideje csak a csúnya 
állványzatot látjuk, mely eltakarja 
azt szemeink e lő l: a földi esemé
nyeket. Egy napon azonban el 
fogja hányatni az állványzatot a 
nagy Mester s előttünk fog állani 
a pompás épület, amely örökre szóll
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Karácsonyra virrad a reggel.
Irta : Illés Sándor.

A kakasok elkukorították a reg
gelt. No jó későn. De hát tél van 
s ilyenkor nem sietős.

Á kis parasztszobában megele
venedik az élet.

A huncut álompillangó .kiröppen 
a kicsike fejecséből. Oklömnyi 
kis szöszke leány a bölcsőben. Az 
anyja ágya mellett. Az álom hát 
kiröppen a fejéből s búzavirág 
színű szemei a mestergerendára 
kerekednek.

Két meztelen kis kar bújik ki a 
ruhák alól. S nyújtózik a csöppség 
édesen. Olyan, mint a nyíló rózsa
bimbó. Felül komolyan, — körül 
néz — a szemöldöke a homlokára 
ráncolódik. Nem tetszik, hogy ő 
az első. S hogy az anyja álmosan 
szusszant nagyokat.

Aztán huncutul elmosolyodik. 
Bújik a takarók alól. És rángatja 
az anyjáról a dunyhát.

— idesz anyám ! Idesz . . . !
Egy barnapiros asszony riad rá

álmosan. Az anyja.
— Maradhass no! Aluggyá még!
De a csöppség nem enged.
— Idesz anyám ! Kukorikál a 

kokas!
A kuckóban elvihogja magát 

valaki. Az anyja is nevet nagyot.
— Micsinyál?... Gyöngyvirágom?
— Hát kukorikál — duzzog a 

csöpp s durcásan mászik a böl
csőből. A végin úgy pottyan le, 
dehát az most nem számít.

Az apja a másik ágyról mozdu
latlanul nézi. Teszi, mintha aludna. 
Mint a földreszállt kis angyal, fut 
fehéren libegő ingecskében az ap
jához. Kapaszkodna hozzá, ha 
tudna. Csak a bajuszát éri az ap
jának. Mosolyog a. kis huncutka s 
fogja a bajuszt. És húz egyet a 
bajuszon.

No lett is belőle riadalom!
Most hát az apja, mint a mese

beli farkas a kis Piroskára, úgy 
ijeszt rá:

— Ham I
Megriad a kicsike és lepottyanik 

a földre. Rémülten mered az apjára. 
És sírásra görbül a szája.

Hát neveti is mindenki. Meg
bátorodik ettől s mászik megint az 
apjához s bújik széles mellére. Az 
dörzsöli az arcához borostás állát. 
A csöppség úgy — de úgy nevet, 
hogy ezüst csengésű kacagásától 
felmelegszik a kis szoba.

HARÁNQSZO.

Aztán a földre kerül. Fut egy 
viruló rózsapiros lányhoz. Az is 
viháncol vele egyet. Fut egy borzas 
kölyökhöz, aki most mászik elő a 
kuckóból. No ebbül baj lesz. Mert, 
hogy a borzas ügyetlenkedik, hát 
megint egy pottyanás.

Hát el is savanyodik megint.
Az apjuk szeme a borzasra 

villog.
— Te ügyes! Segítenél inkább 

az Imrének az istálóban!
Iszkol is kifelé a borzas, mint a 

villám. A többiek is felöltöznek.
A nagylány, mint a nyíló rózsa

bimbó. Formás, csinos, leszakítani 
való virágszál. Hát szakasztanák is, 
de nem mindenkinek lehet. És csak 
most tavaszodik rá az élet.

A csöppség már a konyhában 
botladozik az anyja szoknyája 
mellett. Kenyeret kap s akkor megül 
szépecskén.

Asztalra kerül a fölöstököm. Az 
istállóból bekerüldöz a borzas is, 
meg az Imre gyerek. Kanalaznak, 
a gazda meg szalonnát bicskáz.

Egyszercsak belelkendezik a ki
csike.

— Ideszanyám! — libegi — 
ideszanyám! — a szemei ragyog
nak, mint a kis kéknefelejcs.

— No! mi baj szívem? Mi lelt 
— mosolyog az apja.

— A Jézuska ? ! . . .  a karácsonyi 
Jézuszka! . . . máma gyün.

— Az ám Kincsem! Gyün — 
ha gyün. Ha jó vótál.

Nagy ijedtség. Nézi az anyját, 
hogy jó volt-e hát? Hát jó is volt 
mindig. Vigasztalja is az anyja.

— Gyün bizony gyöngyvirágom. 
Hoz is ám sok szépséges ajándékot 
neked. A Péternek majd csak vir
gácsot a domborújára.

És hogy mindenki nevet, hát a 
Péter, a borzas durcáskodik.

— Nem is kőne! Isz’ idesapám...
Azt mondaná, hogy az apjuk a

Jézuska, de a gazda rávillog, attul 
aztán torkán reked a szó, hogy 
belevörösödik. A kis Böske úgy 
repes, kacag az örömtől, hogy a 
könnyei is potyognak. Bújik az 
apjához, bújik az anyjához, bújik 
a barnapiros leányhoz. Szereti is 
mindenki, mikor olyan szeretnivaló.

Zörögnek az ablakon. Odanéz
nek. A Bocsor Gyuri.

— Imre bátyám 1 — csendül a 
hangja. Menünk-e fát vágni?

No a Julis piros lesz tőle, mint 
a rózsa. Nézi a gazda, nézi az 
asszony és összevillanik a szemük. 
No lám ! Ki gondolta volna. Látja

Az 1529-iki speieri birodalmi

a Julis, hogy nézik, hát antul piro
sabb lesz.

— Megyünk ecsém ! — harsogja 
vidáman a gazda. — Kerülj belül 
egy kicsinyég! — Int a Julisnak, 
hogy nyisson ő ajtót. Nyitja a Julis 
piruldozva. Befordul a Gyuri s kö
szön nyájasan.

— Aggy Isten I Jóreggelt Julis
kám — súgja az ajtóban.

— Neked is Gyuri — súgja a 
Julis édesen, de már nem is piros, 
hanem lángol. És törli a széket a 
legénynek. Szeretik egymást. Egy
másnak indult virágba a szívük, 
mint a virágos rét sokféle illata. 
Bocsor Gyurinak virágzik a Julis, 
hát majd le is szakítja idején.

Az asszony s Imre gazda kifor
dulnak a szobából. Elemózsiás
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ülés emlékére épített templom.

tarisznyáért, fejszéért, miegymásért. 
Meg hogy nem köll mindig a fia
talok körül botladozni. Hát mula
tozzanak kedvükre. Hát mulatoz
nak is.

— Aszongya a Gyuri.
— Juliskám lelkem! Mondanék 

valamit.
Na piroslik megint a Julis és 

nézegeti a köténye szegélyét, ha 
nem rongyes-e.

— Hát csak mondd Gyuri — 
rebegi szívesen.

— Aszondom én Juliskám . . . 
ha elgyünnénk máma este. . .  egy 
szóért. . .  egy jó szóért Juliskám ? 
Karácsony este . . .

Hát ettül lesz még pipacsabb a 
Julis. Alig hallik, hogy rebegi.

— E’gyühetsz Gyuri.

H A R A N Q S Z Ó .

A legény úgy gyönyörködik ben
ne. Mindjárt megölelné a leányt, 
de hogy a Böske ott ténfereg, a 
Julis nem engedi.

— No a gyönyörűségedet! — 
riad a Gyuri mérgesen a Bözsire
— még akkorka sem vagy, mint 
az öklöm és mégis láb alatt vagy
— és csak mosolyog szerelmesen 
a Juliska.

Bejön Imre gazda. Vállán a 
tarisznya, kezében a fejsze.

— Déré meggyüvünk — köszön 
el a gazda.

Elmennek. A Gyuri az ajtóból 
is a Julist szemezi.

Sürgés-forgás a házban. A Julis 
pacsirtás kedvvel frissen csinálja a 
rendet. A leikéből virágzik a nóta, 
hát vidám is az most. A csöppség 
a legnyughatatlanabb. Szívében 
édes, ismeretlen sejtelmek. Kérdi 
az anyját, sürgeti egyre:

— Ideszanyám! . . . idesz . . .! 
mit hoz nekem a Jézuszka ?

— Hát lelkecském, arany diót, 
mogyorót, gyémánt babát, minden 
jót . . . rossz Böskének virgácsot, 
jó Böskének cifra-tarka, mézes
mázos kalácsot.

Hogy tapsol, örül a Böske. Nem 
tudja, de valami édes sejtelem 
súgja, hogy mindez nagyon gyö
nyörű lehet. S mikor a Julis elárulja, 
hogy neki meg „barnapiros vőle
gényt“ hoz a Jézuska, hát ez a 
legnagyobb öröm. Az anyjuk a 
szemeit törli, gondolja, neki a gyer
mekei öröme a legszebb karácsonyi 
ajándék. Meg, hogy őt is a Kará
csonyest tette menyasszonnyá. Rajt 
is volt az áldás, nem tagadható.

Kint szürkébe öltözik a kék ég. 
A fagyos rögre fehéren pilingél a 
hó. Meglátja a Böske. Fut az ab
lakhoz. Látja, hogy hull valami 
fehér csoda. Néz, bámul. A szemei 
gömbölyűre kerekednek.

Karikáz az anyjához.
— N i! . . . ideszanyám I . . . nil

— és huzza-huzza az ablakhoz.
— Ni! . . . — lelkendez — ni!
— Azám szívem I Az angyalok. 

Hullatják a fődre a tollat az égi 
dunnábul. Hogy tiszta fődön járjon 
a Jézuska. Csak nézd gyönyörűm I

Nézi is a Böske, hogy beleszé
dül. A Péter röhhentene nagyokat, 
de hogy a Julis pofont mutat, hát 
csak magában vihorász.

A Böske egyszercsak iramodik 
az ablaktól a szobába. Nem bán
ják. Hát mászik az ágy alá, hogy 
a sarka sem látszik. Es huzze elő 
a fosztott tollat egy vékában.

409

Emeli, huzza s dönti magára. 
Csupa toll a csöppség. No nem 
baj. Szórja . . . szórja a tollat szer
teszét.

Hát tele a szoba, mint a tyúkól.
Veszi megint a kosarat s viszi 

a konyhába. A feje búbján egy 
csomő toll. Az anyja sikolt, a Julis, 
a borzas nevetnek. No a Böske 
ledobja ettől a vékát és sír, mint 
a záporeső, alig tudja kinyögni.

— A . . .  a Jézuszkának . . .  csi
náltam tiszta. . .  szobát — hüpögi 
keservesen.

Nevetnek, mérgelődnek s ültetik 
a Böskét a kuckóba.

Künnt szálldogál a hó. Puha, 
fehér párna terül a földre. A falu
ból ezüst csengéssel hirdeti a de
let a kis harang.

A borzas fut az utcára lesni, 
hogy nem jön-e az apja. Be is 
robog hamar, hogy jönnek.

Jönnek havasan, pirosán és ne
vetik ők is hogy miképen tollazott 
a Böske. Ebédelnek. Azután indul 
haza a Gyuri s inti a Julisnak, 
hogy még visszajön. A Julis vissza
int boldogan. A Böskét megint a 
kuckóba dugják.

Imre gazda jókedvűen szippant 
a pipán. Kifordul az udvarra, be 
az istállóba. Tetszik neki a legény. 
A Julisnak való. Dógos, módo*
— a legjobb fertály főd a kánya- 
kútnál.

Hamar leszáll a sötétség a ki
csiny falura. Csak a hó világít 
fehéren.

Karácsonyest. Boldogság az 
egész világon. Kicsi gyermekszívek
ben Istent világító ösztönös édes 
sejtelem.

A Julis a szobában díszíti a 
karácsonyfát. Aranyos, angyalos, 
tarka, cukros karácsonyfák. Fénylő 
karácsonyi gyertyacsillagok. Rózsa- 
szin-fehér angyalkák. Pici szívek
nek földöntúli nagy öröm.

Osonnak ki a szobából. Nézik 
a Böskét. Hát alszik a csöppség 
ültében kedvesen. Talán a Jézus
kát álmodja.

Nyitvahagyják az ajtót s szól a 
csikók csöngője az Imre gyerek 
kezében az ágy alatt.

Megébred a Böske. Néz. Bámul.
— Ugrik a kuckóból s mint egy 
nevető angyalka szalad az ajtóhoz.

Megáll! Néz! Nevet boldog
édesen.

— Ó . . .  Ó . . .  — bámuldozik — 
ni ! . . .  ni I . . .  — mutatja a fát.

Rohan a fához. Csodálja . . . 
neveti. Azután bámul az apjára,



— bámul az anyjára, — szalad 
a Julishoz, — szalad a fához. 
Kacag. . .  kacag, mint egy angyal
ka. Angyal, mert nem tudja mi 
a z : bűn.

És hogy neki adják a babát, 
cukrot, szorongatja kábult gyönyör
rel.

Mindenki a szobában. A gazda 
imára teszi össze a kezét. Imád
koznak áhítattal. Csak a Julis né
zegeti az ajtót.

Hát zörgetnek is rajta. Pipacs 
lesz attól a Julis.

— Aggyon Isten 1 — emelinti 
ünneplő kalapját beköszöntve az 
öreg Bocsor. Nyomában az Imre.

Minden rendbe lett. Megjött a 
Julisnak is a kis Jézus.

Kint tovább hulldogált a hó . . .
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Krisztusvárás.
Gregersen Lujza Szentgotthárdon.

Gazdag lelki élményben volt része a 
szentgotthárdi missziói egyháznak Advent 
3. vasárnapján, amikor is ádventi össze
jövetele alkalmával a gyülekezetnek szíve
sen látott vendége, régi ismerőse, Gregersen 
Lujza, a Magyar Protestáns Nők Országos 
Szövetségének főtitkára Budapestről szólott 
a templomot zsúfolásig megtöltő ádventi 
gyülekezethez Krisztusvárás címmel. A 
Krisztust várjuk ezekben az ádventi na
pokban — mondottá. — Lelkünk hajlékát 
azonban előbb fel kell díszítenünk a hit, 
a remény és a szeretet virágaival, mert aki 
évezredekkel ezelőtt jászolban született 
meg, nem tér be olyan szívbe, hol ezek a 
virágok gyökeret verni nem bírnak; nem 
lép be olyan hajlékba, mely nincs feldí
szítve a vallásos áhítat, az emberszeretet, 
a megigazulás vágya, az alázatosság, az 
örökéíetben, a Krisztus megváltói hatalmá
ban való bizalom, az áldozatkészség, az 
Atya iránti teljes odaadás erényeinek drá
gaságaival.

Az előadót jellemző meleg közvetlen
séggel, sok-sok bájjal elmondott beszéd a 
maga fenségességgel párosult egyszerűségé
vel igazi ádventi hangulatot váltott ki a 
kis missziói egyház Krisztust váró imád
kozó tagjaiban.

A szívből jövő szívhez szóló előadást 
Blazsevácz Józsefné nőegyleli alelnöknő 
köszönte meg szíves szavakkal s a gyü
lekezetnek szeretete, tisztelete jeléül egy 
virágcsokrot nyújtót ót Gregersen Lujzának.

Az estélyen közreműködtek Sokoray 
Vilma és Lang Ilona hatásos szavalataik
kal, Tímár János szép szólóénekkel és az 
egyházi vegyeskar Szabó 1. Károly tanító 
vezetésében művészi karénekkel.

Krisztus a gyárban.
Irta : Gáncs A ladár.

I.
— Ezeknek csak jó dolguk van / Már 

megint építenek. Mit gondol asszonyság, 
mennyi millió kell ehhez mostan ? Mi 
mindenre telik az uraknak I A szegény 
embernek meg a két fogára se jut betevő 
falat. . .

HARANQSZÓ.

Karácsonykor.
Mintha még az ég is szebben mosolyogna. 
Mintha a harang is zengőbb hangon szólna. 
Szívek gyűlölete — szeretetbe olvad,
— Ellenséges lelkek egymást átölelve,

Jézushoz fordulnak. 
Mert Jézus: a  Szeretet. Mert Jézus a: Jóság, 
Véle együtt járni: mennyei boldogság I 
Csodás szeretete minket is gyógyított, 
Karácsonyi imánk dicsőíti nevét:
Legyen az örökké — mindörökké áldott!

Stollné Hudy Ilona.

A karja már majd leszakadt. Nagy tele 
kosár lógott rajta. Fel is akart hozzá ki
áltani a két fél kiló levesnek való, meg 
az új őrlésből másfél kiló rétesnek való. 
De az asszony elcsitította őket. „Hallgas
satok I Egész héten ót csak nem lehet meg 
az ember hús nélkül I Végtére még azt is 
elfelejtem, hogyan kell rétest nyújtani.“

Lejebb nem igen lehetett látni. Ám 
úgylátszik az egész kosár tartalma méltó 
volt arra, hogy egy koszorú füge koronázza. 
A végen látott mosolygás narancsot is meg 
kellett tisztelni, addig is, mig holnap el
mehet a színházba, a másodemeleti er
kélyülésre szóló jeggyel. Az asszonyság
nak ugyanis volt két serdülő leánya. Hadd 
legyen azoknak is valami vasárnapi mu
latsága.

Erről azonban nem szólt egy szót se. 
Mint pajkos gyerekek a gazdátlan házban, 
gondolatai úgy csatangoltak keresztül-kasul 
mindenen. Belerugdostak Istenbe, emberbe, 
törvénybe, világrendbe, még abba is, aki 
valahol csak egy úrnak szolgál. És amit 
gondolt, azt ki is mondta. Pedig nagyon 
közel volt a gyórtulajdonosék ablaka. Épen 
nyitva a reggeli takarításhoz. Valakit mint
ha látott is volna a függöny mögött. Talán 
hallgatózott ?

A beszélő társ nagyon türelmetlen volt.
— Ne beszéljen olyan hangosan I Nem 

látja, hogy nyitva az ablak.
— Nem baj I Ez a fiatalok lakása.
— Fülébe megy az öreg úrnak s az 

hamar bejelenti magát kommunistának. 
Tudja, hogy hogy járt a Csaposné is.

— Azt mondják, a fiatalok máskép 
gondolkoznak. De én azt mondom, az úr 
az csak úr, akárhogyan gondolkozik is.

Nagy zuhanás. Egyik állásfa nyújtózott 
végig a földön tíz hetes szolgálat utón. 
Egy pillanatra odanéztek s akaratlanul is 
gyönyörködtek az új falrészben, mely mint 
toldalék, igen szépen piroslott a régi szürke 
fal mellett a december eleji napfényben. 

II.
Dolgozó asztalánál ült. A széles ablak- 

táblákon keresztül úgy mosolygott be az 
új épületrész, mint egy piros pozsgás gyer
mekarc, melyet felcsipdes (az egészséges 
téli levegő.

Jóleső meleg volt a szobában. Jólesett 
a pár perc is. melyet most a kétórás Író
asztali munka : üzleti levelek, az építéssel 
kapcsolatos számlák, külföldi gazdasági 
szemlék átfutása után, a pihenésnek szen
telhetett. A gyárkémény csúcsán volt a 
tekintete. Ott ahol a számolt kémény sora 
s a merev mérnöki rajzok utón, lágy, om
lós nézni valót talált. Nagyon pihentető 
volt. Egyébként rabszíjra fűzött fantáziája 
ilyenkor játszadozásba foghatott. Kivált 
így napsütéses délelőttön, amikor a nap 
oldalról kaphatta a barna bokrokat, s meg
aranyozta az ezer, meg ezer változatú 
füstfigurákat.

Valami nagy hála volt a szívében. 
Nem is tudta volna megmagyarázni, hogy 
miért. Sok helyen mór nem tudnak mun
kát adni a gépeknek s ők most növelhet
ték a gyárat I Ezért is hálós volt. De még 
inkább azért, hogy egy régi vágyát érezte 
mindjobban teljesedésbe menni. Ez a vágy 
az volt, hogy a gyér egész élete egy ma- 
gasabbrendü élet szolgálatában állhasson. 
Hogy benne ne a részleges érdek, hanem 
az egyetemes szolgálat legyen az uralkodó. 
Hogy a kéményormáról ne a hétfej-ü sár
kányhoz hasonló füstbokrok szállhassanak 
folyton, hanem a hála áldozatának, Ábel- 
füstjei, jeléül annak, hogy legyőzetett a 
föld.

Miért érezte most e célt közelebb ? 
Okadatokkal nem tudta volna kimutatni. 
Hiszen, ha a részletekre gondolt, az óriá
sokat látta maga előtt, melyekről még 
gyermekkorában hallott. Mikor a kémek 
Kanaán földről azzal jöttek vissza nagy 
csüggedten, hogy elfoglalhatatlan az, mert 
nagy óriások lakják. Az óriások most mégis 
eltörpültek. Elvégre az édesapja, ha ke
mény is, engedni fog. Erős érzéke van a 
realitásokkal szemben s mihelyest tapasz
talatokat tesz egy felsőbb valóságról, 
amelynek elfogadása után a többiek is 
megadatnak, nem fog ellenállni. Lassacs
kán az egész családban, s azután a mun
kásokban is megváltozik a szellem.

Valamikor egyik tanárja, vele, a gyáros 
fiával, szavaltatott egy költeményt: „Krisz
tus a gyárban.“ — Ez volt a címe. Akkor 
még nem sokat értett belőle. Ma már töb
bet, mint amennyit az iró elgondolt benne. 
Ez zsongott most az egész lényében. Ez 
az, amihez ma közelebb érezte magát' 
Lehet, hogy csak azért, mert a még le" 
győzendő akadályok előtt szüksége volt 
egy kis biztatásra. (Folytattuk.)

____________1928. december 25.

Mennyit ad Budapest az 
egyházaknak?

Most készült el a főváros 1929. 
évi költségvetése, melyből megtud
juk, hogy a kegyúri jogon a fővárost 
terhelő személyzeti fizetések álta
lában a régiek maradtak, a jövő 
évben is felemelt fizetésüket kapják 
a káplánok, ami által a plébánosok 
kiadásai jelentősen csökkennek. A  
római katholikus egyházban a jövő 
évben huszonöt plébánost, két he
lyi lelkészt, ötvennégy segédlelkészt 
fizet a főváros. A katholikus egyházi 
személyzet ő ssze l fizetése a jövő 
esztendőben 530.000 pengő lesz. 
A dologi kiadások során a szoká
sos általános tatarozási munkála
tokon felül folytatólagosan rendbe
hozzák ,a belvárosi templom orgo
náját. Új fedelet ,kap az óbudai 
templom toronysisakja. Huszonöt 
ezer pengővel járulnak hozzá a 
Szent István Bazilika részére be
szerzendő hősök harangjához, sek
restyéslakást építenek a kelenföldi 
plébániánál, új számlapot kap a 
józsefvárosi plébániatemplom to-
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ronyórája. A Bakáts-téri katholikus 
templom renoválására 84.000 és 
ugyanennek a templomnak köz
ponti fűtéssel való ellátására 85.600 
pengővel járul hozzá ebben az 
évben a főváros. A Jezsuita-rend
25,000 pengőt kap hozzájáruláskép
pen a Manreza lelkigyakorlatos ház 
építési költségeire, a Budai Kapu
cinus rend 24.000. A felekezeti 
segélyeknél a rendes évi segélyek 
majdnem a duplájára emelődnek. 
Jelentősebb tételek az evangélikus 
egyházak 33.500 P segélye, a refor
mátus egyházak 88.000 P segélye, 
az izraelita hitközségek 106.000 P 
segélye. A rendkívüli segélyek so
rában a kelenföldi református egy
ház 20.000, az angyalföldi 24.000, 
a külső ferencvárosi 25.000, a kő
bányai ágostai hitv. evang. 23.000, 
az unitárius egyház 24.000, a pesti 
izraelita hitközség 40.000, az aut. 
ortodox izraelita hitközség 20.000 
pengő hozzájárulást kap templom, 
illetőleg papiak építésére. A zuglói 
református egyház 20.000 pengő 
tatarozási költséget fog kapni.

Magyar karácsony.
*****

Sötét az éjjel. Elborult egünkön 
Csak itt-ott ragyog egy-egy fénysugár. 
Lehullt az égről tündöklő napunk :
Haza, dicsőség sárba-hullva már.
Földre roskadva kémlelünk az égre:
Mi lesz a sorsunk? Romlás, pusztulás?
— Egy szelíd ének csendül meg az éjben:

Megszületett a Messiás I
Nem veszhetünk el 1 Uj élet sejtése 
Kél, fakad bennünk most is egyre még. 
Mélyek-mélyéről a romlás démona 
Hiába üti fel már a fejét.
Ledőli országunk romjai felett 
Derengni kezd már egy új pirkadás I
— Egy szelíd ének csendül meg az éjben:

Megszületett a Messiás I
Nem veszhetünk el 1 Nem lehet hiába 
Annyi vérhullás és könnypermeteg 1 
Hiába ül most rablott magyar földön 
Idegen korcshad örömünnepet I 
Félnek a rablók, mert fejük felett 
Ott ragyog mór a lóngbetüs Írás :
E bűnösökön betelik a végzet . . .  I

— Megszületett a Messiás 1
Magister.

A golyó Cnox János, a skót 
reformátor, az étkezések alkalmá
val mindig az asztal egyik végén ült. 
Egy este, maga sem tudta miért, 
helyét üresen hagyta és máshova 
ült. Ezen az estén valaki belőtt 
az ablakon s a golyó a szék tám
láját horzsolta, amely Cnox szo
kott helyén állt s belefúródott az 
előtte álló gyertyatartóba. Aki a 
felségesnek rejtekében lakozik, azt 
az orgyilkos golyója nem találja meg.

^Ketten vigyázunk majd 
a Te utadra.

Karácsony este van. A magyar éjszakába 
Belevilagol ma sok-sok gyerta lángja. 
Kunyhókban, házakban, fényes palotákban 
Ezen a szent-estén olyan megnyugvás van.

Fehér asztalunknál én is meg-megállok 
Kívülről hallatszanak a harangzúgások. 
Áhítattal nézek a karácsonyfára. 
Karácsonyfáról a kopott Bibliára,
Onnan szeretlimre, meg az imakönyvre 
Lelkemben ma honol megnyugvás és béke, 
Nem csoda I hisz Jézus a kezemet fogja : 
Ketten vigyázunk majd a Te utaiadra.

Ma ezen az estén ketten megyünk Hozzád, 
Lesimíljuk lágyan a hajad, az orcád, 
Megáldjuk a házat, mely lakásod Neked, 
Egy jó fehér asszony, ki felnevelt Téged

Ott állok Előtted : fehér ruha rajtam 
Imát suttog Érted szüntelen az ajkam 
Karácsony este van. Zeng az angyal-ének : 
„Emberek a földön, békesség TifNéktek I“ 
Én is velük zengem, Jézus kezem fogja, 
Ketten vigyázunk majd a Te utaidra.

CSAJBÓK LIDIKÉ.

EG  Y R Ó L - M Á S R Ó 1 .
A  m indennapi életből.

A hűséges szolgálat jutalma
zása. A hivatalos lap egyik nov. 
számában egy igen érdekes és 
mély szociális érzésről tanúságot 
tevő belügyminiszteri rendelet je
lent meg, mely az egy helyen 
hosszabb ideje hűségesen szolgáló 
házicselédek becsületes szolgála
tának a kormányhatóság erkölcsi 
elismerését helyezi kilátásba.

A rendelet szerint elismerő ok
levélre és pénzbeli jutalomra lehet 
igénye minden olyan érdemes 
házicselédnek, aki példás és hű
séges szolgálatban legalább 25 
évet töltött egy munkaadónál. Az 
időközben kifogástalanul teljesített 
háborús katonai szolgálat idejét az 
elismerésre és jutalomra jogosító 
szolgálati időbe be kell számítani. 
Az elismerő oklevélért és pénzbeli 
jutalomért a munkaadónak kell 
folyamodnia lakóhelye szerint ille
tékes törvényhatóság főispánjánál, 
Budapesten a főpolgármesternél.

A folyamodványok benyújtásé 
nak határideje minden év március 
1-je. A  folyamodványokhoz mellé
kelni kell a jutalmazandó házi
cseléd egy helyen való szolgálati 
idejének tartamát, fedhetetlen elő
életét, nemzethűségét és kifogás
talan szolgálatát igazoló hatósági 
bizonyítványt. Az elismerő okleve
let és a pénzbeli jutalmat a bel
ügyminiszter adományozza.

A pénzbeli jutalmat az arra 
érdemes házicselédek száma és a

rendelkezésre álló költségvetési 
hitel arányában a belügyminiszter 
állapítja meg. Az adományozás
nál különös előnyben részesülnek 
azok a házicselédek, akik munka
adóikkal szemben a világháború 
lezajlása után bekövetkezett gyá
szos és válságos időkben különö
sen hűséges és odaadó magatar
tást tanúsítottak.

Halálból élet. A földet valamikor 
számunkra ma már elképzelhetet
len bujaságu növényzet takarta. 
Múltak az idők s a hatalmas erdők 
számára elkövetkezett az elmúlás. 
Ma már csak a föld mélyében, a 
kőszénbányák fekete rétegeiben 
találjuk meg annak a viruló életnek 
a nyomait. De most a halálból élet 
támad. A kőszénné feketedett rétek 
és erdők hajtják gőzvasutainkat, 
gőzhajóinkat, gyárainkat s hoznak- 
visznek bennünket. Adnak nekünk 
fényt, világosságot, ruhát, művelt
séget, lelki épülést. Isten világának 
ez egyik alapelve, hogy a halálból 
mindenkor élet támadhat. P.

H E T I  K R Ó N I K A .
A képviselőhöz elfogadta a házsza- 

bályreviziót. Tárgyalása alkalmával Jánossy 
Gábor celldömölki képviselő mondott nagy 
beszédet a sajtó- és szólásszabadságról. 
— Bethlen miniszterelnök hazaérkezett Lu- 
ganóból, ahol—  úgymond — körülnézett és 
a világ vezető politikusaival beszélgetett. 
Egyik fővárosi lap előtt odanyilatkozott: a 
magyar politikának semmiféle rejtett céljai 
nincsenek ; amit akarunk, azt megmondjuk 
és amiről nem szólunk, azt igazán nem 
akarjuk. — A Ház dec. 21-én egy hónapos 
karácsonyi vakációra ment. — 300 állásért 
18 ezer pályázó és 54 ezer Protektor szállt 
harcba a társadalombiztosító intézetnél.

Az osztrák nemzeti tanács új elnöke 
dr. Gürtler Alfréd volt miniszter lett.

Belgrádban a Skupstina elé terjesztet
ték a magyar-jugoszláv kereskedelmi szer
ződést.

A román választások végleges ered
ménye a következő: Nemzeti parasztpórt 
349. köztük 9 szocialista. 11 német párti, 
4 ciónista és 4 független. A liberálisok 13, 
dr. Lupu pártja 5, Averescu 5. A magyar 
párt 15 mandátumot nyert.

A Népszövetség záróülésén Luganóban 
Briand Stressemann beszédére adott vála
szában szentnek és sérthetetlennek nevezte 
a kisebbségek jogait.

Az angol lord, Rothermere szerint az 
utóbbi 18 hónap alatt Magyarország ügye 
roppant nagyot haladt. — Az alsó- és 
felsőházban a Rajnavidék kiürítésével fog
lalkoztak.

Stockholmban a szokásos ünnepi kül
sőségek között osztották ki az idei Nobel 
d jakat.

Buenos-Euresban az anarchisták a 
levegőbe akarták röpíteni Hoover elnök 
szalonkocsiját.

Bolivia és Paraguay között kitört a 
háború.
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H A R A N G S Z Ó .

Karácsony.
Ep. Titus 2. n —14.

Boldog örömnap, derült ránk, szent 
karácsony ünnepe. Örömnap ez mindany- 
nyiunk számára, gazdagnak, szegénynek 
egyaránt, mert megjelent az Isten üdvö
zítő kegyelme minden embernek. Örül
jetek azért és örvendezzetek!

L a p u n k  m u n k a tá r s a in a k ,  
o lv a só in a k  és jó a k a r ó  b a r á ta i
n a k  I s te n tő l  á ld o tt  bo ldog  k a 
r á c s o n y i  ü n n e p e k e t k ív á n u n k .

Legközelebbi szám unk január 1-én 
jelenik m e g . _____

Szeretettel kérjük karácsony 
ünnepén hátralékos előfizetőin
ket, hogy hátralékaikat újévig fel
tétlenül rendezni szíveskedjenek.

A pécsi egyetem új tiszteletbeli dok
torai. A kormányzó a kultuszminiszter 
előterjesztésére megengedte, hogy D. Söder- 
blom Náthán upsalai evangélikus érseket, 
D. Ihmels Lajos szászországi országos 
evangélikus püspököt. D. Morehead John 
Alfréd newyorki evangélikus egyházszövet
ségi elnököt és D. Rendtorff Ferenc lipcsei 
egyetemi tanért és főegyháztanácsost a m. 
kir. Erzsébet tudományegyetem tanácsa 
theológiai tiszteletbeli doktorrá felavathassa 
és részükre a tiszteletbeli doktori oklevelet 
kiszolgáltathassa.

Igazgatói címadományozás. Kapi Béla 
püspök Horváth Mihály Lajos nemeskocsi 
tanítót az igazgatói címmel tüntette ki. 
Elismerése ez az érdemes tanító azon ered
ményes munkájának, melyet 35 éven ét
— nagyrészt a nemeskocsi gyülekezetben
— kifejtett:

A Magyar Luther-Társaság december 
hó 17-én, Budapesten felolvasó-ülést tartott 
a következő műsorral: Pékár Gyula elnöki 
megnyitója. Szontágh Tamás és Mágocsy- 
Dietz Sándor tiszteleti tagok üdvözlése. A 
haladás törvénye a keresztyénség történeté
ben. Felolvasta D. Kovács Sándor. Kará
csony. Rajz. Felolvasta Maróthy Jenő. Régi 
karácsonyi énekek. Előadta Auer Kató 
énekművésznő, orgonán kisérte Mikus Csák 
István. Berekesztő.

Orgonaszentelés Gecsén. Advent Il-ik 
vasárnapján szentelte fel Takács Elek es
peres Mód Aladár nagysimonyi és Kovács 
Béla pápai hitoktató lelkészek közremű
ködése mellett a gecsei gyülekezetnek nagy 
áldozatok árán a pécsi Angster-féle gyárban 
készült 5 fő- és 2 mellékváltozatu új orgo
náját. Az ünnepély a hívekkel teljesen 
megtelt templomban a következőképen 
folyt l e : A kezdő ének után Mód Aladár 
felolvasta az epistolai igéket és buzgó 
imában készítette elő a híveket ünnepi 
áhítatosságra. Majd Takács Elek esperes 
Mód Aladár és Kovács Béla kíséretében 
az oltár elé lápett és az ez alkalomra vá
lasztott igék (150. Zsolt.) alapján a nála 
megszokott ékesszólással méltatta az orgona 
jelentőségét s buzdította a híveket további 
áldozatkészségre, hogy így tegyenek bizony
ságot a sokat szenvedett atyák iránti hű
ségről. Megáldás után megszólaltatta az új 
orgonát, mely terjedelmes, tiszta, lágy

hangjával teljes megelégedést keltett a hí
vek szívében. Az ifjúság karéneke közben 
Kovács Béla lépett a szószékre s a vasá— 
napi ev. igék alapján szíveket lebilincselő 
beszéddel készítgette a híveket a Kr. el
jövetelére. Ezután urvacsoraosztés követ
kezett, melyet Mód Aladár szolgáltatott ki 
a bűnbocsánat után áhítozó híveknek. A 
lelkészlakon elköltött ebéd után a délutáni 
órákban ismét a hívekkel való foglalkozás 
következett. Először Takács Elek esperes 
előre bejelentett esperesi egyházlátogató 
közgyűlést tartott, melynek folyamán min
denekelőtt az orgona beszerzésének törté
nete olvastatott fel az adakozók névsorával 
együtt, majd szokott kérdőpontok felolva
sása következett, amelyből megállapíttatott,' 
hogy a gecsei gyülekezetben mindenek ékes 
és szép rendben folynak ; a híveket újból 
hithűségre és áldozatkészségre buzdítva a 
közgyűlés véget ért. A gyűlés után vallásos 
estély volt, melyet közének és a helyi lel
kész, Nagy Kálmán imája nyitott meg, 
majd Kis Jolán szavalata után Kovács 
Béla szép előadása következett, mellyel a 
szülőket és ifjakat buzdította keresztyéni 
kötelességeik teljesítésére, ezután az ifjú
sági egyesület adott elő egy koráit 2 hangon 
Bárdosi Aladár tanító vezetése alatt, majd 
Takács Lina és Kis Ilus szavalatai és a 
helyi lelkész buzgó imája után a Himnusz- 
szál zárult a szép ünnepély, mely bizony
nyal maradandó emléket hagyott a hívek 
szívében.

Debrecen. A debreceni egyház dec. 
hó 7-én tartott közgyűlésén egyhangúlag 
Rapos Viktor bpesti vallástanárt válasz
totta meg lelkészének a fiatalon elhunyt 
kiváló Farkas Győző örökébe. Rapos Vik
tor nagy műveltségű kitűnő theológiai kép
zettségű és finom lelkületű egyéniség. Hisz- 
szük, amint egyhangúlag választatott meg, 
úgy egységesen is mellette fog álni a reá 
váró nagy munkában az egész gyülekezet, 
hogy az elődje által megkezdett munkákat 
végbevihesse, az egyházat fejlessze s köz
egyházunkat azon a fontos helyen méltó
kép képviselhesse.

Felügyelőbeiktatás. Dr. Szabó Istvánt, 
a szilsárkényi evang. gyülekezet új felügye
lőjét december 9-én iktatta be felügyelői 
hivatalába az egyházmegye esperese, Far
kas Elemér. Az új felügyelőnek a felügyelői 
széket elfoglaló beszéde, amelyben a gyü
lekezet anyagi ügyeinek vezetését, jogainak 
és érdekeinek védelmét, a terhek hordo
zásában s a templomba járásban a példa
adást jelölte meg, mint a felügyelő első 
kötelességeit; továbbá a gyülekezet s az 
egyházmegye terén eddig kifejtett buzgó és 
értékes munkássága jogossá teszi a re
ményre, hogy a felügyelőt választó gyüle
kezet megtalálta azt, akit keresett. Adja 
Isten, hogy a reménység valóra váljon Isten 
dicsőségére s egyházunk javára.

Hősi halottak em léktáblájának lelep
lezése Porrogon. Németh István igazgató
tanítónak buzgólkodása folytán a hívek a 
porrogi evang. iskola homlokfalába szép 
emléktáblát állítottak, melybe a Porrog 
községből hősi halált halt 22 hősnek nevét 
vésették be arany betűkkel. Az emléktábla 
leleplezése 1928. nov. 4-én, verőfényes őszi 
napon történt a következő műsor mellett: 
1. Istentisztelet a szabad ég alatt. Ünnepi 
prédikációt, Ézsaiás 40, 1—5. v. alapján 
mondott Mesterházy Sándor esperes. A be
széd és ima között gyászéneket adott elő 
a porrogi ev. dalárda. 2. Himnusz, énekelte 
az ünneplő közönség. 3. Avató beszéd, 
tartóttá Balogh István porrogszentkirályi

lelkész. 4. „Tied vagyok"... énekelte a 
dalárda. 5. „Az anya fiaihoz", szavalte 
Bogár István. 6. Beszéd, tartotta Haém 
Lajos csurgói főszolga,bíró. 7. Koszorúk 
elhelyezése, mikor dr. Éhn Kálmán ország 
gyűlési képviselő, egészségügyi főtanácsom 
lelkesítő és hódító beszéd kíséretében he
lyezte el szép koszorúját. 8. Az idegen sír 
szavalta Biró János. 9. „Kárpáti őrszem" 
énekelte az énekkar. 10, Bezáró beszéd 
mondotta Horváth Lajos gyékényesi lel
kész, ki a világháborúban tábori pap volt
11. „Hiszek egy..." énekelte a közönség
12. A megható ünnepélyt a leventék és tűz
oltók hódoló felvonulása zárta be.

A Pécsett elhelyezett m. kir. Erzsébet 
tudományegyetemen a rendes beiratkozá
sok 1929. január 7-től 18-ig eszközöltetnek 
Az egyetemnek Sopronban működő evan
gélikus hittudományi kara hallgatóinak be
írása a kar székhelyén fog megejtefni. — 
A felvételi, ill. beiratkozási engedély iránti 
folyamodvány 1928. évi december hó 1 -tői 
1929. évi január hó 6-ig nyújtandó be: — 
A beiratkozás rendes határideje azokra 
nézve, akik már hallgatói voltak egyete
münknek, mtnd a négy karon 1929. januái 
7-től 18-ig terjed. Akik valamely akadály 
miatt a szabályszerű határidőn belül nem 
jelentkezhetnek beiratkozásra február 1-ig 
az illetékes kar dékánjához, február 6-ig 
bezárólag pedig az egyetem Rectorához 
intézett folyamodványban utólagos beirat 
kozási engedélyt kérhetnek. — A hiltudo 
mányi karon február 1-től 6-ig utólagos 
beiratkozásra szóló engedélyt is átutall 
rectori hatáskörben a kar dékánja adja 
meg. — Az utólagos beiratkozás végs< 
határideje 1929. február 6-án túl semm 
esetre sem terjedhet. — Tandíjmentesség 
kérvények 1929. január 1-től 10-ig bezáró 
lag nyújthatók be az illető kar dékán 
hivatalába.

Szeged. A szegedi gyülekezet Luther 
Szövetsége nov. hó 11-től kezdve dec. he 
9-ig vasárnaponként külön előadásokai 
tartott a felnőttek részére és pedig ötöt a 
követk. címekkel: A társadalom uj törvé 
nye (2), A gyermek. Az édes anya, A csa 
Iád. Ezeket az előadásokat Kálmán Rezsé 
orosházai, Koren Pál katonai és Kutas 
Kálmán gyülekezeti lelkészek tartották. Az 
Egyetemi Luther Szöv.-nek a gyűl. lelkész 
folytatta szombat esti bibliamagyarázatait 
bezárólag dec. 15-ig. A főiskolai hallgató 
kát a nőegylet két Ízben megvendégelte.

A tótkomlósi evangélikus Keresztyén 
Ifjúsági Egyesület szép estélyt rendezeti 
Teeéwissen amerikai lelkész fogadására 
Az egyesület munkája a most letűnő esz 
tendőben különösen elméllyült, Lucsán 
Márton s. lelkész vezetésével. Ammellett 
hogy szép lelki munkát végeznek nem fe 
fedkeznek meg a környéken lévő gyüleke 
zetekről sem, ahová missziói kiránduléso 
kát szoktak csinálni.

Szombathely. Az ádvent folyamán elő 
adásokat tartottak : Kovács István csöngei 
Németh Gyula szekszárdi és Molitorisz 
János ostffyasszonyfai lelkészek.

Salgótarjánban ádvent mind a négy 
vasárnapján délután 5 órakor dr. Luthe: 
Márton eredeti és teljes liturgikus istentisz 
teleletét mutatta be a lelkész, amelynél 
keretében ádvent 1. vasárnapján az Evan 
géliumi Leányegylet tagjai teljes számma 
járultak az Ur szent vacsorájához a lelké
szekkel együtt.

A tapolcafői leányegyház dec. 9-éi 
tartotta ez őszben a harmadik vallásom 
estjét. Szavaltak : Horváth Jolán, Szokod
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Vilma, Váczi Géza és Somogyi Gyula. 
Szokodi Kálmán szép éneklésével nagy 
hatást tett a valláskülönbség nélkül egybe
gyűltekre. Énekellek még Szokodi Vilma 
és Horváth Jolán. Felolvasott a tanítóné. 
Beszédet mondott, imádkozott és az éne
keket harmóniumon kisérte Horváth Ferenc 
tanító. Az est közénekkel kezdődött és a 
Himnusz eléneklésével ért véget.

Orosháza. Turonci János a gyülekezet 
gondnoka állásáról lemondott.

Felsönána. Dec. 2-án vallásos estélyt 
tartott, mely alkalommal Müller Róbert 
alesperes tartott előadást.

Somogydöröcske. Vallásos estélyén 
Frank Károly csikostöttösi lelkész tartott 
előadást Az élet céljáról.

Ágfalva. Vasárnapról-vasárnapra tart 
Scholtz Ödön esperes kulturelőadásokat.

Pápa. Dr. Schlitt Gyula iajoskomáromi 
és Molitorisz János oslffyasszonyfai lelké
szek próbaszónoklatokat tartottak.

Domonkosfa. Ünnepi istenitisztelet ke
retében iktatták be felügyelői állásába 
Heklics István muraszombati kereskedőt, 
ki beiktatása emlékére különböző egyházi 
célokra 1000 dinárt adományozott.

Győr. A győri gyülekezetben az ádvent 
alatt a Szeretetház ádventi ünnepélye volt 
az első alkalom, amely összegyűjtötte a 
híveket. Ez alkalommal Kapi Béla püspök 
tartott előadást a jótékonysági sportról és 
az igazi szeretetről. Zongorázott Buthy Ella 
diakonisszanővér. Hegedült Weltler Rezső, 
zongorán kísérte Veres Baba. Br. Podma- 
niczky: „Mikor a bibliák megszólalnak“ 
c. költeményét adták elő Horváth Jolán, 
Szijj Jolán, Hudy Ilona. Kontár Sándor és 
Géczy József. Alkalmi költeményét szavalta 
Simon Ili. A Szeretetház énekkara kezdte 
és fejezte be a szépen sikerült ünnepélyt.
— December hó elsején Peschko Zoltán, 
a soproni ev. tanitóképzőintézet zenetanára, 
orgonaművész tartott hangversenyt a temp
lomban. A régibb és újabb szerzők művei
ből összeállított műsorával megmutatta, 
hogy a magyar Zeneművészeti Főiskola, 
amely fennállása óta még csak 12 orgona- 
művészi oklevelet adott ki, ezt a 12. orgo
naművészi oklevelet is méltó kezekbe tette 
le akkor, amikor Peschko Zoltánnak adta.
— December 6-én az Ifjúsági Egyesület 
rendezett meleghangulatu szeretetvendég- 
séget tagiai száméra, ahol több komoly és 
tréfás szám között kisorsolták az ifjúsági 
egyesület mikulás-ajándékait a torony- és 
harangalap javára. A rendezés körül Cser
mák Ferenc ifjúsági titkár fáradozott. — 
December 8-án a Prof. Asszonyok Nemzeti 
Szövetségének győri fiókja rendezett sze- 
retetvendégséget, amelyen Győry Elemér 
ref. lelkész tartott előadást a modern ember 
várakozásairól s Jausz Lajos ev. egyházi 
másodfelügyelő a karácsonyi bevásárlésok 
alkalmával a magyar ipar pártolásáról. 
Hegedült Ittzés Jenő. harmoniumon kisérte 
Ittzés Zsigmond. Szabó József imádsága 
kezdette és Ittzés Míhályné fejezte be a 
szeretetvendégséget. — December 9-én a 
Diákszövetség rendezte meg szokásos őszi 
Lutlier-ünnepélyét, amelyen Weltler Rezső 
ifj. elnök megnyitót, Vélsz Aladár dr., tb. 
főügyész, a női felső kereskedelmi iskola 
tanára a „Reformáció és Luther“ c. tartott 
előadást. Zongorázott Amminger Edit, he
gedült Trogmayer Károly és Weltler Rezső, 
zongorán kisérte Szent-Iványi Gábor, sza
valt Máry Ilona és Páter Balázs. A Szere
tetház énekkara kezdte és fejezte be az 
ünnepséget. — Az ev. elemi iskola tanítói 
kara is megkezdte az iskolán kívüli nép

művelés munkáját. Minden hétfőn este 
vetítettképes előadást tart. Az első előadást 
Weltler János igazgató tartotta Arany János 
Toldijáról. A műsort ének és zeneszám 
tették változatossá.

Országos diákgyűlés. A Magyar Evan
géliumi Kér. Diákszövetség 1929. febr. 
2—4-ig rendezi országos téli nagygyűlését 
Budapesten.’ A gyűlés tárgya a magyar 
kérdés lesz: az első nap a magyarság 
világhelyzete, a második napon a magyar
ság belső problémái, a harmadikon pedig 
a magyar diákságnak, hazánk, fajtánk és 
az emberiség megújhodásában jutott sze
repe állnak az előadások és a megbeszé
lések középpontjában. A gyűlésre vonat
kozólag mindennemű felvilágosítást kész
séggel ad a Szövetség központi irodája. 
(Budapest. IX., Üllői-ut .19. II. 4.)

Tanítóbucsuztatás. Ünnepélyes keretek 
között vett búcsút egymástól a kemenes- 
magasi-i gyülekezet és tanítója. Szabó I. 
Károly, akit a szentgotthárdi gyülekezet 
egyhangú ajánlata alapján e gyülekezet új 
iskolájához nevezett ki a vall. és közokt. 
miniszter. A bucsuvétel az iskolában kez
dődött. ahol rövid vizsga után, amely fényes 
tanujele volt a tanító odaadó, lelkiismere
tes munkásságának, Szabó István lelkész 
a gyülekezet, Guóth Gábor felügyelő pedig 
a szülők nevében mondott köszönetét a 
tanítónak azért a munkáért, amelyet a gyü
lekezetben töltött két évi működése alatt 
ernyedetlen szorgalommal végezett. Az 
egész gyülekezet ádvent első vasárnapján 
a templomban megtartott díszközgyűlésen 
emlékezett meg a tanító érdeméről, amidőn 
ugyancsak a gyülekezet elnöksége köszönte 
meg szívből jött, keresetlen szaVakban a 
távozó tanítónak mindazt, amit hivatás
feladatainak hű betöltése által úgyis mint 
tanító, úgyis mint kántor adott az iskolának, 
templomnak, egyháznak, hazának. Kartér- 
sai s volt növendékei köszönetét Sándor 
József tanító adta át. Szabó I. Károly tanító 
meghatottan köszönte meg a nem várt 
ünnepeltetést s miután kiemelte, hogy hiva
tásában minden munkáját mindenkor egy 
gondolat irányította, az, hogy szeresse a 
gondjaira bízott gyermekeket s növendékein 
keresztül a szülőket, egyházát s hazáját, 
hálás köszönetét fejezte ki az egész gyüle
kezetnek, vezetőségnek, egyháztagoknak 
azért a jóságért és szeretetért. amellyel 
munkáját minden időben támogatták. Szabó 
1. Károly tanító a társadalmi életben is 
tevékeny szerepet vitt, különösen a levente
egyesület vezetése körül szerzett kiváló 
érdemeket, mint az egyesület főoktatója. 
Nemes kitartásra, hazafias bajtársi együtt
működésre buzdító, lelkes szavakban, 
„Szebb jövőt 1“ kívánva búcsúzott el leven
téitől, akiknek nevében az egyesület elnöke, 
Szabó István kérte reá továbbra is Isten 
megsegítő kegyelmét. Kicsinyek, nagyok 
könnye, áldása, imája kisérte a szeretett 
tanítót új otthonéba. Legyen hivatásának 
erőforrása s éltető lelke ott is a hit és a 
szeretet s iskolája templom, ahova Isten- 
tiszteletre gyűjti össze a kicsinyeket 1

Kutas Kálmán ismertetett könyve, a 
„Látások szigetén“ kapható a Luther Tár
saság könyvkereskedésében is, Bpest, VIII., 
Szentkirályi u. 51. a. Bolti ára: 4 P.

Baldogság üzen a boldogságváróknak 1 
Fogadott gyerekek öröme által örömtelt 
sob-sok család kiélt hozzátok ezer és ezer 
üres, gyermektelen magyar ház. Ne hagy
játok hiába elmenni magatok mellett ezt 
a drága karácsonyi alkalmat. Fogadjátok 
be a számiatokra is megszületett üdvöss

Királyát egy-egy árva és elhagyott gyermek 
befogadása által. A Gyermektelepítő Szol
gálat titeket is készséggel és könnyen hoz- 
zójutattat. Aki nemtud azonnal örökbe, 
vagy állandó nevelésbe, vegyen magéhoz 
bár néhány hétre, bár az ünnep alkalmára. 
Ha azt se teheted, küldj egy még hasz
nálható ruhadarabot, kinőtt gyermekcipőt, 
élelmiszer csomagot, vagy pár pengőt a 
gyermeknyomor enyhítésére. Mindezt a te 
intenciód szerint legjobb helyre juttatjuk. 
Gyermektelepítő Szolgálat Budapest, VIII., 
Gyulay Pál-utca 9. Levélcím: Ref. lelkész 
Rákospalota-ujváros, Arany János-utca 49.

Az egyetemes imahetet M agyarorszá
gon elsőizben 1929. elején fogja a protes
tantizmus szélesebb keretek között megülni. 
A világmozgalom magyar ágának előké
szítőbizottsága szószerinti fordítósban köz
readta a vilógközpont hatalmas felhívását, 
melyet az öt világrész úgyszólván minden 
országának képviselői aláírták. Az imahét 
közel 80 év óta minden év első teljes he- 
hetében tartatik az egész világon, 1929-ben 
január 6—12-ig fogják tartani a világ ösz- 
szes protestánsai. Kívánatos, hogy a ma
gyar ref. és ev. gyülekezetek minnnyájan 
bekapcsolódjanak ebbe a nagy lelkiegy
ségbe. Az imahét megtartásénak mikéntjére 
vonatkozólag az említett felhívás közül 
tanácsokat. Minden gyülekezet legcélsze
rűbben már most megkezdheti az előké
születeket s ezáltal tanujelét adhatja an
nak, hogy megérti és megbecsüli a pro
testáns összetartás s a közös ima nagy 
isteni gondolatait.

A balassagyarmati evangélikus ifjú
sági egyesületet december 9-én látogatta 
meg Töltéssy Zoltán nemzeti titkár, mely 
alkalommal előadást tartott a szép szám
mal összegyűlt fiatalemberek előtt. A ba
lassagyarmati ifjúsági egyesület, mely a 
jövő évben ünnepli 30 esztendős fennállá
sát, az evangélikus KIE-munkának egyik 
legkomolyabb reménysége és táppontja a 
további munka szempontjából. Felmerült 
e látogatás alkalmával egy Balassagyar
maton rendezendő evangélikus ifjúsági 
konferencia gondolat terve is.

A soproni evangélikus theológiai ifjú
ságot az elmúlt napokban látogatták meg 
a KIÉ központ képviselői. Ez alkalommal 
képeket mutattak be az ifjúsági munkáról. 
Különböző nyomtatványokat osztottak szét 
a munkára vonatkozólag. A theológus ifjúság 
lelkesen fogadta a küldötteket s közülük 
egy miliós kártyát is jegyzett a Budapesten 
építendő KIÉ ház javára. A többiek pedig 
440 drb. téglajegyet ugyané célra.

Róbabogyoszló. Dec. 2-án tartott val
lásos est keretében Varga József sárvári 
lelkész Az ádvent és karácsony jelentősé
géről tartott előadást. Szavaltak  ̂ Mendely 
Irén és Tóth Béla.

CSALÁDI ÉRTESÍTŐ.
Eljegyzés. Puskás Jenő beledi lelkész 

eljegyezte Bősze Szidikét Soborról.

Ú J D O N S Á G O K .
Barabás Béla hetvenhárom éves.

Barabás Béla, az erdélyi magyarság egyik 
vezére, most töltötte be hetvenharmadik 
életévét.

Tanítóképző lesz a  kőszegi várból.
Magyaroszég történetében a török hódolt
ság korában fontos és dicsőséges szerepet
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játszóit a kőszegi vár, Bécs kapuja, ame
lyet 1532-ben Jurisich Miklós Sulejman 
szultán hadai ellen hősiesen megvédelme 
zett és ezzel a Bécs ellen zuduló török 
hadakat visszavonulásra késztette. A várat 
Kőszeg város vezetősége tanítóképző szá
mára akarja megvenni.

Hajduvármegye alispánja a banket
tek ellen. Hajdú vármegye alispánja alá
rendelt hatóságaihoz körlevelet intézett, 
amelyben mérséklésre hívja fel az érde
kelteket az ünnepek, társas ebédek és 
bankettek rendezésében.

Egy szombathelyi törvényszéki bíró
ról fenyőfajt neveztek el Franciaország
ban. Nagy és nemzetközi tudományos vi
lágban is ritka kitüntetés érte dr. Gayer 
Gyula szombathelyi törvényszéki bírót, a 
szegedi egyetem botanika magántanárát. 
Dr. Gayer Gyuláról ugyanis Franciaország
ban a botanika terén végzett, alapvető 
tudományos működésének elismeréséül 
egy fenyőfajt a nevéről Pinea-Gayeriananak 
neveztek el.

A soproni siketnéma-intézet jubileuma.
Az 1903-ban létesült soproni siketnéma- 
intézet most ünnepelte fennállásának ne
gyedszázados évfordulóját.

Magyar hősök emlékműve Cremoná- 
ban. A város legközelebb gyönyörű már
vány-emlékművet állít a háborúban elesett 
olasz, valamint a hadifogságban meghalt 
magyar és osztrák katonák emlékére.

Viz helyett kénsavat ivott. Moró Já- 
nosné 96 éves makói asszony viz helyett 
tévedésből rádióakkumulátorok töltésére 
szolgáló kénsavat ivott.

Földrengés Sopronban és környékén. 
Sopronban és környékén negyedpercig tartó 
földrengés volt érezhető. A házakban a 
bútorok elmozdultak helyükről. A rengést 
földalatti moraj kísérte.

Magyar emlékünnep a krakói egye
temen. A krakói régi egyetem épületében 
leleplezték a középkorban itt tanult magyar 
diákok emlékére készült márványtéblát, 
amelyet a Magyar Történelmi társulat meg
bízásából készítettek.

Elégett kétszáz vágón búza. Foksani- 
ban a Tatovics-féle nagymalom a tűzvész 
martaléka lett.

Diáksztrájk Zentán a  szerb gimná
ziumban. A zentai gimnázium szerb tago
zatának VII. oszt. tanulói sztrájkba léptek 
és közölték a gimnázium igazgatójával, 
hogy mindaddig nem hajlandók az elő
adásokat látogatni, amíg Markovics tanár 
tanítja a mathematikát.

Eladják a  török koronaékszerek egy 
részét, Egy londoni pénzcsoport megegye
zett a török kormánnyal, hogy a török 
koronaékszerek egy részét ötmillió angol 
fontért megveszi.

A bolgár király díszdoktorsága. A
szófiai egyetem tanácsa Boris királyt a 
természettudományok tiszteletbeli doktorává 
választotta.

Elraboltak húsz nőt egy mexikói mozi
ból. A Yalisko-államban levő Yiltepecben 
a rablók a színházba benyomultak és a 
hallgatóságot arra kényszerítették, hogy a 
férfiak a nézőtér egyik, a nők pedig a 
másik oldalon helyezkedjenek el. A bandi
ták a férfiakat teljesen kifosztották, a nők 
közül a 20 legszebbet kiválasztva, elhur
coltak, vad vágtatásban a hegyekbe me
nekültek.

Nő is pályázik a  prágai hóhéri ál
lásra. Wohlschleger Lipót állami hóhér 
január elsején nyugalomba megy. A hóhéri
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állásra egész Európából igen sok jelentkező 
adta, be kérvényét, közöltük egy hollandi nő.

Életfogytiglani fegyház — szeszesita
lok árusításáért. Miller Elhel tizgyermekes 
családanvát, akit negyedszer kaptak rajta 
szeszesitalok árusításán, életfogytiglani 
fegyházra Ítélték.

Párizs városa a  rákbetegség elleni 
küzdelemért. A városi tanács újabb 500 
ezer frank támogatást szavazott meg a 
rákbetegség elleni küzdelem céljára alapí
tott intézetnek Az intézetet 1925-ben ala
pították és végleges befejezéséig 10,000.000 
frankba fog kerülni.

Mise közben villám csapott egy olasz 
templomba. Nápoly közelében lévő Reca- 
nati helység San Agostino nevű kolostorá
nak templomába mise közben becsapott 
a villám és félig ledöntötte az antik tor
nyot. Az ájtatoskodó hívek rémülten mene
kültek a szabadba. A miséző pap köny- 
nyebben megsebesült.

A föld súlya 592 quadrilió tonnával 
gyarapodott. Dr. Heyl, az Egyesült-Államok 
mértékhivatalának igazgatója kiszámította, 
hogy a föld az utolsó megmérése óta súly
ban 592 quadrilió tonnával gyarapodott.

32.5 millió em ber utazott el Budapest
ről a múlt évben. A főváros statisztikai 
hivatala összeállította a nagy vasutak és 
hajózási vállalatok budapesti személyfor
galmának statisztikáját, Ez a statisztika 
arról szól, hogy a nagy vasutak, vicináli
sok hajózási vállalatok budapesti állomá
sain 32,482.000 utas váltott jegyet a múlt 
esztendőben. Ez természetesen azt jelent, 
hogy ha 32.5 millió utas utazott el Buda
pestről, akkor legalább ugyanannyi érkezett.

Hólavina temetett el egy munkás
csoportot. Egy famunkáscsoportot. amely 
munkára menet az Unken-völgybep haladt, 
a hegyi völgy egyik pontján hatalmas, 60 
méter széles lavina lepett meg. A csoport 
élén haladó nyolc munkást a hótömegek 
betemették. Nyomban megkezdték kiásá
sukat és sikerült is mind a nyolcat ele
venen kiásni.

Ezertagu rablóbanda fosztott ki egy 
kinai várost. Liang délkinai várost ezer
tagu rablóbanda támadta meg. A rabló
banda, amelynek neve : „A nagy kardok 
egyesülete“, teljesen kifosztotta a várost 
és nyolcvan vagyonos embert elrabolt, 
akikért hatalmas váltságdíjat követelt.

Tizennégymillió dollárba került a leg
hosszabb alagút. December 28-án nyílik 
meg az amerikai Seattle közelében az 
Egyesült-Államok leghosszabb alagútja. 
12.870 kilométer hosszú lesz ez az alag
út. amelyben elektrifikált vonatok fognak 
közlekedni. Az alagút építési költségei kb. 
14 millió dollárt tesznek ki.

Karácsonyi ajándék  a newyorki bank- 
tisztviselőknek. A newyorki banküzletek 
karácsonyra tisztviselőiknek két-három havi 
fizetésnek megfelelő ajándékot adnak.

Hólavina állta el két vonat útját. Az 
óriási hótömegek az Arlberg vidékén két 
vonatnak elálltak az útját.

Hetven évig szolgált egy helyen egy 
cselédleány. Irigylésreméltó helyzetben 
van a hágai Berlin-csaléd, amelynek szol
gálatában áll már hetven év óta Heintje 
Erwich cselédleány. Tizenhétéves korában 
állott be szolgálónak és azóta nem változ
tatott helyet. A ritka jubileum alkalmából 
még Vilma királynő is megajándékozta 
Heintje Erwichet és a mellére aranyérmet 
tűzött.

Uj sziget születik. A Fidsi-szigetek és 
a Tanga szigetcsoport között óriási ham u

szerű, szilárd tömegeket vet fel a viz. Ezek 
a tömegek szigetté kristályosodnak. A vi
lág tehát megszaporodo t egy szigettel.

Felesége bubifrizúrája miatt felakasz
totta magát a férj. Metzben, egy Heinrich 
Lasieller nevű gyári munkás már régeb
ben megtiltotta a feleségének, hogy rövidre 
vágassa a haját. Egy este hazatért és fe
lesége lövid hajjal fogadta. Ezen annyira 
elkeseredett, hogy berohant az egyik he
lyiségbe s felakasztotta magát.

Egy indiai elemi iskolából kicsaptak 
egy nős tanulót. Egy indiai angol elemi 
iskolából kicsaptak egy tanulót, amidőn 
megtudták, hogy az illető nős.

„Erzsébet Kirólyné“-szélló Budapest, 
IV.. Egyetem-u. 5. Elsőrangú családi szálló 
a Belváros központján. 100 modern, kényel
mes szoba. Központi fűtés. 1 ágyas szoba 
4.50-től 9. 2 ágyas 6-tól 12 pengőig.

A feltalálók iskolájá-ró! ír nagyon 
érdekes cikket Surányi Miklós az Uj Idők 
e heti számában, Kosztolánzi Dezső pedig 
elmésen okolja meg egy színházi cikkében 
az ő különvéleményét a látcsőről. Gor- 
janskij és Zágon Istvén tollából egy-egy 
szép elbeszélést olvastunk a füzetben, to
vábbá Csathó Kálmán gyorsan népsze
rűvé lett magyar aviatikus regényének és 
Temple-Thurston épp oly népszerű regé
nyének foly atásait, emellett az Uj Idők 
népszerű rovatai, szépségápolás, gasztro
nómia, szerkesztői üzenetek, rejtvény-roval 
és képek gazdag anyaga adja a szám 
tartalmát. Az Uj Idők előfizetési ára ne
gyedévre 6.40 pengő. Mutatványszámo 
kívánatra díjtalanul küld a kiadóhivatal 
Budapest, VI., Andrássy-ut 16.

Magyar Leányok, fiatal leányok leg
szebb és legjobb képes irodalmi lapja. 
Szerkeszti Tutsek Anna. Előfizetési éra 
negyedévre 2 pengő 40 fillér.

„Az Én Újságom“ a legelterjedtebb 
gyermeklap. Szerkeszti G ál Mózes. Elő
fizetési ára negyedévre 2 oengő. Megren
delhetők I„ Andrássy u. 1 Budapest.

1928. december 25.

A kegyúri teher.
Irta : dr. Tornyos György.

A kegyúri teher az u. n. rendi világból 
származik. A földesur akkor, amikor plé
bániát alapított vagy ennek alapításához 
hozzájárult, bizonyos szolgáltatásokra kö
telezte magát, igy pl. a templom jókarban 
tartására, a plébános részére fa- és egyébb 
járandóságok nyújtására, a plébánia-lak 
tatarozására, szükség esetén úgy a temp
lom, mint a plébánia-lak újjá építésére, 
stb. Ezen kötelezettségekkel bizonyos elő
jogok jártak együtt, igy pl. a kegyurat külön 
hely illette a templomban és egyébb kü
lönös kitüntető elbánásban részesült. Egyik 
fontos joga volt a kegyurnak az, hogy a 
plébános személyét maga választhatta ki.

Ez a teher és ez a jog azokon a bir
tokokon, melyeknek egykori gazdája ilyen 
kegyuraságot létesített, fenmaradt máig és 
ma az a szabály, hogy ezek a terhek u. 
n. dologi terhek, vagyis nem a tulajdonost, 
hanem magát az ingatlant terhelik, éppen 
úgy, mint az adók. Az adók is a birtokol 
terhelik, de a föld mindenkori tulajdonosa 
viseli azokat.

Akinek tehát akár öröklés, akár adás
vétel folytén olyan birtok jutott tulajdonába, 
amit valamikor ilyen kegyúri teher terhelt 
annak ezen terheket viselni kell akármi
lyen felekezethez tartozik. Pl. zsidó tulajdo-
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nos is köteles ezt a terhet viselni, ha olyan 
birtokot vásárol meg, mit ilyen kegyúri te
her terhel. A keresztyén tulajdonost ma is 
megilleti az a jog, hogy a plébános sze
mélyét kiválaszthatja s ha többen vannak, 
ezt a jogot szavazattöbbséggel Sgyakorol
hatják. A megyés püspök köteles ezt a 
választást akceptálni. Protestáns tulajdo
nost egyébb gyakorlati jogosítvány nem 
illeti, mert a többi jogosítvány már egyházi 
és felekezeti jellegű.

A kegyúri teherrel terhelt birtok tulaj
donosa semmiképpen nem szabadulhat a 
kegyúri terhek viselése alól. A jogosított 
egyház vagy plébános ezen terheket a 
mindenkori földtulajdonostól jogosult kö
vetelni és ezen követeléssel szemben se
gítség nincs, azokat viselni kell. Közigaz
gatási utón legfeljebb azt lehet vitatni, hogy 
valamely követelés a kegyúri terhek közé 
tartozik-e vagy sem. Erre nézve egyetlen 
hiteles okmány az u. n. egyházlátogatási 
okmány (Canonica Visitatio). Ha ebben — 
melynek eredetije az illetékes megyéspüs- 
pökné! van — szerepel egy teher, azt fi
zetni kell és a közigazgatási eljárás csak 
akkor és annyiban járhat eredménnyel, ha 
az egyházlátogatási okmány a követelt 
szolgálmányt nem tartalmazza.

Polgári peres útra csak abban az eset
ben lehet terelni a kérdést, ha a birtok 
jelenlegi tulajdonosa jogelődjével szemben 
tehermentesítési igényt támaszthat. Ha va
laki pl. kimondottan tehermentesen vett 
meg ilyen kegyúri, teherrel terhelt ingatlant, 
akkor ez a vevő az eladótól, jogelődétől, 
per utján is követelheti a birtokainak a 
kegyúri terhektől leendő mentesítését.

Vissza kell tehát menni arra az időre, 
amikor a birtok egy kézben volt és legjobb 
eselben, ha az egymást követő eladások 
mind tehermentes eladások voltak, mind
egyik vevő közvetlen jogelődjét, vagyis az 
ő eladóját vonhatja perbe tehermentesítés 
iránt.

Ha valaki örökölte a terhelt birtokot, 
annak nincs visszkeresete senki ellen.

Amennyiben nem lehet tehermentesítés 
i ránt senki ellen sem fordulni, akkor csak 
é gy módon lehet ezen teher alól szabadulni 
3s pedig akként, hogy a kegyurak az évi 
kegyúri szolgáltatás értékének megfelelő 
tőkeösszeget — de csakis egyezségi utón 
— az illetékes megyéspüspöknél váltság- 
alapul befizetik és ha ezt a Püspök elfo
gadja, a Püspöknek joga van a tehermen
tesítést kimondani s ez esetben a Püspök 
kezelése alatt álló, ezen kegyúri alap vi
seli tovább a kegyúri terheket. Az illetékes 
Püspöktől ezt követelni nem lehet, ismét
lem, csakis egyezség utján megy a dolog 
ilyetén elintézése is.

A szovjet istenkáromló ünnepei 
csinál karácsonyból,

Az orosz atheista unió az idei 
karácsonyt tipikus istentelen ünnep
ként akarja megülni. Karácsony 
első és másodnapján a szovjet 
népbiztosság mindenütt álarcos 
felvonulásokat rendez a vallás ki
gúnyolására. Valamennyi színház, 
mozgóképvállalat és rádióállomás 
rendeletet kapott arra, hogy kará
csony este atheista műsort adjon.

A sembachi csata. 1386-ban a 
sembachi csatatéren egymással 
szemben állottak Lipót osztrák 
herceg vasas vitézei és 1400 sza
badságszerető svájci paraszt- és 
pásztorember. A vasasok bizonyo
sak voltak a győzelem felől. A 
csata kezdete előtt a svájciak térd
re borultak és kitárt karokkal 
imádkoztak. Az osztrák sereg fel
ujjongott, mert az egyik vezér el
kiáltotta magát. „Nézzétek! kegyel
met kérnek.“ Egy másik vitéz ko
moran szólt: „Igaz, kegyelmet kér
nek, csak az a baj, hogy nem 
tőlünk, hanem Istentől! S hama
rosan meg fogjuk tapasztalni, hogy 
az mit jelent.“ Valóban azok győz
tek, akik lelkűket Istennek ajánlot
ták s nem féltették testüket. p.

A HARANGSZÓ PERSELYE.
A Harangszó terjesztésére és fenntar

tására a következő adományok folytak be: 
Horváth Róza Acsád, Ádám Antalné Ke- 
czel, Csőre Anna Szőcsény, László József 
Rigács, özv. Blaschek Jánosné Rpalota, 
Einbeck Imre Komárom, Népiskola Vid, 
Horváth János Tét, Mátis József Beled, 
özv. Csányi Jánosné Győr, id. Mészáros 
Péter Répcelak, Borbély József Szombat
hely, Mágocs Károly Irsa, Nagy Sándor 
Bpest, Pethes András Szombathely 60—60 
f, özv. Csonka Józsefné Pestsztlörinc, Lu
kács Mátyás Kispest, Kiss Sándor, Kal- 
bátsch István Celldömölk, Turcsány Fe
renc Rpalota, Siffer Jenő Lövő, Falb Mária 
Győr, Pintér Józsefné Szeged, Kováts Mi
hály Győr. Balázs Sámuel Rsztandrás 
Schleifer Imréné Szombathely, Weller Dá
niel Győr, özv. Matus Istvánná Újpest 
32—32 f. Varga Dávid Szombathely, özv. 
Dudás Jánosné Rpalota, Sághy Pál Veszp
rém, Szabó József Celldömölk, vitéz Nagy 
Lajos Szombathely, Horváth Anna Sopron, 
Mészáros János Veszprém, Mészáros László 
Öttevény 22—22 f, Singer Imre Paks, 
Mayer Károly Sopron, Sziller Károlyné 
Pécs, dr. Zauner Róbert Veszprém, Ádám 
Manci Kiskőrös, Brenner Célia Budapest, 
Ambrus József Celldömölk, Kalmár Lajos 
Győr, Szabó Róza Rábcakapi, id. Koczor 
József Celldömölk, Hudy Etelka Pomár, 
Csete Imre Tét, Hollósy József Szombathey, 
Gyurkó István Kadarkút, (Kurbisch Emil 
Irsa), Róth János Sárvár, Jakus János 
Győr, Nagy András Tokaj, Macher Pál 
Győr, Erdélyi Sándor Sárvár, Porcsa Jó
zsefné Psztkirály, Molnár Erzsébet, özv. 
Nagy Samuné Rpalota 72—72 f, Szabó 
Kálmán Meszlen 80 f. Farkas József K.- 
pálfa 20 f, Cseri Ferenc Pestújhely 52 f, 
Hörényi Istvánná Rpalota 5.20 P, ifj. Ba- 
ráth József Boba 52 f, Margócsy Testvérek 
Nyíregyháza 20 f, Glanzer Malvin Tab — 
P, özv. Pénzes Lászlóné Lőcs 40 f. Kovács 
István Csönge 20 f, ifj. Polgár Istvánná 
B.-szombathely 1 P, Győrújfaluról adakoz
tak : id. Németh Lajosné 5 P, Szigethi 
Istvánná 5 P, Szigethy Ferencné 1 P, Szi
geti Béláné 1 P, Hörényiné Karsay Ida 
Rpalota 10 P.

Hálás köszönet Purt Károly
a kiadóhivatal vezetője.

A világhírű */.eg»-di éden nemes

Paprika-különlegesség
és mindenféle paprika őrlemények

legelőnyösebben beszerc'h- tők
K A R B I N E R  P É T E R

paprisakfviteli Q leiében
Szeged, Dugonics-tér 11. sz.
Telefen: IS—21. — Sürgönyeim Rí paprika.

Pályázati hirdetés.
Az ikladi (Aszód mellett, vasútállomás 

helyben) kántortanitói állásra pályázatot 
hirdetünk. Az állás Javadalma : Készpénz: 
142 P, tiszta búza : 8 q. rozs : 15 q, széna- 
sarju : 1—1 kocsi, szántó : 7 k. hold 1245 
□  -öl, szép új 3 szobás lakás, stólák stb. 
Ez 46 egység. Törzskönyvvezetés, levente
oktatás, népművelési gondnoki teendők 
ellátásáért megfelelő javadalmazás a köz
ségtől. Államsegély. Ä német nyelv tudása 
szükséges. A jelentkezés határideje : 1928. 
dec. 29. Pályázati kérvények kellően fel
szerelve : Evang. iskolaszéki elnökség Iklad 
(u. p. Aszód) c. alatt küldendők.

P A Y R  G U S Z T Á V
épületbádogos, vir.vezeték-
és kútszereiési váFaiata

=  C S O R N A  =
21 -80

Elvállal mindennemű épületbad >- 
gos, vízvezeték és csatornázási 
munkákat. Fürdőszoba-, kloszet , 
mosdó-, zuhan berendezés két, 
hideg- és mel*-gvizveieteKkfet ÜJ 
toron-fedésüket, t ronyjavítaso- 
kst <s villámhárító le sze re lése 
ket a tegmeszebbmenő jótaía sál.

Idősebb házias hajadon nőül menne 
egy jó lelkületű 45—50 év körüli ev. val- 
lásu nyugdíjas állami tisztviselőhöz, eset
leg gazdálkodóhoz falura. Egy-kéi gyermek 
nem akadály. 16 ezer P. értékű vagyonnal 
rendelkezik. Cím, válaszbélyeg ellenében, 
a kiadóban.

Karácsonyi és  újévi ajándékul a
„Dunántúli  Szakácskönyv“
legújabb bővített kiadása 6.80 P előleges 
beküldése ellenében bérmentve kapható 
szerzőnél : özv. N a g y  F e r e n c n é  

S á r v á r ,  Vasmegye.

Egy intelligens nő, ki a házi teendők 
minden ágában jártas és ügyesen varr, 
gyermekek mellé evangélikus családhoz 
ajánlkozik nevelőnek. — Cím, válaszbélyeg 
ellenében, a kiadóban. 8—4

Oki. óvónő, aki már több évi gyakor
lattal bir és egy ovoda vezetésére képes, 
magyar v. német nyelvű községben alkal
mazást keres. Szlávik Mária oki. óvónő 
Sopron, Malom-u. 3. 2—2

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 .
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Orgonaépítészet!
Hazánk legrégibb orgor.aípító vállalata ajánlja ki 
ttinö, nemeshengu. új csőrendszere» orgonáit. Vég^z 
orgonajavliást, tisztogatást, hangolást, űi homlokzati 
sípok gyors beszerelését. Olcsó árak, kedvező 
firetési feltételek — Minden munka után jótállás 
Munkamegtekintés és költségterv teljesen dijialan

Alapítva 1848 Csak elsó díjak
kal, aranyérmekkel kitüntetve.

Kemenesi Sándor orgonaépítö,
Peppert N. utóda Szombathely.

Menthol methylium.

I = “ = = = j
' Legszebben és  

f  leggyorsabban i

I fest, tisztít
’ nőt , férfi és gyermekruhát.

/  függönvt, bútorszöveteket,
\  csipkét és selymeket (I V i t á l i s  K á r o l y  1
- műfestő és vegytisztító i 
j  vállalata.

|  (A la p ítá s i év: 1898.) i
t Szombathely,

Köszegi-ucca 15.

^  Keménying, gallér,
kézelő tisztítás. 1

V l á t i M  M á l l < i O I
érc* és  fakoporsó raktára
----- B e l e d ,  Fő utca. —

Állandóan dús választék érc- ét 
fakoporsókban, szemfedókben él 
sfrkoszorukban, valamint az össze 

temetkezési cikkekben 7 3

Gyógyszerész család, intelligens szülők
től származó 2—3 éves protestáns árva 
fiút örökbefogad. Cím, véleszbélyeg elle
nében, a kiadóban. 1—2

P i a c .
Gabonaárak Búza 25.35, rozs 23.20, 

árpa 25.25. köles 26.—. zab 25.40, tengeri 
31.25, korpa 18.65 pengő métermézsánként.

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 Gvőr,
Arany János utca 18. Telefon 732
Műhely Wennesz Jenő u! 55 Telefon 82.

Kiváló jó hatású csúz, köszvény, neuralgia, 
izületi fájdalmak és fejfájás ellen ; számos 

orvosi nyilatkozat.
Tarlalalmaz: Meniholt, Methylsalicylt, 

Lanoligeut és Gaultheria olajat.
A világ minden államában védjegyezve 

és szabadalmazva.
Készíti: Friedrich Ödön gyógyszertára 

Szentgotthárdon. (Vas m.) 1 30

Felelős szerkesztő és kiadó : O Z IP O T T  GÉZA 
8 z e n tg o tth á rd . (Vasvármegye).

Szerkesztőtára : NÉM ETH KÁROLY. 

Főmunkatársak :
NAGY M IKLÓS, 8Z E N D E  ERNŐ, 

TÚRÓOZY ZO LTÁN .
Kéziratokat nem adunk vissza.

Nyomatott Wetlisch Béla könyvnyomdájában 
Szentgotthárdon.

Felelős nyomdavezető : KISS KÁLMÁN.

Ha kevés pénzért értékes, szép ajándékokkal akarja 
meglepni kedveseit a szeretet ünnepén, úgy forduljon

bizalommal az 1864. évben alapított és azóta jóhirűnek ismert
KIS TIVADAR p r o t e s t á n s  i rá n y ú  k ö n y v -  é s  p a p i r k e r e s k e d é s é h e z  PÁPÁN.

Könyvkötészetében a használt, régi könyvek is ú jjá  lesznek.
Bárhol megjelent vagy kiadott jó  protestáns könyvet megküld.

Gyurátz Ferenc: 
Lelki vezér 

imakönyve.
Valódi vászonkötésben. . . .  2.40 
Párnázott vászonkötésben. . . 6.20 
Díszes bőrkötésben................... 11.—

E van gé lik u s
énekeskönyv.

Félvászon kötésben................... 4.50
V ászonkötésben........................ 5.60
Párnázott vászonkötésben. . . 12.— 
Díszes bőrkötésben................... 18.—

Czeglédyné Kosa Margit:

Szoros kapu,keskeny ut
leányok imakönyve

Vászonkötésben.............................1.90
Párnázott vászonkötésben . . . 4 20 
Díszes b ő rk ö tésb en ................... 8.50

Bibliai új fali táblák. Könyvjelzők. K épeslapok. Bibliai napi tiimhnaptár 1929 évre.

Baldauf Gusztáv és Mesterházy László:

VIGASZTALÁSOK KÖNYVE
Öreg és középkorú halottak felett { 7 A D 
tartott gyászbeszédek gyűjteménye. L l v  f  ■

Kapi Béla dunántú li evang. püspök:

BÉKESSÉG)
Elmélkedések é s  imádságok. 510 (9 P 
oldalas, díszes kiállítású könyv **

K érje protestáns szellemű, hasznos, tanító, szórakoztató, jó  és olcsó könyvek árjegyzékét
K IS TIVADAR könyvkiadótól PÁPA, Fő-utca 21. szám.
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