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R eform áció ünnepén.
Templomodba gyűlt imádó néped,
Irgalmas s kegyelmes Istenünk!
Szivünk és szánk buzgón áld ma téged,
A kit mi Atyánknak nevezünk.
Te voltál erős, hatalmas várunk 
Négy viharos, hosszú századon;
Oltalmat ma is nálad találunk,
Ha a gond és bánat terhe nyom.

Midőn vakhit s tévelygés lepé meg 
E földet, az ember otthonát,
A te szent fiad ekkor veté meg 
Egyházának fundámentomát.
Ö az út, az étet és igazság,
A sötétben ö tüzoszlopunk.
Ha reánk tör ármány és ravaszság,
Belé vetjük a mi horgonyunk.

Gyarló elmék a hagyományokkal 
Elhomályosíták tanait,
De mi valljuk az apostolokkal 
Jézus tiszta tanításait.
„Másban nincs üdv!“ — szívünk ezt kiáltja, 
Ö a mi egyházunknak feje,
Bárki jöjjön erre a világra,
Kívüle nincs másnak itt helye.

Mennyi üldözést elszenvedének 
E hitért a buzgó ősapák,

Gályákra s börtönökbe küldetének, <
De a Krisztust meg nem tagadák. 
Szenvedésük felhatott az égig,
De ők ezt örömmel szenvedek;
Krisztus volt a jelszavuk mindvégig,
Bárha ég s föld összeomlanék!

Hála NékedI Menny s föld alkotója,
Hogy megőrzéd a te népedet!
Ezután is légy oltalmazója,
Kik tisztelnek s félnek tégedet!
Te vagy a mi szivünknek reménye,
Mi mindig csak Téged keresünk,
S ha majd eljő életünk estvéje:
Áldunk akkor is jó Istenünk.

CZÉKUS LÁSZLÓ.

A lelkiismereti szabadság 
ünnepén.

Irta: Pálmai Lajos.

Az 1517. évi október 31-ére való 
emlékezés napján hálás szívvel áldjuk 
Istent, aki e napon újra felragyogtatta 
a világ felett a lelkiismereti szabad
ság napját. — Gondolatunk oda száll 
a wittenbergi vártemplom kriptájába, 
hol az a nagy hős alussza álmát, 
aki a templomajtón elhangzott kala

pács ütéseivel összerombolt egy kor
hadt világot s megalapozta azt a job
bat, szebbet, amit újkornak nevez a 
történelem. S úgy tetszik, mintha ki
kelne sírjából a wittenbergi apostol
nak, Luther Mártonnak szellemalakja 
s mintha végig zúgna ezen a közö
nyös, hideg, sokszor ellenséges vilá
gon az ő szava: a szabadságban, 
mellyel minket a Krisztus megszaba
dított, álljatok meg és ne kötelezzé
tek magatokat ismét szolgálatnak igá
jával. . . . Szabadság! Milyen nagy, 
milyen szent eszme ez! Hiszen Isten 
oltotta lelkűnkbe! Mikor Isten az első 
emberpárt teremtette, azt mondta: 
Uralkodjatok az égnek madarain, a 
tengerek halain és a földnek min
den állatain, — de nem mondotta, 
hogy uralkodjanak egymáson. És mé
gis, amint elszaporodik az emberiség, 
megszületik azonnal az urak és szol
gák osztálya. Az egyik mert erősebb, 
okosabb, — parancsol; a másik mert 
gyengébb, tudatlanabb, — engedel
meskedik, szolgál. Az egyik mert gaz
dag, dőzsöl és henyél, — a másik 
mert szegény, dolgozik szakadtig, 
nyomorog a koporsóig. — Az embe
riségnek sok ezeréves története van
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megírva annak a halálra korbácsolt 
rabszolgának szavaiban, aki ezzel a 
sóhajjal leheli ki lelkét:

„Miért él a pór ? — a gúlához követ
Hord az erősnek s állitván utódot
Jármába, meghal. Milliók egy miatt.“

Irtózatos igazság volt ez. Mert csak 
az egyesek éltek, a milliók öntudatlan 
fásultsággal hordozták lealázott em
beri méltóságuknak jármát s annyira 
megszokták ezt a rabigát, hogy még 
Izrael népe is visszakívánkozik a sza
badság földjéről a gólyák árnyékába, 
a húsos fazekak m e llé ...

Igaz, hogy akadtak Mózesek, pró
féták, bölcsek, költők — koruknak 
reformátorai, — akik Istenleikétől ih
letve ébresztgették az emberiséget 
szolgai á lm ából... de szavuk kiáltó 
szó lett a pusztában! Csak mikor 
már majdnem az egész világ egy urat 
ismert, egy urat szolgált, akkor szü
letett meg a szabadság evangélioma 
a názárethi Jézus személyében. Ahova 
az ő szent keze elért, magához ölelte 
az elhagyottat, az üldözöttet, védel
mezte a gyengét. Ahol az ő szent 
igéje elhangzott, ostorozta a bűnt, 
mely a legnagyobb szolgaság forrása, 
megalázta a gőgöt, — hirdette a test
vériség evangeliomát s példájával iga
zolta, hogy nem az egymáson való 
uralkodásban van a nagyság, hanem 
az egymásért való szeretetteljes szol
gálatban. Ugyanezekkel az eszmékkel 
mentek el széles e világra az ő apos
tolai is s megingatták velük a zsar
nokok trónjait s ébresztgették a szol
gaság járma alatt levőket: „a szabad
ságban álljatok meg. s ne kötelez
zétek magatokat a szolgaság igájával.“ 
De az utánuk következő kor nem 
értette meg Krisztus evangéliomát, 
mert a szolgálat helyett az egyház 
és annak papjai uralkodni kezdtek. 
A római pápa hirdette ugyan, hogy 
ő „szolgák szolgája*, —  de azért úr 
volt a császárok, királyok felett s 
ami több, a lelkek felett is. — Ez 
a hatalom 1500 esztendeig véka 
alá rejtette a szabadság evangéliumát 
és annak boldogító igazságait. Újra 
szolgaságnak házává lett a föld és 
ez borzasztóbb volt, mint az ókor 
szolgasága, mert a lelkek felett gya
korolt győzhetetlennek látszó hatal
mat 1 Az embernek legtermészetesebb 
jogát, hogy Istennel szabadon érint
kezzék, elvették tőle, odaállítván közé
jük közvetítőül a gyóntató papot. —  
Ő előtte kellett a bűnösnek kitárni 
szívét, nem az Isten előtt, — ő bo
csátotta meg a bűnöket, ő üdvözített, 
nem az Isten. Ezt az üdvösséget,

amit egyideig a gyóntató székekben 
árultak, utóbb piacra vitték, vásárt 
csaptak belőle s aki többet fizetett, 
annak több bocsáttatott meg s eljött 
az idő, mikor könnyebb volt a tű 
fokán általmenni egy tevének, mint 
a szegénynek a menyországba jutni. 
De ez a hatalom volt alkalmas arra, 
hogy teljes szolgaság jármába verje 
az üdvösség után sóvárgó lelkeket. 
Az istenadta nép vakon látogatta az 
idegen nyelvű istentiszteleteket, öntu
datlanul forgatta olvasóját, böjtölt, 
búcsúkra járt, vette a bűnbocsátó 
cédulákat — s elfeledte —  mert 
elfeledtették vele — az apostoli intést: 
„a szabadságban, mellyel a Krisztus 
minket megszabadított álljatok meg 
s ne kötelezzétek magatokat szolga
ságnak igájával I “

Ennek a lelki szolgaságnak bilincseit 
törte össze 1517. október 31-én dr. 
Luther Márton, — mikor az öntudatra 
ébresztett embert visszaadja önma
gának, mikor a lelki gyámkodás 
helyett az egyéni felelősséget követeli 
s a fejedelmek, bíborosok gyülekeze
tében és a szabad ember bátorságával 
hirdeti: „máskép nem tehetek, mert 
nem tanácsos a lelkiismeret ellen 
cselekedni I“ És ettől fogva a sza
badság szellemét megfojtani többé 
nem lehetett, diadalmasan járja be a 
művelt világot, mindenütt jogot kö
vetel az egyénnek, szabadságot a 
lelkiismeretnek I S mikor a lelkiismeret 
—  sok nehéz harc és vérontás után, 
lerázta magáról a szabad röptét gátló 
békókat, — megújult a világbéke 1 
A tudomány, irodalom, művészet sőt 
az ipar, kereskedelem új lendületet 
vett, a népnevelés, vallásosság, hit
hűség szép virágai nyíltak a szabadság 
levegőjében, tisztább lett a családi 
élet, nemesebb a társadalom. . .  s a 
világ 1500 év alatt nem haladt any- 
nyit, mint a  reformáció első száza
daiban, hogy a legújabb kor csodás 
alkotásait ne is említsük.

Kedves evangélikus feleim, — ti 
is ennek a lelkiismereti szabadságnak 
vagytok letéteményesei, boldog örö
kösei. Vajha megértenétek s méltá
nyolnátok ennek nagy értékét I Hogy 
ne lenne egyetlen lélek sem, mely 
nem ismerné jelentőségét annak, mit 
tesz az evangélikusunk lenni, lelki
ismeretében szabadnak lenni 1

Ünnepeljünk a közel kétszáz millió 
protestáns testvéreinkkel hálaünnepet 
Istennek, aki a lelkiismereti szabadság 
áldásainak részeseivé tett minket is.

„A szabadságban, mellyel a Krisz
tus minket megszabadított, álljatok

meg s ne kötelezzétek magatokat 
ismét a szolgaság igájával I“

Az utolsó saári prédikátor.
Irta: Payr Sándor.

A régi fényes sárvári gyülekezet 
tőszomszédságában állott már a refor
máció korában is Saár község, mely
nek szintén igen korán volt külön 
evangélikus papja. S abban az átme
neti korban egy igen érdekes dolog
gal kapcsolatban emlitik Saár nevét.

Nádasdy Tamás főtisztje, Perne- 
szics György írja ugyanis távol levő 
urának 1551-ben Sárvárról:

„Tegnap vagyis Krisztus teste ün
nepén (úrnapján), amint nevezik, pre
cesszióvá] voltunk Saáron mindnyájan, 
ama régi visszaélés elhagyásával, 
csupán himnuszokkal és egyházi éne
kekkel.“ Vagyis ők az ostyát már 
nem hordozták körül és nem is men
tek volna el eukarisztikus kongresz- 
szusra tüntetni, ha akkor rendezik, 
így kezdte Nádasdy udvarnépe az 
evangéliommal ellenkező szokásokat 
elhagyni.

Nevezetessé lett azután a saári 
templom arról is, hogy Tinódi Sebes
tyént, a magyaroknak ezt a régi híres 
lantosát és énekesét, ki szintén a 
sárvári udvarban élt és szintén elfo
gadta egyházunk tanait, 1556-ban ide 
temették. 'Perneszics írja róla i s : „Ti
nódi Sebestyén megvetvén e halandó 
földi muzsikát, az égiekhez költözött, 
hogy ott az angyalok között szebbet 
tanuljon, akit is én e .hónap (január) 
utolsóelőtti napján eltemettem a saári 
atyák hamvai mellé.“

1599-ben már az adókönyvek is 
emlékeznek a saári evang. papról, aki 
feleannyi adót (2 frt) fizetett, mint 
Magyari István a sárvári pap. Fize
tése is csak felényi lehetett. De volt 
a saári papnak is két jobbágya, kik 
régi szokás szerint bizonyos napokon 
neki szolgáltak s pénzzel és termé
nyekkel is adóztak. Volt továbbá a 
nagyölbői határban is tizenharmadfél 
hold földje és nyolc kasza alja rétje.

Valószínű, hogy Kőszegi Rozs 
Balázs is Magyari idejében saári pap 
volt. De Breznai Mihályról már bizo
nyosan tudjuk, hogy 1630— 1634-ig 
ott szolgált. A bükiek is hívták, de 
nem ment el hozzájok.

Nádasdy Ferenc hitehagyása után, 
aki Esterházy lánya kedvéért és a 
nádorság reményében hagyta el val
lását, nehéz sorsuk lett a saári pa
poknak is. Sárvárott 1643. karácáony 
táján vették el az evang. templomot.
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A fiatal Nádasdy saját volt tanítóját, 
Kis Bertalan püspököt is elűzte Sár
várról, ki azután Szentgyörgyre ment 
száműzetésbe.

A saáriak egyideig még megtartot
ták templomaikat és ez volt a sze
rencséjük, mert az 1646. évi ország- 
gyűlés csak azokat a templomokat 
rendelte vissza királyi biztosokkal, 
amelyeket I. Rákóczy György szabad
ságharca óta foglaltak el. így történt, 
hogy midőn gróf Cziráky és Botka 
biztosok 1646. nov. 7-én Saár község
ben megjelentek, a saári templomot 
és paplakot minden egyházi jövede
lemmel és az oltári edényekkel együtt 
visszaadták, míg a sárvári templomot 
már nem rendelték vissza, mert Ná
dasdy azt már Rákóczy felkelése előtt 
elfoglalta.

Musay Gergely püspök is mint éber 
őrálló velők járt a királyi biztosokkal, 
bár Cziráky grót nem akarta tűrni 
és szemébe mondta, hogy neki nincs 
felhatalmazása. A püspök azonban ki
tartott velük s minden visszaadott 
templomot ő vett újra birtokba benne 
mondott könyörgéssel. így imádko
zott e napon Musay püspök a saári 
templomban is s a gyülekezet gondo
zását ideiglenesen Csatlós György 
patyi lelkészre bízta.

De a saári lelkészeknek ott a ke
gyetlen Nádasdy szomszédságában 
bizony a visszaadás után is kínos 
volt a helyzetük. A durva gazdatisz
tek és hajdúk sokszor megkárosítot
ták, sőt bántalmazták is őket. 1651-ben 
a két jobbágyot is elvették tőle s az 
üldöztetés az egész uradalomban mind 
nagyobb mérvet öltött.

Saárnak utolsó lelkésze e nehéz 
időben Lasnár Gergely volt. Élettör
ténetéből keveset tudunk. 1642-ben 
a guari zsinaton avatta fel őt Kis 
Bertalan püspök. Először Egervárott 
Náda sdy birtokán volt lelkész, 1646-ban 
már Szentlénárdon, azután Csepre- 
gen, hol a kisebbik templomot még 
nem vették el, 1654-ben Musay püs
pökkel Nagygeresden járt kiküldetés
ben. Végül pedig 'Saárra került.

Itt szenvedett meg hitéért és papi 
tisztéért. Naponként szemtanúja volt, 
amint Lándor Péter, Nádasdy várka
pitánya fegyveres katonákkal és pa
pokkal járt ki a falukra, hogy elker
gesse a lelkipásztorokat. Tudta, mi 
történt legutóbb a szomszédban Nagy- 
ölbőn, a hová a kapitány Losi Mihály 
plébánossal ment ki és Basilides Gábor 
lelkészt a feleségével együtt korbács
csal és puskaaggyal verte ki a pap
iakból.

De Lasnár azért híven kitartott

az őrhelyén, míg végre az ő szenve
déseinek órája is elkövetkezett. Maga 
mondja ezt el Musay Gergely püs
pökhöz Nemeskérre irt hivatalos jelen
tésében. Közlöm e gyászos levelet 
egész terjedelmében. lm így követke
zik szószerint:

„— Alázatos szolgálatomat ajánlom 
Kegyelmednek, mint lölki Atyám Uram
nak, kívánván Istentől Kegyelmednek 
minden idvességes jókat megadatni.

— Ez mostani szomorú állapotom 
felöl azt írhatom Kegyelmednek, hogy 
pünkösd előtt való csütörtökön az 
sárvári pap (a plébánus), az mikor 
az ölbei atyafiakra (evang lelkészre) 
ment Lándor Péterrel és az musko- 
térosokkal, én reám is rám izent, 
hogy mindjárt haladék nélkül kimen
jek az házbul, mert ha nem, tehát 
vargafortély esik rajtam pénteken. 
Ezen pénteken ismét hasonlóképpen 
izent.

— Mely izenetekre én azt a választ 
adtam, hogy soha addig ki nem me
gyek, míg az Úr ő Nagysága (Ná
dasdy) levelét nem látom, úgyis nem 
különben, csak ha kivonnak a házbul.

— Ez az pünkösdi ünnepekben 
mind csak ebben maradt, hanem pün
kösd után való csütörtökön huszonöt 
vagy több muskotérosokat küldött ki 
reám, kik az Egyház kulcsát kérvén 
mind tőlem mind hallgatóimtól, nem 
adtuk; az melyért sokáig untattak 
legkivált engem magamat.

—  Végre az asztalomnál ülvén 
szidtak undokul, ki németül, ki ma
gyarul. Úgy tevén mint az dühös eb
bel, öten avagy hatan berohanván 
reám, fölragadtak az asztaltól, nyakon 
vertek és úgy akaratom nélkül az 
házbul kivivén, az városba (Sárvárra) 
az pap házához bevittek az sárvári 
pap (plébánus) eleibe és ott az udva
ron majd két vagy három óráig az 
muskotérosokkal őriztetett.

— Hanem István prédikátorné és 
Izdenczinékomámasszony jöttek hozzá 
s ezek szólották neki s így kibocsát- 
ván, azt mondotta: mindjárt kimenj, 
kirakodjál az házbul, mert holnap 
ismét reád küldök; Isten engem úgy- 
segéljen, mindenedben zsákmányt há
nyatok s magadat is vasra veretlek, 
mert az Úr ő Nagysága parancsolatja 
imhol nálam vagyon.

—  S így kényszeríttettem kijönni. 
Tarcsa Isten Kegyelmedet etc. Kelt 
Puszta-Bogyiszlón 1660 május 26-án. 
Kegyelmednek alázatos szolgáló fia 
az Krisztusban

Lasnár Gergely.“

Mily egyszerű szavakkal, minden 
jajgatás nélkül írja meg a lelkész a 
végzetes szomorú eseményt, mely őt 
hajléktalanná tette és kenyerétől fosz
totta meg. Már ekkor Rábabogyoszlón 
volt száműzetésben. El kellett hagynia 
a nyájat, el a helyet, melyhez bizonyára 
kedvesebb emlékek is fűzték. Tinódi 
Sebestyén hamvait is többé nem a 
mi papjaink őrizték. Lasnárról ezután 
még csak annyit tudunk a Batthyá
nyiaknak peres aktáiból, hogy Csep- 
regen 1665-ben „az néhai Lasnár 
csepregi prédikátor árváinak szőlejek“ 
volt. Lasnár korábban szolgált Csep- 
regen s a szőlő anyai részről marad
hatott az árvákra. A levélben emlí
tett István prédikátorné Leihenyei 
István kőszegi lelkész özvegye lehe
tett, aki sárvári születésű volt, néhai 
Zvonarics püspök leánya.

íme mennyit szenvedtek evargé- 
liomi hitükért a mi atyáink. De hívek 
maradtak mind halálig. Nemcsak a 
mennyei örökség vigasztalta őket, 
hanem már itt is érezték azt a boldog
ságot, amelyről Krisztus Úrunk mon
dotta : „Boldogok lesztek, mikor az 
emberek titeket gyűlölni fognak és 
mikor a gyülekezetetekből kivetnek 
és titeket szidalmaznak. Örüljetek azon 
a napon és örvendezzetek, mert íme 
a ti jutalmatok bőséges a mennyben; 
hasonlóképen Cselekedtek a próféták
kal is.“ (Luk. 6, 22.)

A reformáció ünnepe újítsa fel lel
kűnkben a hitvallók és hithősök em
lékét. Kövessük őket a hithűségben és 
áldozatkészségben. Nagy igazságnak, 
drága kincsnek kell annak lenni, amiért 
ők itthon és a gályákon annyit szen
vedtek, sőt vérüket is ontották.

Végrendelet.
Irta: Csite Károly.

I.
Berki Sámuel reggel óta irodájában 

ül. Vagyonát leltározza. Nagy fárad
ságába kerül az elgyengült aggnak 
ez a munkája, mert óriási, különböző 
nemű vagyont kell leltároznia. Há
zakban és egyéb ingatlanokban, va
lamint takarékpénztári betéti köny
vecskékben, értékpapirokban és kész
pénzben fekszik a vagyona.

Még be sem fejezte munkáját, egy 
hozzá hasonló arcú és termetű, de 
tíz évvel is íiatalabbnak látszó férfiú 
kopogtat be ajtaján, karon vezetve 
hosszú, legényke fiát. ő  az öreg úr 
testvéröccse, a gazdag Berki Lőrinc.

—  Szervusz egyetlen, kedves bá
ty ám J — kiáltott már az ajtóban
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Berki Lőrinc mézédes, hízelgő hangon.
__ Isten hozott bennetek I — fo

gadta Berki Sámuel őket, magához 
ölelvén az öccsét és a fiút.

— Jó, hogy meglátogattál öcsém, 
ép hivatni is akartalak. Fontos köz
leni valóm van veled.

— No lám, úgyis az Isten sugal
mazta, hogy most meglátogassunk. 
— szólt Berki Lőrinc. Jól sejté, mi
ről akar vele beszélni a bátyja.

— Látom, szépen növekedik test
ben a fiad. Gondolom lélekben is 
hasonlókép fejlődik ? — mondta erre 
az öregebb testvér.

— Oh, igen, sőt mondhatom, hogy 
lélekben még sokkal jobban! Kitűnő 
tanuló. Első az egész gimnáziumban...

— Szép, nagyon szép ! S remélem, 
hogy a lélek legszebb virágait: az 
Isten s minden teremtményei iránti 
szeretetet, úgy az emberi szívnek 
minden jóságát kellőkép elpalántálta 
és gondozza is lelkében.

— Mintaképe a megtestesült jóság
nak a fiam. Sőt jobb, mint a mai 
világban kellene lennie. S attól félek, 
hogy a túlságos jósága miatt sok 
baj fogja érni a mai bűnös, önző 
világban.

— Minő boldogság! Örvendezhetsz 
öcsém, hogy ily gyermekkel áldott 
meg az É g !

— Örömömből egy rész, mondhat
nám fele, téged illet, kedves bátyám. 
Közös őseink vére csergedez fiam 
ereiben. Ősi, nemes családi nevünket 
is egyedül ő örökli s hiszem, hogy 
mindkettőnk vagyonát is, miután ne
ked más örökösöd nincs.

— Nagy örömem is telük az én 
kedves kis öcsémben, büszkeség 
tölti el keblemet, hogy ősi nemesi 
nevünket méltó utód örökli. Azonban 
vagyonomról máskép óhajtok intéz
kedni, mint említéd. Ép a végett is 
akartalak magamhoz hivatni, hogy 
elkészítendő végrendeletemről tájékoz
tathassalak ; — mondta lassú, von
tatott hangon az öregebb Berki.

Berki Lőrinc elsápadt, izgatottan 
ugrott tel a székről:

— Nem értelek, bátyám! Csak 
nem akarod kitagadni vagyonodból a 
jogos örökösedet ? I

— öcsém , értsél m eg ! Mindket
tőnk lankadatlan szorgalmát megál
dotta az Ú r : szép vagyont szerez
tünk. Úgy tudom, hogy a te összes 
vagyonod is megér legkevesebb há
romszázezer koronát. Elég nagy 
summa. Úri módon megélhet jövedel
méből a fiad. Sőt a szegényeknek is 
juttathat belőle.

— H ogyne! majd az én fáradsá

gos munkám gyümölcsét elosztogatja, 
a te kedvedért, az ingyenélők közt. 
— jegyezte meg gúnnyal az ifjabb 
Berki testvér.

—  Lőrinc, ne légy oly kegyetlen 
önző ! Közeledsz te is utánam a sír 
felé, amikor számadást kérnek tőled 
odafent a tetteidről.

— Jó, j ó ! Majd csak magam vi
szem bőrömet a vásárra. Gondoskodj 
te csak a magad bőréről I — mondta 
indulatosan Berki Lőrinc.

—  Ép azért, mert Istenem és em
bertársaim iránti kötelességemnek ele
get akarok tenni, vagyonomat ala
pítványul hagyom a városunk szegény 
árvái és özvegyei számára, hogy ka
mataiból segélyeztessenek. Fiadra 
csakis tízezer koronát szándékozok 
hagyni, miután te utánad elég nagy 
vagyon néz reája.

— Őrültség I — ordított fel Berki 
Lőrinc. — Félmilliót elakarsz rabolni 
tőlem !

— öcsém, annyit mondok, hogy 
ne gorombáskodj az én házamban!

—  Átkom kísér sírodba, ha ezt 
megmered tenni I

— Ha lelkedhez fér az a szörnyű
séges gondolat, én nem akadályoz
hatlak meg elkövetésében.

— Azt is eltagadom, hogy testvé
rem voltál. Úgy elkerülöm majd egész 
családommal együtt a koporsódat, 
mint egy gyilkosét!

—  Én pedig kérem a jó Istent, hogy 
bocsássa meg bűnös gondolatodat, 
mert nem tudod te, hogy mit be
szélsz I

— És azt is megmondom, hogy 
bárkinek hagyod vagyon ódat, én azt 
visszaperlem!

— Perelhetsz, hisz tudhatod, va- 
gyonom felett szabadon rendelkezhe- 
tem. Annak hagyhatom, akinek aka
rom, mert szerzeményem. Tudom 
Istenem, elúszik vagyonod a céltalan 
perre.

— Nem fog elúszni. Mert ez a fiú 
fogja majd a pert végrehajtani. Ügy
védnek taníttatom, csakis azért, hogy 
ne kelljen a perhez idegen ügyvédet 
fogadnom. Azért ha azt akarod, hogy 
a sírban se legyen nyugtod, csak ta
gadd meg a véredet! . .  .Jer fiam!

Búcsúzóul a fiú kezet akart csó
kolni nagybátyjának, de apja úgy el
rántotta mellőle, hogy az majd fel
bukott.

Szegény Berki Sámuelt úgy kime
nté az izgalom, hogy beteg lett bele. 
Le kellett feküdnie. Csak másnap 
foghatott a végrendelet elkészítéséhez, 
melyet sajátkezűleg irt meg nagy, 
gömbölyű betűivel. Tele írt három ív

papirt, melyet összefűzött s két tanú 
előtt felolvasta és aláíratta velük.

Ezek után még csak fél évig élt. 
Mint a város szegény árváinak és 
özvegyeinek legnagyobb jóltevőjét, 
kikísérte a temetőbe az egész város 
népe. De hiányzott a temetésről Berki 
Lőrinc. El is utazott még aznap a 
városból.

II.
— Atyám, fontos hírrel jövök! — 

ezzel nyitott be egy napon dr. Berki 
Gusztáv ügyvédjelölt az édesapjához.

— Nos ? Letetted tán az ügyvédi 
vizsgát ?

— Azt is leteszem a jövő hónap
ban. Hanem édesatyámra nézve an
nál is fontosabb hírt tudok.

— Mond hát, fiam, mi az ? A kí
váncsiság egész izgalomba hoz.

— Hát úgy áll a dolog, hogy ma 
átolvastam Sámuel nagybátyám vég
rendeletét s egy igen nagy formai 
hibát fedeztem fel benne, melynél 
fogva még meg is nyerhetné atyám 
az örökséget, tudniillik, ha arra szánná 
el magát, hogy megtámadná perrel.

— Mi az a hiba, te gyermek ? I 
Mondd, te édes, egyetlen fiam ?!

— A végrendelet több ívből áll s 
a zsinórt, mellyel összefűzték az íve
ket, nem pecsételték le a tanúk, ho
lott azt a törvény feltétlen megkö
veteli.

— Remek, dicső nap ez I. . .  Éle
temnek legboldogabb óráját értem 
meg I — ujjongott szinte ugrálva az 
ősz Berki Lőrinc.

— Fiam, még ma hozzáfogsz a 
per megindításához! — utasította 
aztán a fiát.

—  De édesatyám, én jobban sze
retném, ha más ügyvédet bízna meg 
a perrel. S őszintén szólva, részem
ről el is engedném azt az örökséget. 
Ne átkozzon érte senki. . ,

— Őrült 1 — ordított fel Berki Lő
rinc. — Ha még egyszer ilyent hal
lok tőled, fiamnak sem mondalak!

— Atyám, amint te akarod, asze
rint cselekszem 1 —  szólt szomorúan 
a fiú. Megbánta már, hogy meg
mondta édesatyjának a végrendelet 
felfedezett hibáját.

Pár nap múlva megindult a nagy 
per, melyet meg is nyert Berki Lő
rinc mind a két fórumon: a törvény
széken és a királyi táblán is. Már 
csak a kúria ítélete következett. S 
már csak attól rettegett az öreg Berki, 
hogy nem éri meg a per végleges 
elintézését. Ugyanis a per izgalmai 
rohamosan segítették a sír felé. Bot
tal is alig tudott már menni.
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Node mégis ráköszöntött a boldog j 
nap, mikoron a kúria döntése után, j  
leolvasták néki azt a félmilliót kitevő 
örökséget, amely addig közel száz sze
gény árva és özvegy könnyét törölte le.

öreg, érzéketlen szive erősen do
bogott a nagy öröm izgatottságától, 
amikor az óriási pénzösszeget pén
zesszekrényébe berakta. Órák hosz- 
szat nézte kéjelegve a nagy darab 
bankjegy- és a fénylő aranyoszlopo
kat. S mikor bezárta a szekrény aj
taját, tízszer is megpróbálta rázogatva, 
hogy jól bezárta-e ?

Nagy lopás történt akkoron a vá- j  
rosban. Az nyugtalanította őt is, hogy 
hátha kirabolják az éjjel. Szörnyűmód 
kínozta a gondolat, hogy miért nem 
tette pénzét azonnal a takarékpénz
tárba. Nem kellett volna másnapra 
halasztania. Ezt pedig tulajdonkép 
azért cselekedte, hogy addig is gyö
nyörködhessék a nagy pénztömeg 
látásában.

Hálószobája szomszédos volt azon 
szobával, melyben a pénzszekrénye j 
állt. Az estén át számtalanszor bete- j 
kintett gyertyával a szobába, hogy 
nem törtek-e be a rablók ?

Nagy sokára, úgy éjfél körül, tu
dott csak elszunnyadni. Rémes álma ! 
volt. Betörtek a rablók a házba s 
már meg akarták gyilkolni őt, mire 
fuldokolva az erős szívdobogástól, 
felébredt.

Lélekzetvisszafojtva figyelt. Mintha | 
zörejt hallott volna a szomszéd szo
bában.

Nagy kínnal lecsúszott ágyáról, 
gyertyát gyújtott s elbotorkált a szom
széd szobáig. Remegve nyitotta ki az 
ajtót s szeme vérbeborultan meredt 
pénzes szekrényére, melyre derengő 
fényt vetett a hálószobából átszűrődő 
vereses gyertyafény.

A következő pillanatban rémülten 
kapott a szivéhez. . .

— Bátyám! mit keresel itt ?! —  
kiáltott fel irtózatosat hördülve.

— A síró s éhező árvák és özve
gyek pénzéért jöttem, melyet elvet- [ 
tél tőlük! — hangzott a szomorú j 
válasz s a kísértet egy kézmozdu

latára kinyílt a pénzszekrény ajtaja 
és kiszedte onnét a nagy pénzosz
lopokat. . .

* **
Berki Lőrincet halva találták reg

gel a padlón. Fia pedig még atyjá
nak temetése előtt visszaadta a nagy
bátyja alapítványát eredeti rendelte
tése céljaira.

A Luther-Naptár.
Nagy érdeklődéssel vártuk a Luther- 

Naptárt. Már az első kötete is olyan 
jó volt, hogy a legnagyobb remény
séggel, tekinthetünk a Il-ik évfolyam 
elé. És valóban nem csalódtunk 1 
Ritkán termelt a magyar naptár-iro
dalom ilyen minden tekintetben szép 
és értékes dolgot, mint amilyen az 
idei Luther-Naptár. Tele van szép 
képekkel, művészi értékű, színes mű
melléklettel, az év krónikáját magya
rázó rajzokkal. És mennyi szép ol
vasnivalót talál benn evangélikus 
népünk! Komoly elmélkedések, vallá
sos költemények Istenhez emelik a 
lelket, egyháztörténeti dolgozatokban 
felelevenül előttünk Luther kora s a 
magyar evangélikusok szenvedéses 
küzdelme. Szebbnél-szebb elbeszélés, 
költemény köti le figyelmünket. — 
Tanulságos cikkeket is bőven talá
lunk. Hogy mást ne említsünk: Az 
esküdtbiróságról, A választójogról, A 
mezőgazdasági háziiparról, Az egész
ségről, A csecsemő táplálásáról. Eze
ken kívül is sok hasznos közlemény 
gazdagítja ismereteinket. De azután 
nehogy azt gondolja valaki, hogy csak 
száraz okoskodás, kegyeskedő közle
mény tölti be az egész Luther-Naptárt. 
Van benn vidám tréfa, kacagtató el- 
mésség és történelmi adoma elég. 
Végig vezet a múlt év krónikáján is 
és pontosan elmondja, mi történt az 
egyházban, itthon a hazában és kinn 
a nagyvilágban. Ilyen a Luther-Naptár! 
Szép, gazdag, változatos! És mi nem 
tehetünk egyebet, minthogy szeretet
tel ajánljuk ezt a kitűnő naptárt ol
vasóink figyelmébe! —  Sok család

egész évben nem vesz könyvet, ha
nem csak ezt az egyet: a naptárt. 
Gondolkodjanak ezek egy kissé és 
ne eresszenek be hajlékukba, ne ad
janak ártatlan gyermekeik kezébe 
akármicsoda hitvány, ponyván vásá
rolt naptárt, hanem nyissanak ajtót 
a jó Luther-Naptár előtt, mely a szépet 
a jóval, a tanulságosat a gyönyör
ködtetővei egyesíti!

A Luther-Naptárt ez évben is Het- 
vényi Lajos és Scholtz Ödön szer
kesztették. Ára 60 fillér. Egyes pél
dány árához 10 fillér bélyegköltség 
csatolandó. Tíz példány után egy tisz
teletpéldány jár. Húsz példánynál 10% 
engedményt biztosítanak a kiadók.

Az olvasókhoz.
A harmadik évfolyam küszöbén 

szeretettel kérjük evang. népünk tá
mogatását. Kérjük a lelkész és tanító 
urakat: ne csüggedjenek lapunk ter
jesztésén, mert valósággal létérde
künk, hogy a régi előfizetőket meg
tarthassuk. Kérjük régi olvasóinkat, 
maradjanak ezután is előfizetőink. 
Ne sajnálják lelkűktől azt a 2 koro
nát, mellyel egész esztendőn át hasz
nos olvasmányokkal láthatják el 
saját magukat és házuk népét. Gyűjt
senek előfizetőket is. Ismertessék 
meg másokkal is lapunkat, hogy 
minél többen olvassák a Harangszót. 
Mindezért Ígérjük, hogy becsületes 
munkával igyekszünk lapunkat gaz
dagítani, népünket hasznos, jó, gyö
nyörködtető és szórakoztató olvas
mányokkal gazdagítani. Isten nevé
ben megkezdjük munkánkat!

O lv a s s á to k  a  b ib liá t .
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel ballákol.
Október 27. vasárnap, Luk. 13., 23—24. 

,  28. hétfő, Luk. 9., 57—58.
,  29. kedd, Luk. 9., 59—60..
„ 30. szerda, János 13., 35.
„ 31. csütörtök, Máthé 18., 21—22.

November 1. péntek, Rom. 1. 12., 19 
„ 2. szombat, Luk. 13., 4—5.

r f i f l f f

A z e g y h á z  k ö r é b ő l. I az őszi szél gyászos lobogót lenget. | lan munkása Ferjencsik Miklós fő-
Hisz e virágzó, mintegy tiz éves mérnök s egyházfelügyelő az Úr hivó 

Az ózdi egyház gyásza. Az ifjú gyülekezetünk egyik leglelkesebb szer- szavára élete delén váratlanul költö- 
ózdi misszióegyház karcsú tornyán j  vezője, alkotója, építője s fáradhatat- J zött el e hó elsején övéi köréből. És
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mennyien vallják magukat az övéinek! 
A gyászos özvegy, a nagyszámú 
család a jó atyát; az egyház egyik 
legjobb fiát; a magyar vasipar mély- 
tudásu, vasakaratú bajnokát s a mun
kásság krisztusi lelkületű jóakaróját 
veszítette benne. Élete folyása ha
sonló volt az akadályt nem ismerő 
tiszta vizű, szelíd folyású patakéhoz. 
Ahol megfordult tiszta jelleme, szelíd 
lelkülete, akadályt nem ismerő szor
galma és kitartása alkotott, üdített, 
éltetett s áldást hozott. Az ily élet 
nem érhet véget! Csak más országba 
folyt. Elköltözte mégis fájón érint, 
övéi méltán hullatnak könnyeket s az 
ő nevét hirdető alkotásának harangjai 
méltán zokognak bele a bánatos őszi 
szél sírásába. . .

Jubileumi ünnep. Megható ünnepet 
ült a némethidegkuti (Vas m.) gyüle
kezet október 6-án, temploma fél
százados fennállása emlékére. Az 
istentiszteleten óriási közönség töltötte 
meg a templomot. Szabó István hely
beli lelkész oltári szolgálata után, az 
esperes megbízottja, Rájter János 
kukméri lelkész tartott szívet-lelket 
megindító beszédet Királyok I. 8., 
28—30. verse alapján. Ünnepi beszéd 
alatt a gyülekezeti énekkar Fleck 
József kántortanító vezetésével szép 
ünnepi éneket adott elő. Majd Eben- 
spanger Sándor ókörtvélyesi lelkész 
lépett az oltár elé s szép gyónási 
beszéd után az úrvacsorát szolgáltatta 
ki a híveknek. —  Ünnepély után 
bankett következett, melyen dr. König 
Sándor szentgotthárdi ügyvéd 50 K-t 
adott egyházi közcélra. —  A német
hidegkuti gyülekezet azonban nem
csak beszéddel, hanem cselekedettel 
is megünnepelte temploma fennállá
sának félszázados jubileumát. A tágas 
román stílusú templomot a nőegylet 
1070 kor. költséggel kifestette s 
280 koronás csillárral feldíszítette. 
Maga a gyülekezet pedig 1800 kor. 
költséggel kijavíttatta s cementlapok
kal kirakatta. — A jó Isten áldja 
meg a buzgó gyülekezetét, annak 
vezéreit és áldozatkész tagjait.

Halálozás. Az evang. egyháznak 
egy fiatal, szép munkára hivatott 
tagja dőlt kora sírjába. Szalay László 
somlószőllősi lelkész, a veszprémi 
egyházmegye buzgó esperese tért 
idő előtt, 47 éves korában ősei 
honába. Családja gondos férjet és 
apát, gyülekezete kiváló lelkipásztort, 
egyházmegyéje erélyes és pontos 
vezért veszített benne. A jó Isten 
kegyelme legyen a megholttal s az 
élőkkel!

A Luther-Társaság gyűlése a már
közölt programm szerint folyt le 
Lőcsén. Az ünnepi istentiszteleten 
Veres József főesperes tartott egyházi 
beszédét, a vallásos estélyen pedig 
Mayer Endre theol. akad. tanár elő
adást azon kérdésről: „Ki volt Jézus ?* 
A közgyűlés véglegesen elhatározta, 
hogy október végén „Szövétnek“ c. 
alatt, Kovács Sándor theol. akad. 
tanár szerkesztésében új lapot ad ki, 
mely negyedévenként egyszer jelenik 
meg. Kimondták továbbá, hogy Pau- 
lik János szerkesztésében a házi isten
tiszteletet szolgáló gyűjteményt adnak 
ki. Kiadásra kerül még Hajts egy 
fordítása: „Krisztus a modern élet
ben“ ; Hornyánszkynak „Képek a 
szentföldről.“ Payrnak „A reformáció 
hatása hazánkra“ c. munkák, továbbá 
három népirat. Végül kisérletképen 
kiadják „Isten igéje“ címen Masznyik 
Endre által szerkesztendő népies ma
gyarázatos uj testamentumot, képek
kel, énekekkel és imádságokkal házi 
istentiszteletekre szánva.

Templomavatás Szentgotthárdon. 
Fényes ünnepségek közt avatta fel 
Gyurátz Ferenc püspök múlt vasár
nap a szentgotthárdi gyülekezet szép, 
új templomát. Az ünnepség már 
megelőző nap vette kezdetét, midőn 
a megérkező püspököt, Berzsenyi 
Jenő egyházker. felügyelőt s a ven
dégeket gyönyörű fogadtatásban ré
szesítették. Dr. Varga Gábor ország
gyűlési képviselő a város, Dr. Kiss 
Elemér főszolgabíró a járás, Czipott 
Géza lelkész a gyülekezet nevében 
mondtak üdvözlő beszédet. Este 
fáklyásmenet, majd ismerkedési estély 
volt. Vasárnap reggel 9 órakor az 
állami főgimnázium tornatermében, 
ahol eddig az istentiszteleteket tar
tották, Stettner Gyula főesperes tartott 
megható istentiszteletet, majd az egész 
ünneplő gyülekezet felvonult a tem
plomhoz, melyet beláthatatlan tömeg- 
bén hullámzott körül a sokaság. 
Mayer Károly felügyelő átadta a tem
plom kulcsát a püspöknek, aki azt a 
lelkésznek nyújtotta s vele a templom
ajtót kinyittatta. Orgonazúgás közt 
vonult a templomba az ünneplő gyü
lekezet. Közének és Kapi Béla kör
mendi lelkész oltári szolgálata után, 
Gyurátz Ferenc püspök tartotta meg 
magas szárnyalásu avató beszédjét. 
Majd Stráner Vilmos soproni theol. 
akad. tanár mondott evangéliomi igaz
ságban gazdag német beszédet. Ke
resztelési és urvacsorai funkció el
végzése után Gyurátz Ferenc püspök 
áldása zárta be a lélekemelő ünne
pélyt. A templomon kívül Baldauf

Gusztáv püspöki titkár és Ebenspan- 
ger Sándor ókörtvélyesi lelkész prédi
káltak. Az egész ünnepélyen részt vett 
Széli Kálmán volt miniszterelnök is.

Az új templom gyönyörű szép al
kotás, Bagula István szentgotthárdi épí
tész terve alapján Lang József építész 
építette. Egyébként mindenütt az ál
dozatkészség csodálatos jelei állítják 
meg az embert. A három harang 
közül egyet Jannes Ottilia, egyet gyári 
munkások, egyet pedig a gyülekezet 
szerzett be a jól ismert Seltenhofer 
cégnél. A két manuálos, 13 regisz
teres orgonát özv. Desits Gyuláné 
ajándékozta. A művészies oltárképet 
teljesen ingyen Lang Károly festette. 
A márvány keresztelőkövet egy róm. 
kath. gyáros, Friedrich Ferenc aján
dékozta. A színes ablakokat gróf 
Bülowné, Klein Ferenc s az Ameri
kában kinn élő hívek ajándékozták. 
Az oltár előtti szőnyeget Lang Ká- 
rolyné, a templomszőnyeget Pável 
János, az oltárterítőt Varga Alice, a 
szentedényeket Zrim Ádám, Mayer 
Károlyné, a csillárt Köhler Jánosné, 
a gyertyatartókat az Amerikában élő 
hívek ajándékozták. Mindenütt szép
ség, buzgóság és áldozatkészség veszi 
körül az embert. Az írás szava tódul 
ajkunkra: csudadolgokat cselekedett 
az Úr!

Kettős ünnep. A répcelaki gyüle
kezet kettős ünnepet ült egyik köze
lebbi vasárnapon. Ekkor adta áí 
magasztos rendeltetésének a gyülekezet 
nagy áldozatkészséggel megépített 
harmadik iskoláját Kund Sámuel 
esperes s akkor iktatta be hivatalába 
az új tanítónőt, Káldy Margitot. A 
lélekemelő ünnepségen részt vett az 
egész gyülekezet. Ütána szentmár- 
toni Radó Lajos, a gyülekezet felü
gyelője fényes ebédet adott.

I tth o n r ó l.

A király Budapesten. A király no
vember másodikén utazik Budapestre, 
a hol három hétig marad.

A délvidéki árvízkár. Torontálme- 
gyében az árvíz két millió három- 
százezer korona kárt okozott. Csebza 
községben 321 ház közül öszeomlott 
278 és Macedónia községben 221 
ház közül 148 omlott össze. Csupán 
e két községben 2,073.000 korona 
kárt okozott az árvíz. Krassó-Szö
rény vármegyében 61 községben 
vitt véghez nagyobb pusztításokat 
az árviz. Legnagyobb volt a kár 
Resicabányán, a hol 122.675 korona 
kárt mutat ki a hivatalos becslés. Az
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összes kár 730.705 koronát tesz ki, 
melyre összesen 130.319 korona 58 
fillér segítség folyt be.

A pálinka rombolása. Megrázó eset 
történt a múlt héten Budapesten, 
mely minden ékesszólásnál erőtelje
sebben hirdeti a pálinka romboló ha
tását. A rendőrségen egy siró asszony 
jelent meg, Kalicza Istvánné 9 gyer
mekével. A legtöbb közülök rongyos 
volt s arcukra kiült az örökös rette
gés. A szegény asszony sírva mondta 
el, hogy férje jóravaló, becsületes 
gyári munkás volt, ki hetenként 
60—80 koronát is megkeresett. De 
rossz társaságba került s ivásra adta 
magát. Ettől kezdve alig adott pénzt 
családjának. Nem régen még rosz- 
szabbra fordult sorsuk, mert a ré
szeges apa ütötte-verte őket, sőt azt 
mondta, hogy egész családját elpusz
títja. Az asszony a gyerekekkel végül 
is a rendőrségen keresett menedéket. 
Sírva kapaszkodtak a szegény, ron
gyos gyerekek az anyjuk szoknyájába 
s szepegve mondogatták:

—  Anyám, ne menjünk haza!
A rendőrök megkeresték az iszákos 

apát. Meg is találták egy kocsmában, 
teljesen elázva. A vizsgalatnál kiderült, 
hogy három élesre fent konyhakést 
elvitt otthonról. íme, ide viszi az 
embereket az átkos pálinka I

Terjesszük a Harangszót! Ha nem 
használhatjuk, adjuk tovább, vagy 
küldjük vissza. Minden elolvasatlan 
példány és minden kidobott fillér 
gyengíti lapunkat!

A z  o r sz á g 1 d o lg á r ó l.

Az ellenzék egyesüléséről tanács
koznak most is az ellenzék pártjai. 
Hír szerint még mindig sok az aka
dálya annak, hogy a pártok egye
süljenek.

Justh Gyula most már másodszor 
lemondott a titkos tanácsosi méltó
ságról. A király a- lemondást elfo
gadta.

Andrássy Gyula Pápán. Múlt vasár
nap nagy ellenzéki gyűlés volt Pápán, 
melyen Andrássy Gyula gróf is meg
jelent. Beszédében sürgette a béke 
megkötését, mert Magyarország mel
lett öt nemzet áll fegyverben. Mégis 
béke csak akkor lehet, ha Tisza és 
Lukács távoznak.

A  n a g y v ilá g b ó l .

Rálöttek Rooseveltre. Az Egyesült 
Államok volt elnökére, Rooseveltre,

ki egy évvel ezelőtt Magyarországot 
is meglátogatta, egy ember rálőtt. A 
golyó az elnök mellébe hatolt, de a 
tüdőt nem érintette. Roosevelt éppen 
egy népgyűlésre ment. Jóllehet sebe 
elég súlyos volt, mégis elment a 
gyűlésre s ott két órás beszédet mon
dott. A gyűlésről kórházba ment, 
honnan csak néhány nap múlva bo
csátották haza.

Olasz-török béke. Az olasz-török 
hosszú háborúskodásnak végre mégis 
végeszakadt. Az uj balkán háború 
is arra kényszerítette a törököket, 
hogy a békét megkössék. A béke
feltételek szerint Tripoliszés Kirenaika 
az olaszoké marad; az olaszok a 
töröknek 50 millió frank hadikárpót
lást fizetnek.

Az új háború. Mint már megírtuk, 
Szerbia, Montenegró, Görögország 
és Bulgária tényleg megüzenték a 
háborút Törökországnak. Tíz nap 
óta folynak is a csatározások. Ä 
bolgárok három helyen benyomultak 
Törökországba s elfoglalták Muszta- 
fapasát. A montenegróiak, görögök 
és szerbek is folytonosan előnyomul
nak. Látható eredményt még nem 
igen értek el, sőt inkább néhány 
helyen súlyosabb veszteséget szen
vedtek. A törökök még csak most 
kezdik seregük szállítását, úgy hogy 
a négy ellenség eddig elért kicsiny 
sikere is hamarosan megsemmisül. 
A háború sokak szerint nagyon hosszú 
lesz. Nagy aggodalommal tölthet el 
minket az a jelenség, hogy az oro
szok folytonosan segítik a négy balkán 
államot, s az orosz lapok gyűjtést 
indítottak számukra. Ilyenformán 
könnyen keletkezhetik egy európai 
háború, melyben tulajdonképpen 
Oroszország Ausztria-Magyarország- 
gal áll szemben.

Száz ember tűzhalála. Tampikó 
mexikói városban egy raktár, a mely
ben nagymennyiségű lőpor volt föl
halmozva, fölrobbant és a robbanás 
következtében óriási tűzvész támadt, 
a melyben száznál több ember el
pusztult és még több megsebesült.

A Harangszó perselye.

Az alsódörgicsei Zsedényi-emlék
javára Poszvék Sándor ny. ig. Sop
ron adakozott 10‘— K-t.

Sajtóalapra Poszvék Sándor ny. 
igazg. Sopron 7'50 K-t.

A jókedvű adakozót szereti az 
Isten I

P. L. Győr. Köszönöm. Éppen jó
kor jött.

0. I. Lupény. Levél legközelebb 
megy.

A KIADÓHIVATAL ÜZENETE.

A lelkész és tanító uraknak. A cso
portosan küldött csomagokhoz néhány 
példánnyal többet csatolunk. Kérjük 
terjesztésre és új előfizetők gyűjtésére 
felhasználni. A pénzes-utalványon kér
jük jelezni, hogy hány előfizető dija 
és hogy melyik időre szól.

A Luther-Társaság tagjai ezután 
már nem kapják tagdíj fejében lapun
kat. Azokat, kik minket előfizetéssel 
támogatni óhajtanak, kérjük, küldjék 
be az előfizetési díjat. Azok, kik nem 
kívánnak előfizetni, szíveskedjenek 
lapunkat visszaküldeni.

GABONAÁRAK.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1912. év, okt. hó 24-én.
Búza 20 70, Rozs 18.60, Árpa 18 80, Zab 

17’—. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

VEGYES HI RDETÉSEK.

Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 
(beleértve a vastagbetüs címsort) 1 K. 
Azontúl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

Jó c s a l á d b ó l  s z á r m a z ó
24 éves, teljesen árva, evangélikus 
leány ajánlkozik magános urinőhöz 
házikisasszonynak. Nem annyira fize
tésre, mint inkább jó bánásmódra 
reflektál. — Cím a kiadóhivatalban.

*
Á l l á s t  k e r e s
1913. január hó l-ére egy teljesen 
megbízható, 31 éves, nős, családos, 
evang. vallású egyén, ki irás- és szá
madásban jártas. Hadseregnél mint 
szakaszvezető szolgált, 3 évig mint 
rendőr, 3 éve pedig nagy uradalom
ban mint magtáros jelenleg is szolgál. 
Elfogad kulcsár, gazda, magtáros, 
erdőőr, vadőr, raktáros, mázsáié, 
munkafelügyelő vagy bármi más 
megfelelő állást. Szíves megkeresések 
csakis ajánlott levelekben az alábbi 
címre a fizetés megjelölésével kéret
nek : Kriskó Kálmán magtáros, Gyula

major, up. Zámoly. Győrmegye.
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N evelőnőt keresek ,
aki leányomat a felsőbb leányiskola 
I. osztályára tanítaná. — Arcképpel 
és bizonyítvánnyal ellátott ajánlatokat 
kérek. Gayer József né, Sárvár.

Egy tanone
fűszerüzletbe felvétetik. 2 —3 oszt.

középiskola megkivántatik. 
T r e m m e l  V i l m o s ,  Ruszt.

(Sopron m.)

|  Sza l óky  Zsigmond I
í  szobrász és kőfaragó í

|  C E L L D Ö M Ö L K Ö N  |
Szenthárom ságtór. í

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sírkőrak tara. 
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok. 3
í

Epületm unkát es minden- 3 
* nem ű javítást elfogadok. 1

JU«. J t* .  JitZ. JkiA. J .Í4. J iit . A li, u i i .  -»a*. 3

Keresek
egy -jó erkölcsű protestáns leányt, 
ki főzne s a legény mellett könnyebb 
házimunkát is elvégezne. Mosásnál, 
vasalásnál segítenie kell. Bővebbet 
levélben. Cím: dr. Irmán Alfrédnó 

E g e r , Baktai ut 9.

Toronyóra-készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye.
Alapittatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

Számtalan
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli,
Répczelaki,
Trapista,
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárali

---------- R é p c z e la k . -----------

Alapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődójü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

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

húzhatók s a taiakat nem rázzák. Fakoronákkal bíró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kováosolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Csak

„Képes Luther-Naptár“-t
vásároljunk,

mely 1913-ra már megjelent s úgy kiállítás, 
mint tartalom tekintetében még a múlt 

évit is felülmúlja.

Nincsen kalendárium, mely az evangélikus 
családoknak jobban megfelelne a

„ K é pe s  L u t h e r - N a p t á r “ -nál .

Ára 60 fillér.

Kapható minden gyülekezetben.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és mindennemű meg
k e resések  a szerkesztőség  o ím ére Körmendre (V asvárm egye) kü ldendők . — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is.

TARTALOM : Petrovics P á l: Jézus csitít (vers). — Egy vármegye jajkiáltása. — Luther utolsó órája. — Pulay Vilma: Szomorú napok 
(elbeszélés). — Wéber Sam u: A házasság, különös tekintettel a reverzálisra. — Gáncs Aladár: Francia mesék. — Magyar Gazda : Dr.

Kukuljevics József: Az istálló egészségtana. — Ország-Világ — Persely.

Jézus csitít.*)
Nekiedzett lábbal, mint kósza jövevény,
Az út fáradalmit semmibe se vevén,
Ma itt, holnap amott, mindig más határon, 
Ösvényemet békén, egykedvűen járom ; 
Csak, ha az útszélen, félrebúva, orvul, 
Rajtam üt valaki gyanútlan bokorbúi:

Ilyenkor, — akarom, avagy nem akarom — 
Sötét szárnnyal lep meg a bú, aggodalom; 
S nem esik kezemre soha semmi módon, 
Csöndes nyöszörgéssel, halkan zúgolódom ; 
Keservemben vigaszt nem várva senkitől, 
Ajkamon a panasz majd hangosan kitör . . .

De amidőn hevem a leghőbben tüzel,
S megérezem, Uram, hogy im’, Te vagy közel; 
Szemem elé tartva bánatos kereszted, 
Szemeidet reám vádolón mereszted ;
S hogy ne legyen adós ajakad se szóval, 
Fölemelve hangod’ intve, feddve szólal :

Mintha kiscsecsemőt dallal altatnának, 
Alább hagy azonnal aggodalom, bánat; 
Fölzaklatott szivem önmagát megadva, 
Elcsitul, elül a zúgolódás hangja;
S oly csönd lesz körűlem, — ajkam’ is be

jzárom —
Mint éjféli méla, hold-sütötte tájon 1 . .  .

Petrovics Pál.
*) A „Jézus“ c. ciklusból.

Egy vármegye jajkiáltása.
Többször írtunk lapunkban arról 

a nagy veszedelemről, mely a ma

gyar földet Erdélyben az oláh ter
jeszkedés következtében fenyegeti. 
Egyenesen a csodával határos az a 
szívósság, mellyel az oláhok a ma
gyar földet megszerzik. Eltekintenek 
a nyereségtől, el még a föld valódi 
értékétől is, csak az övéké lehessen 
az a föld. Pénzintézeteik egész mű
ködésüket ezen cél felé vezetik. Ki
csiny kopár talajú, sziklás földre is 
szívesen adnak az adósságverte 
magyarnak kölcsönt. Mikor azután 
a kamat a föld fölött tovaszálló füs
töt is lenyomja s a szegény magyar 
gazdaember nem bírja el a sok ter
het, akkor szépen megvásárolják ma
guknak. Néhány hónap múlva már 
oláh kézen van az egész birtok. így 
azután nemcsak számban, de erőben 
is folyton növekednek az idegenek 
Erdélyben, a magyarok pedig pusz
tulnak és vesznek. Mintha csak a költő 
szava menne itt is teljesedésbe : „mint 
oldott kéve széthull nemzetünkl. . . "

Igazán úgy vagyunk ezzel az áldott 
szép Erdély földdel, hogy innen-onnan 
csak a magyar szegénység bizony
ságára emlegethetjük. Fenn a minisz
tériumban gyönyörű magyar nevekre 
keresztelik el az oláh községeket, de

akármelyikbe megyünk is be, minde
nütt oláh szó, oláh érzés kiált felénk, 
mert saját hazánk földén idegen szel
lem veti meg a lábát. Mi pedig azt 
kérdezzük: mit ér a magyar név, ha 
a föld idegené s a nyelv, a szellem, 
az erő nem a miénk ? . . .

Most az az alkalom adja újból 
ajkunkra ezt a keserű panaszt, hogy 
Szolnok-Doboka megye köríratban 
hi vja fel erre a szomorú helyzetre az ősz - 
szes vármegyék és az országgyűlés 
figyelmét. Sürgeti, hogy a kormány, 
a nemzet, a vármegyék, az egész 
magyar közönség tegyen valamit eb
ben a kérdésben.

Valóban ideje lenne, hogy felébred
jünk és tegyünk valamit! Politizáló 
nép vagyunk, mindig az ország dolga 
miatt fő a fejünk. Emiatt hasonlunk 
meg egymással és gyűlölködünk össze 
legjobb embereinkkel. Beszélünk kor
mánypártról meg ellenzékről, de nem 
beszélünk magyar pártról, mely áldoz 
és dolgozik a magyar érdekekért. Két
ségbe vonjuk egymás haza fiságát, de 
amellett csak üres szavakon rágódunk.

Nézzetek a bérc-övezte Erdély-felé, 
míg az örökös politikai gyűlölködés 
tart, addig kihúzzák a földet magyar
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véreink lába alól. Míg a kormány az 
ellenzéket, az ellenzék a kormányt 
szidja, addig pusztul a magyar leg
szebb k incse: az ősök vérével szer
zett haza földje! . . .

Mondok néhány adatot is. Az utolsó 
öt évben Szilágymegyében 8813 kát. 
hold ment át oláh kézre. Szolnok- 
Dobokában 12549, Kolozsvármegyé- 
ben 15000, Tordaaranyosban 6199, 
Kisküküllővármegyében 5456, Alsó-

fehérmegyében 3774, Hunyadmegyé- 
ben 2434, Nagyküküllőben 3561, 
Maros:Tordában 3650 kát. hold ma
gyar földet vásároltak meg az oláhok. 
Es ez csak az utolsó 5 év adata. 
Oly nagy számok ezek, hogy nem is 
merjük összeadni.

Szolnok-Doboka megye jajkiáltása 
odakerül minden vármegye asztalára. 
Akiknek van szavuk a vármegyehá
zakban, erősítsék a maguk szavával

ezt a jajkiáltást, hogy még messzebb 
hangozzék. Azután politizáló olvasó
ink, kormánypártiak és ellenzékiek, 
mind-mind, akik magyarok vagytok, 
mondjátok meg annak a képviselőnek, 
ki a ti lelketek meggyőződését kép
viseli az országházban, hogy nyújt
sanak egymásnak békejobbot s hoz
zanak olyan törvényt, mely erősíti, 
megtartja és magyarságában megvédi 
a magyar földet!

Luther utolsó órái.
— Képpel.

A kép, mely előttünk fekszik, meg
ható és mégis felemelő, erőtadó tör
ténelmi pillanatot örökít meg. A nagy 
reformátor, Luther Márton ott fek
szik a halálos ágyon. Életereje utolsó 
harcát küzdi a halállal. Vonásain 
mennyei nyugalom ömlik el. A halál- 
félelmet letörölte arcáról az imádság, 
mit előbb sóhajtott el: „Atyám, a te

kezeidbe ajánlom lelkemet, te váltot
tál meg, drága Istenem!“ Hozzátar- j 
tozói, jóbarátai és tisztelői veszik körül. 
Ágyánál térdelve zokognak fiai: Már
ton és Pál. Tanítójuk, a jó Rutfeld 
Ambrosius megindultan hajol föléjök. 
Ott van meghitt barátja, Jonas Jusz- 
tus és a mansfeldi udvari prédikátor. 
Coelius Mihály magiszter. Két főur és 
feleségük áll a halálos ágynál: Albrecht 
gróf és Schwarzburg gróf nejével. Mély 
megindultság tükröződik arcukon. Ott J 
van Albrecht városi írnok és a felesége,

az odahívott két orvos is ott van az ágy 
fejénél, de arcukról le lehet olvasni, 
hogy nincsen már segítség.

A kimagasló történelmi pillanat is 
elmúlt már. Jónás Jusztus és Coelius 
hangos szóval megkérdezték Luthert: 
„Tisztelendő Atyánk, megmarad-e 
Krisztus mellett és azon tan mellett, 
amit hirdetett ?“ Luther érthető szó
val felelt: „igen.“ Többet nem szólt. 
Csönd feküdt a szobára. Csak a nagy 
haldokló zihálása, egy-egy elfojtott

zokogás hallatszik. Egyszerre csak 
a zihálás is elcsöndesedik s Luther 
nagy lelke visszatért alkotójához.

Mélyen megragadó erővel állítja 
mindezt elénk Papé angol művész képe, 
melynek kicsinyített alakját bemutatjuk 
olvasóinknak. A gyönyörű képet Köny
ves Kálmán műintézete hozta forga
lomba. Meleg vallásos érzés lengi át az 
egész képet. A haláltusa látása nem 
veri le lelkünket, hanem inkább felemeli. 
Érezzük, hogy a történelem kimagasló 
nagy alakja utolsó leheletével is bizony

ságot tesz egész élete tanulságáról, a 
reformáció igazságáról. Hithűséget, 
egyházszeretetet merít belőle a szem
lélő. A szép kép igazi dísze minden 
protestáns családnak.

Szomorú napok.
Elbeszélés a valdens üldöztetés idejéből.

Franciából szabadon átdolgozta: 
Pulay Vilma.

I.
Az 1655. év tavaszán Károly Emá- 

nuel, savoyai herceg szigorú rende
letet adott ki a piemonti völgyekben 
élő valdensek ellen, melyben meg
parancsolta nekik, hogy legkevesebb 
24 óra alatt hagyják el hitüket és ha 
nem : akkor menjenek száműzetésbe.

A valdensek ez utóbbit választot
ták, úgy gondolkodván, hogy jobb 
inkább e földön méltatlanul szenvedni 
—  ami úgyis csak ideig óráig tart — 
mint lelkűkben kárt vallani és égni 
az örök kárhozat tűzében. össze
szedték s kocsira rakták tehát csekély 
vagyonukat, ingóságaikat, majd pedig 
felültették gyermekeiket, feleségeiket 
is és kézhez vevén legdrágább kin
csüket, a Bibliát, bár szomorú szív
vel, de rendíthetetlen hittel a mennyei 
Atya gondviselésében, búcsút vettek 
szülőföldjüktől.

A kis csapat az Alpesek magasabb 
lejtőin fekvő helységek felé tartott, 
remélve, hogy ott lakó hitsorsosaik 
szívesen fogadják őket. S nem is 
csalódtak várakozásukban, mert test
véreik tárt karokkal üdvözölték őket 
s megnyitották házaikat a szerencsét
lenek előtt.

De talán seholsem fogadták őket 
oly szívesen, mint a Baudénei ma
jorban, mely a Prinz testvérek birto
kaihoz tartozott. A testvérek egy nagy 
kiterjedésű uradalmat bírtak közösen 
s egymással békességben, egyetértés
ben éltek.

A vallásos hajdankor egy említésre 
méltó szép szokása: a házi áhítatos
ság gyakorlása napirenden volt e

(A Könyves K álm án cég jogosításával.)
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nagy család körében. Igazán megható 
jelenet volt, midőn naponként több 
mint 40 ember gyülekezett össze a 
családi kápolnában, hol a legidősebb 
Prinz testvér a szentírásból olvasott 
föl, a gyülekezet pedig énekelt és 
imádkozott.

S azóta, hogy a száműzött valden- 
sek egy része itt talált szíves fogad
tatásra, az áhitatos gyülekezet száma 
is megnagyobbodott, s mintegy 100 
ember küldte fohászát naponként az 
áhítat szárnyain az örökkévaló Isten 
trónja elé.

Hithű protestánsok, dicső mártírok! 
Az a szép szokás, amit ti oly igaz 
buzgósággal gyakoroltatok, ma már
—  sajnos — kiveszőfélben van s 
vele együtt az egyháziasság, a vallás 
szeretete i s ! . . .

Egy napon, midőn épen házi isteni
tiszteletet tartottak, egy ember érke
zett a vendégszerető lakásba. Messze 
útról, egyenesen Turinból jött. A 
száműzött valdensek küldték, hogy 
tudakozódjék a küldöttség sorsáról, 
mely a tartományi őrgróf elé járult
— kinek nagy befolyása volt a her
cegi udvarnál — kérve annak kegyes 
pártfogását száműzött protestánsok 
érdekében.

A jövevény megjelenése örömkiál
tást fakasztott a jelenlevők ajkain 
s mindenki köréje csoportosult, és 
Józsué —  mert ez volt az érkező 
neve —  alig győzött a hozzája inté
zett kérdésekre felelni.

Mikor az örömzaj kissé lecsillapult, 
a legidősebb Prinz testvér magához 
intette Józsuét és így szólt hozzá a 
gyülekezet színe előtt: Micsoda hírt 
hoztál Turinból ? Mit tudsz a küldött
ség sorsáról ? Józsué szomorúan rázta 
a fejét. »Semmit — szólt búsan só
hajtva — nem tudom mi történt ve
lünk!“

A gyülekezet megértette e pana
szos sóhajtást és néhányan aggódva 
mondták: „Attól tartunk, hogy ez a 
késedelem balsorsnak az előjele I. . .

Ne féljetek, mondá Józsué, ha 
szenvednünk kell is vallásunkért, ha 
eljönnek is reánk a nemszeretem 
napok, bizzunk a jó Istenben. Ő nem 
hagyja el azokat, akik Benne helye
zik reményüket.“

II.
Mialatt a száműzött protestánsok a 

küldöttség hosszas távolléte miatt 
nyugtalankodtak, addig az mindent 
elkövetett, hogy a gróf színe elé jut
hasson. Ámde hasztalan! Valahány
szor bebocsátást kértek, mindig eluta
sították őket: „Ő Excellenciája nem

ér rá, majd máskor jöjjenek.“ Hasz
talan esdekeltek, kértek, könyörögtek, 
nem bocsátották őket az elé a hatal
mas úr elé, akitől sorsuk jobbra for
dultát remélték. 1655 április 16-án is 
ki volt tűzve a kihallgatás napja, de 
ekkor is elutasították őket, úgyhogy 
csalódva, eredménytelenül kellett haza
térniük.

Búsan indultak hazafelé, hogy si
kertelen küldetésükről beszámoljanak 
hitsorsosaiknak.

A gróf pedig a „Hitterjesztő Tár
saság“ cselszövényeinek engedve, áp
rilis 16-án, éppen a kihallgatásra ki
tűzött napon, fegyvereseivel elhagyta 
palotáját. XIV. Lajos segédcsapatával 
akart egyesülni. Együtt indultak az 
olaszországi protestánsok leverésére.

A francia hadcsapat Pignerolnál, a 
Savoyai Alpok lejtőjén táborozott. 
Itt találkozott egymással a két had
sereg és innét indultak a szegény 
valdensek üldözésére.

Jaj volt annak, akit a kegyetlen 
zsoldosok megtaláltak; irgalom nélkül 
lemészárolták, mint az erdők vadját.

A menekülők jajkiáltásai, vér és 
lángtenger, égő városok és falvak 
fénye jelölték a gyilkos horda útját.

így jártak a kis Tour mezővároska 
lakói is. A katonák rávetették magu
kat az összegyülekezett valdensekre. 
Ezek egy darabig elszántan védték 
magukat, de végre is leverettek. 
Hajnalhasadtakor már üres volt az 
egész község; nem maradt más benne, 
csak a holtak és sebesültek, kiket 
az ellenség fegyverei leterítettek. Az 
életbenmaradottak elmenekültek az 
Alpok egyik magas hegységére, a 
Monte-Visóra. A győztes hadsereg 
bevonult az üresen hagyott házakba 
s nagy lakomát csapott a vérontás 
örömére.

A megmenekült valdensek ezt az 
időt arra használták föl, hogy össze
verődtek és a közelből is hozzájuk 
csatlakozott menekült hitsorsosaikkal 
együtt egy kis sereget alkottak; el
foglalták a hegyszorost s őrszemeket 
állítottak a fenyegetett helyekre.

Csakhamar kiderült, hogy az elő
vigyázat nem volt fölösleges. Az ellen
ség pár nap múlva ott termett a 
hegytetőn. Az első összecsapásnál a 
valdensek győztek. A szűk hegyszo
rosban egyszerre csak egy-egy katona 
juthatott előtérbe és így a valdensek 
könnyen elbánhattak az ellenséggel.

Ekkor Pianezzai őrgróf cselhez 
folyamodott: Visszaparancsolta hadait 
a hegyekről s magához hivatta a val
densek főbbjeit. Azt mondotta nekik, 
hogy Őfenségének egy rendeletét

akarja velük közölni. Mikor azután 
mindnyájan együtt voltak, a gróf azt 
mondotta nekik: beszéljétek rá hitsor- 
sosaitokat, hogy térjenek át az egye
dül üdvözitő róm. kath. anyaszentegy- 
házba, vagy hallgassanak misét és 
akkor megkegyelmeznek nekik.

A küldöttség visszatért s elmondta 
a gróf üzenetét az otthon maradot
taknak. De a gond nem tűnt el az 
arcokról. Az emberek kételkedve ráz
ták fejüket.

„Titeket ismét megcsaltak“, mondá 
Józsué mennydörgő hangon. Hogyan 
bizzunk azokban, kik már annyiszor, 
oly csúfosan rászedtek bennünket ? I 
De ígérjenek akármit, hitünket nem 
tagadjuk meg és a kath. istentiszte
leten sem veszünk részt, az bizonyos, 
mert nem tanácsos, hogy az ember 
saját lelkiismerete ellen cselekedjék. 
Mondjátok meg a grófnak, hogy in
kább meghalunk, mintsem hitünket, 
vallásunkat eláruljuk és vele együtt 
Üdvözítőnket is megtagadjuk.“

A küldöttség még aznap vissza
tért a grófhoz, természetesen a gróf 
éktelen haragra lobbant s azonnal 
boszúra határozta el magát.

Estére kelve elárasztotta az ellen
ség a völgyeket, meglepte a békésen 
szendergő, sokat zaklatott valdense- 
ket. Akit lehetett lemészároltak, a 
többiek megriadva menekültek.

A katonák hagyták a menekvőket 
s a többi menedékhely felkutatására 
indultak. így jutottak el a Baudénei 
majorba is, mely 4 község lakóinak 
nyújtott oltalmat. Odaérkezve a fő
vezér felszólította a tulajdonosokat, 
költözködjenek ki a lakásból és enged
jék át a katonáknak szállásul, mert 
ha nem: kardélre hányatja a major 
össszes lakosait.

A Prinz testvérek engedtek a fel
szólításnak és háznépükkel együtt ki
költöztek a szabad ég alatt ütött sát
raikba. Ettől kezdve gyakran meg
történt, hogy míg künn a természet 
fenséges templomában szent zsolozsma 
szállt az Egek Urához, addig bent a 
termekban durva katonák tivornyáztak.

Bizony nehéz idők voltak ezek és 
mégis híven kitartottak a hajdankor 
buzgó, vallásos protestáns emberei. 
És most, midőn „szabad a szó, sza
bad a gondolat“, midőn mindenki 
szabdon imádhatja a jó Istent, most 
oly kevés lélek keresi az Istent, s 
oly kevesen érzik, hogy a vallás az 
Isten „felséges adománya“, lelki daj
kánk, édesanyánk, mindenünk.

(Folytatjuk.)
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A házasság különös tekintettel 
a reverzálisra.
Irta: Wéber Samu.

Németből fordította: Farkas Győző theol.

I.
A házasság lényege.

Az emberi társadalom tényezői kö
zött tán a házasság a legfontosabb. 
Amely házasság komoly megfontolás 
szüleménye, ott a hitestársak boldog
sága erős alapon nyugszik, de amidőn 
a szoros házassági viszony lazuni 
kezd, akkor e pillanattól kezdve a 
szétszakadás előbb-utóbb elkerülhe
tetlen.

Ezért a házasságkötésnél a legna
gyobb elővigyázatosságra van szük
ségünk. Mi vezéreljen hát bennünket 
életünk e komoly lépésénél ?

»Azért ki frigyre lép, ügyeljen, 
Szívéhez illő szívre leljen,
Rövid a kéj, hosszú a bú.“

Schiller.
(A „Harang“ fordította Kozma A.)

Talán a gazdagság ? . . .  Bár ez is 
számbavehető tényező, de egyedül s 
legfontosabb indító oknak mégsem 
mondhatjuk, mert ez esetben a gaz
dagságban való gyakori csalódások, 
az illető hitestársak boldogságának a 
megrendítését is jelenthetnék.

Hát talán a szépség legyen a há
zasság főindító oka ? . . .  Nem, az 
sem, hisz a szépség az idők rohanó 
árjával elmúlik s elhervad, mint a 
mező illatos virága. Már pedig a bol
dog házasságnak nem ideig, hanem 
örökkétartónak kell lennie.

Az érzelmek s világnézetek azonos
sága, a kölcsönös vonzódás s őszinte 
szeretet nélkülözhetlen kellékei a bol
dog házaséletnek —  mely valójában 
a hitestársak testi és lelki közösségét 
jelenti — kik egymás javáért munkál
kodnak, együtt éreznek és sem öröm
ben, sem bánatban, soha el nem 
hagyják egymást.

Ha a boldog házasság elengedhet- 
len kelléke a szoros érzelem s benső 
szívközösség, úgy akkor feltétlenül 
szükséges, hogy a hitestársak szívét- 
lelkét egy s ugyanazon hit hassa át, 
mely hit az emberi élet szellemi vilá
gában igen fontos szerepet játszik. 
Bár a vak szerelem első mámorában 
senkisem tekinti a különböző hitet az 
igazi boldogság komoly akadályának, 
de a következendő kiábrándulás és 
komoly megfontolás napjaiban egé
szen máskép fest a helyzet. Nemcsak 
a templomba vezető útak, de a szívek 
érzelmei is teljesen ellentétesek. Ami 
az egyik fél szemében igazság, az a

másik szemében tévedés; a hit, amely 
az egyik előtt szentnek látszik, az a 
másik előtt kicsinyes, megvetendő 
—  egyszóval — az élettársak között 
végzetes, elkerülhetetlen szakadás 
áll be. S ha a szülők e különb
ségeket tán —  fájó szívvel bár — 
el is viselik, de mi történik ily viszo
nyok között a gyermekekkel?

Otthon a gyöngéd anya ölében, a 
szerető atya körében egynek s bol
dognak érzik magukat. De később a 
kis gyermek iskolás gyermekké fejlő
dik s a vallásórákon az átkos mag el- 
szóratik, amely később a kölcsönös 
viszálykodás s civakodás terebélyes 
fájává növekedik. Amennyivel a fiú 
jobban megszereti vallását, annál szá
nalomra méltóbbnak tűnik fel előtte 
húga vagy nővére, mert más hitet 
vall. A vegyes házasságból származó 
gyermekek más-más istentiszteleten 
vesznek részt. Egy család gyermekei, 
kik hitre különbözők, — rettentő bű
nük tudata nélkül, — egymást szid
j ák . . .  egymást gúnyolják ... hitük 
miatt 1. . .

Mély fájdalom éri a szegény gyer
meki kedélyt —  a ferde s hamis ta
nítás folytán — hogy szeretve sze
retett édesatyja vagy édesanyja, ki 
véletlenül nem az egyedül üdvözítő 
egyházhoz tartozik, örökre elkárhozik.

Ezért kívánatos, hogy a házastár
sak lehetőleg egy hitet valljanak, hogy 
az őszinte szívközösséget, mint bol
dogságuk létfeltételét, örökre meg
őrizhessék.

Ha a szentírás a házasságról szól, 
akkor a házastársakat mindig egy- 
hitüeknek tartja. Erre vonatkozólag 
már I. Mózes II. 18-ban olvassuk: 
És monda Jehova Isten: „Nem jó 
lenni az embernek magában, alkotok 
neki segédet, hozzá illőt.“ Hogy mily 
bensőnek kell lenni a házastársak 
közösségének, azt Máté ev. XIX. 6-ból 
tudjuk meg: „Azért többé immár nem 
kettő, hanem egy test. Amit azért 
Isten egybeszerkesztett, azt ember el 
ne válassza.“ S az egyhitü keresz
tyének között a hitestársi kötelessé
gek is igen könnyen megállapíthatók. 
Ef. V. 23—25. szerint: „Mert a férfiú 
feje az ő feleségének, mint a Krisztus 
feje az Anyaszentegyháznak; és ugyan 
ő megtartja a testnek. Azért miképen 
az Anyaszentegyház alája vettetett a 
Krisztusnak, azonképen az asszonyok 
is az ő férjeiknek mindenekben.“

Ellenvetésül nem hozhatja fel valaki 
azt, hogy ő ismer boldog vegyeshá
zasokat is. Hisz tudjuk, hogy nincs, 
szabály kivétel nélkül, de azt is, hogy 
nem mind arany, ami fénylik.

Az azonos hit sokban elősegíti a 
benső szívközösséget, amely a boldog 
házasság szikla-szilárd alapköve.

Folytatjuk.

Francia mesék.
Az arany. Két testvér, névszerint 

Gusztáv és Lajos, elhagyták édes
anyjukat, hogy szerencsét próbáljanak 
idegen világban. Gusztáv szerez egy 
darab műveletlen földet. Azt mun
kálja sok gonddal és lett is nemso
kára belőle olyan mező, hogy búsá- 
san termette neki a kenyeret.

Lajos a hegyek útjait rótta, ahol 
aranymagvakat akart gyűjteni. Sokat 
bajlódott itt a fák gyökereivel és 
tuskóival, de végre mégis egy zsák 
teli arannyal tért vissza fivéréhez.

—• Nézd csak testvérem — mondá 
neki — milyen jó szerencsém akadt! 
Ez az arany mind az enyém; de adj 
gyorsan ennem, mert egészen odáig 
vagyok a fáradságtól, az éhségtől.

—  Nagyon szívesen —  válaszolta 
Gusztáv — feltéve, hogy fizetsz min
den darabért egy-egy aranyat.

Biz ez az üzlet nem igen volt 
ínyére Lajosnak, kénytelen volt bele
egyezni, mert már nagyon éhes volt 
és nagyon kimerült ahhoz, hogy to
vább menjen.

Néhány nap múltán, amikor Gusz
táv látta, hogy testvérének minden 
aranya már hozzávándorolt, azt mondá 
neki: „Kedves öcsém, íme itt a va- 
gyonod, melyet ezennel visszaadok 
neked. Mert nem vagyok elég ke
gyetlen ahhoz, hogy elvegyem azt, 
ami a tied. Csupán azt akartam ve
led beláttatni, hogy a gazdagság nem 
ad mindent és hogy a munka sze- 
retete előbbre való az aranynál.

A z őszi barackok. Egyszer valami 
földműves a szomszédos városba 
ment s ott vásárolt öt pompás őszi 
barackot és hazavitte feleségének meg 
négy gyermekének. A gyerekek igen 
megcsodálták a szép barackokat, mert 
még világéletükben nem láttak olyat.

Másnap az apa utána tudakozódott, 
hogy mindegyik gyermek miként hasz
nálta fel a barackot, melyet neki adott.

—  Édesatyám — mondta az idő
sebb —  én megettem az enyémet, 
kitünően ízlett. Azután a magot gon
dosan megőriztem. Eltettem a szo
bámba s várom, hogy a kertnek va
lamely helyén elültethessem, ha te 
megengeded nekem ezt az örömet.

— Jól van! — mondta az atya — 
te gondoltál a jövőre, ilyen az okos 
és előrelátó ember.
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— Én — kiáltott fel a fiatalabb — 
megettem az enyémet és azután 
anyáménak a felét. Azután látva, hogy 
a két mag semmire nem való, azokat 
eldobtam.

— Eljárásod — válaszolt az atya 
— se nem okos, se nem előre látó, 
de ez talán menthető nálad, ilyen 
fiatal gyereknél, mint te vagy. Ha 
nagy leszel, te is több belátással cse
lekszel.

Akkor szólt a második fiú: „Én 
összeszedtem a magvakat, melyeket 
kis testvérkém eldobált. Feltörtem 
őket, kiszedtem belőle a manduláját 
és megettem. De nem ettem meg a 
barackomat, hanem eladtam s kap
tam érte annyi pénzt, hogy vehetek 
rajta talán tizenkettőt is“.

— Nagyon télek, gyermekem, —  
szólt az atya — hogy mihamar fös
vénykedésre adod magadat.

— És te, Ödön, te is megetted 
barackodat, mint a többiek ?

—  Nem, nem ettem meg — felelt 
Ödön. — Kis szomszédunk, Gyuri, 
lázban fekszik és nem akar semmitse 
enni. Neki adtam barackomat. Nem 
akarta elfogadni, de én ágyára csen
tem s aztán gyorsan elillantam.

Az istálló egészségtana.
Irta: Dr. Kukuljevics József.

Valamint sötét, nedves, szűk la
kásban nem maradhat egészséges még 
a legedzettebb, legerősebb ember sem, 
úgy a jószág is csak megfelelő istál
lóban, gondos ápolás mellett fejlődik 
szépen. Nyáron a lakás és istálló csak 
hálóhelyiség, de télen ember és állat 
fedél alá szorul, tehát fokozottabb fi
gyelemmel kell eleget tenni az egész
ségügy követelményeinek, ha csak 
nem akarunk érzékeny károkat szen
vedni.

Ezúttal az istállóról akarok szólni. 
Az egészségügy szabályait már az 
építkezésnél szem előtt kell tartani, 
így pl. helytelen a telek mélyen fekvő 
részére építeni, mert az ott összefutó 
víz felhuzódik a falakba s átnedve
síti azokat. Azt azonban mindenki 
megteheti, hogy a meglevő istállót 
gondos tisztogatással és szellőztetés
sel javítsa.

így pl. a túlságosan meleg istálló 
épen olyan káros, mint a túlhideg.

— Nos hát — kérdte az atya — 
melyik már most közületek, ki leg
jobban használta fel barackját?

— Az, aki elajándékozta, az Ödön
— kiáltották a gyermekek egyhan
gúlag.

#

Az utitársak. Két utitárs, János és 
Kálmán, együtt mentek-mendegéltek. 
Egyszer csak János arannyal teli tás
kát pillant meg az útszélen. Anélkül, 
hogy valamit is szólna társához, oda- 
ugrik és felveszi.

— Pajtás, — szól hozzá Kálmán
— kívánjunk egymásnak szerencsét 
e gazdag találmányhoz és osztozzunk 
meg rajta testvériesen!

— Biz én azt nem teszem — vá
laszolt János. — Én találtam a kin
cset, senki másé az, egyedül az enyém.

Aközben elzsebeli a táskát, Kál
mán meg szomorúan folytatja vele 
útját.

Nemsokára az erdőfordulatnál rab
lót pillantanak meg karddal a kezé
ben. János halálra sápad.

— Pajtás, — mondja — védekez
zünk vitézbátran. Könnyen bánunk a 
gazemberrel. Ketten vagyunk ellene,

Nagy melegben az állatok elpuhulnak, 
bőrük izzadt, nedves és mihelyt ki
kerülnek a szabad levegőre, meghűl
nek. A túlhideg istállóban az állatok 
fáznak, nem jól érzik magukat, meg
hűlnek s a táplálék nagy részét hő
termelésre használják fel, ezért arány
lag jó tartás mellett is nyomorúsá
gosán festenek. Régi közmondás az, 
hogy a jó istálló fél abrak.

Minden istállóban mintegy l 1/* mé
ter magasságban az istálló közepe 
táján, pl. egy oszlopon, hőmérőnek 
kellene lógnia, hogy a gazda annak 
az ingadozása szerint szabályozhassa 
—  már amennyire lehet — a hőmér
sékletet.

A hőmérséklet ne legyen egyforma 
minden istállóban. A lóistállóban pl. 
legmegfelelőbb, ha 12 fok R. (csak 
a szoptató kancáknak és gyenge csi
kóknak tesz jót a 14 fok), már a 
szarvasmarhák istállójában elég 10 fok 
R. is. ámbár a tejelő teheneké lehet 
valamivel több, de semmi esetre se 
legyen 14 fok, vagy annál is több. 
A juhok vastag bundájuk miatt már

siess, tedd azt, amit én és vond ki 
kardodat!

— Már biz én nem csinálok sem
mit 1 —  kiáltott Kálmán. — Nem fé
lek a rabló támadásától, aztán meg 
nincs is, mit védenem. A te dolgod, 
hogy megmentsd pénzedet, majd 
megládd 1

Ily könnyedén végezve Kálmán 
gyorsan elmenekül, otthagyva sze
gény Jánost a haramia zsákmányául.

A megrémült János csakhamar 
kénytelen volt táskáját elővenni és 
átadni a rablónak.

Ki csak magára gondol a jó sze
rencsében, nincs annak barátja a 
balsorsban.

Franciából: Gáncs Aladár.

O lv a s s á to k  a  b ib liá t .
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajlákot.
November 3. vasárnap, 1. Tim. 4—8.

„ 4. hétfő, Máthé 32 -  33.
„ 5. kedd, Máthé 10., 26 -27 .
„ 6. szerda, Philipipril 3., 14.
„ 7. csütörtök, Máthé 23., 11.
„ 8. péntek, 1. Péter 4., 12.
„ 9. szombat, 1. Tessal 1. 5., 17.

8 — 10 fokon felül tűrhetetlennek ér
zik a meleget, még akkor is elég, ha 
11— 12 fokos az istálló, ha frissen 
nyírt hízó ürüket állítunk be. Persze 
a gyenge báránynak nem árt 14 fok 
sem, de csak a legzsengébb korban. 
A disznóól hőfoka legyen 10— 12 fok. 
A hízók legjobban érzik magukat 10 
fok mellett, de 12 fok még a gyenge 
malacnak is elég.

A hőmérséklet szabályozása min
denesetre meglehetősen sok gondot 
és körültekintést kíván, de bizonyos 
fokig mindenhol keresztülvihető.

Ha a hőmérséklet azért volna ala
csony, mert tágas, nagy istállóban 
csak kevés állat van, akkor olyképen 
segíthetünk, hogy az üres állásokba 
szénát vagy szalmát helyezünk, az 
istálló padlását is telerakjuk szénával, 
szalmával, a rosszul záródó ablakok 
rései elé szalmafonatot szegezünk. Az 
ajtó elé szalmafonatból függönyt akasz
tunk és magasan almozunk. Ha mind
ez nem volna elég s az istálló ma
gas, akkor rúdakat erősítünk a falba 
s szalmával rakjuk tele, ilymódon
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mintegy második, ideiglenes padlást 
alkotva. Ha ez sem volna elég, úgy 
az istálló fala mellé kívül szalmát 
rakunk. Ez már aztán mindenesetre 
elég lesz. Vizesfalu istállókban a fa
lakat szalmafonattal kell betedni.

Sokkal nehezebb dolog a túlságo
san meleg istálló hőmérsékletének a 
szabályozása. Hiába tanácsoljuk azt, 
hogy kevesebb állatot kell bekötni, 
ha nincs másik istálló, ahová a fe
lesleget elhelyezhessük. Nyáron nyitva 
lehet hagyni az ajtót, ablakot, sőt ha 
a hőség tűrhetetlen, még az egymás
sal szemközt álló ablakokat is bátran 
ki lehet nyitni; ilyenkor a léghuzat
tól nem kell félni. Az istálló padlóját 
s az állásokat hideg vízzel naponta 
többször öntözzük fel, mert a párolgó 
víz hőt von el az istálló levegőjéből. 
A trágyát szorgalmasan ki kell hor
dani, mert a bomló anyagok is nagy

meleget fejlesztenek. Ha olyanok vol
nának a viszonyok, hogy azt nem le
het megtenni, akkor valamicskét az 
is segít, ha a trágyát időről-időre friss 
földdel födjük be. De a fődolog kellő 
szellőztetésről gondoskodni.

Szellőztetni egyébként minden is
tállót kell, még télen is, olyformán, 
hogy a beözönlő hideg levegő ne 
érje közvetlenül az állatokat, minél 
hidegebb a külső levegő, annál rövi- 
debb idő alatt frissül fel az istálló 
romlott levegője. Télen elég néhány 
percnyi szellőztetés s az istállóban 
tiszta levegő lesz, anélkül, hogy a hő
mérséklet 1— 2 foknál többet sülyedne, 
ami azonban nem lényeges veszte
ség és hamar pótlódik.

Jól szellőztetett istállóban a jószág 
tiszta levegőt s z í v  be, ami egészsé
gére nézve elengedhetetlen, míg a 
nem szellőztetett istállóban az állatok j

párolgása, bőr- és tüdőlégzése, meg 
a bomló trágya és trágyalé annyira 
megrontják a levegőt, hogy az álla
tok tüdejébe mindeníéle romlott le
vegő és gáz kerül, ami bizony na
gyon veszedelmes dolog, de meg a 
romlott levegőben a legkülönfélébb 
fertőző betegségek csirái, elsősorban 
a tüdővész kórokozó csirái, valósá
gos melegágyra lelnek.

Nagyon nehéz lenne pontosan meg
határozni, hogy mennyit kell szellőz
tetni. Általában annyit, hogy az is
tállószag sohasem legyen tűrhetetlen, 
hanem a belépő az elkerülhetetlen 
állati szagon kívül ne érezze rothadó 
trágya és bomló vizelet átható szagát. 
Persze a kellő almozás is elkerülhe
tetlen, de erről s a többi lényeges 
dologról a  tek. Szerkesztő úr szives 
engedelmével majd máskor fogok 
megemlékezni. (Gazdaszövetség.)

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Reformáció-ünnep. A besztercebá
nyai evang. egyesület reformáció ün
nepét november 3-án szép emlékün
nepéllyel üli meg. „Erős vár a mi 
Istenünk* eléneklése után Kovács 
Sándor pozsonyi theol. akad. tanár 
tart felolvasást „Elfeledett énekköltő- 
ink“-ről. Felolvasás közben Farkas 
András, Péceli Király Imre, Sztáray 
Mihály énekeit énekli Pór Pál. Dr. 
Holesch Gyula szavalat és zeneszám 
után a Hymnusszal fejeződik be a 
szép ünnepség.

Felügyelő-beiktatás. Nagy érdeklő
dés mellett iktatták be felügyelői ál
lásába a gecsei gyülekezet új felügye
lőjét, Dr. Kovácsics Sándor téti járás
orvost. A templom udvarán a falu 
apraja s nagyja fogadta. Az ifjúság 
nevében Horváth E. hajadon üdvözölte 
s szép virágcsokrot adott át az új 
felügyelőnek. Az Istentisztelet után 
tartott közgyűlésen Nagy Kálmán 
lelkész meleg hangon üdvözölte az 
új felügyelőt, majd az eskü letétele 
után Kovácsics Sándor felügyelő tar
totta meg gondolatokban gazdag szék
foglaló beszédét. Egyszerű tanítólakás 
volt a szülőhajléka — úgymond, — 
de tiszta vallásosságot, egyházszere- 
tetet hozott magával. Az egyházak 
legnagyobb hivatását abban látja, hogy |

j megjobbítsák az emberek testi és lelki 
életét. A nemes elhatározásokhoz az 
erőt mindig az egyház adja. Titus 
római császár elveszettnek tartotta 
azt a napot, melyen nem tett jót. 
A keresztyén embernek még inkább 
így kell gondolkodnia. — A szép be
széd mély hatást keltett a jelenvoltak 
szívében. Az új felügyelő a nap em
lékére 200 K-t adományozott a gyü
lekezetnek.

Iskolaavatás. Fényes ünnepség ke
retében avatta fel az őrimagyarósdi 
gyülekezet (Vas m.) új iskoláját Kund 
Sámuel esperes. Az avatóünnephez 
hozzákapcsolódott a templom félszá
zados emlékünnepe. Az ünnepi isten
tiszteleten Kund Sámuel esperes tar
tott beszédet s rámutatott a gyüle
kezet tiszteletreméltó áldozatkészsé
gére. Mikor egy félszázaddal ezelőtt 
elhatározták a templom megépítését, 
az akkori hívek részaratóknak sze
gődtek el az urasághoz s a gabona
részüket mind a templomépítésre for
dították. Most is nagy áldozatkészség 
és hitbuzgóság jeleképpen megépült 
az új iskola. — Ä minden szívet meg
mozgató egyházi beszéd közben Dá
vid János körmendi kántortanító ve
zetése mellett a körmendi ev. gyűl. 
énekkar énekelt szép egyházi éneket. 
—  Istentisztelet után az egész gyüle
kezet az iskolához vonult, melyet Kund

Sámuel esperes szép beszéddel adott 
át magasztos rendeltetésének. — Dél
után az iskolafelszerelésre kitünően 
sikerült hangversenyt rendezett a gyü
lekezet, melyen a körmendi ev. gyűl. 
énekkar néhány szépen előadott ének
kel szerepelt, Bögöthy Károly tanító 
szavalt, Dávid János, Háry Elek és 
Szemes Károly egy kacagtató bohó
zatot, Pavetits Manó, Dávid János és 
Töpfer Gyula pedig egy szép zene
számot adtak elő. A szépen sikerült 
hangverseny sokáig felejthetetlen 
marad.

Tanító-beiktatás. Megható ünnep
séggel iktatta hivatalába a somló- 
vecsei evang. tanítót, Gáspár Istvánt, 
— Ihász Mihály kertai lelkész. Avató 
beszédében meghatottan emlékezett 
meg arról, hogy a gyülekezet öröm
ünnepére fátyolt borít a gyász, mert 
hiszen a gyülekezet buzgó lelkipász
torát, Szalay László esperest csak 
most temette el. — A megható be
széd után Gáspár István tanító letette 
az esküt, majd közgyűlés következett, 
melyen az új tanító szép szavakban 
köszönte meg a benne helyezett bi
zodalmát.

Luther utolsó órái. Lapunk mai 
számának 10. oldalán közölt Papé: 
„Luther utolsó órái“ című kép a 
Könyves Kálmán Magyar Műkiadó 
R. T. Budapest (Nagymező u. 37—39.
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sz.) kiadásában heliogravure (rézfény- 
nyomat) kivitelben legújabban jelent 
meg- A kép nagysága margó nélküL 
39/49 cm., margóval 73/95 cm. és 
ára színes fakeretben 62 korona. 
Megrendelhető a fenti társaságnál 3 
korona részletfizetésre is.

I tth o n ró l.

A király Budapesten. A király no
vember első napjaiban Budapestre 
érkezik. Érkezésének napja még nincs 
véglegesen megállapítva, de alkalma
sint november 4-ike lesz. A budai 
királyi váriakban már nagyban ké
szülnek a király fogadására.

Drága a pénz. A háborús esemé
nyek ugyancsak megdrágították a 
pénzt. A nagy bankok nagyon meg
szorították a hitelt, úgyhogy vagy csak 
igen magas kamatláb mellett, — ren
desen meghaladja a 8%-ot, — vagy 
egyáltalán nem lehet pénzt kapni. 
Bizony nehéz most azoknak, kik 
hitelre szereztek házat, földet. Min
denesetre tanácsos most a földvásár
lástól tartózkodni. A nagy pénzdrága
ság még jó ideig eltart, hiszen a nagy 
háború naponkint belekerül 100 millió 
koronába, így azután nem csoda, ha 
egyéb célra nem jut pénz.

A kivándorlás. Innen is, onnan is 
egy-egy magyar község pusztulását 
halljuk. Csontfalu, egy szepesmegyei 
község lélekszáma 23-ra olvadt le a 
nagyfokú kivándorlás miatt, úgyhogy 
a belügyminiszter kénytelen község
jellegét megszüntetni. Bizony szomorú 
hír! De vájjon igazán ki kell-e ván
dorolni, ha van szorgalom, munka- 
szeretet s ha azt a kincset, mi a 
magyar földben rejlik, életrevalóság
gal fel tudjuk használni?

Országos szövetkezeti kongresszus. 
A magyarországi Szövetkezetek Szö
vetsége most tartotta Budapesten gyű
lését. A gyűlésen 4583 szövetkezet 
képviseltette magát. Mailáth József 
gróf megnyitó beszédében a súlyos 
gazdasági helyzetről beszélt. A gyen
gébb termés, a nagy pénzdrágaság, a 
zavaros politikai helyzet mind arra 
indítják az embereket, hogy a szö
vetkezet szárnyai alá helyezzék érde
keiket. Meskó Pál a termelők szervez
kedésének szükségességéről beszélt. 
Szerinte a termelőknek községenkint 
különböző élelmiszerek termelésére 
kellene szövetkezniök. Csak így le- 

etséges, hogy a városi közönség 
közvetlenül a termelőtől szerezze be 
szükségletét. Újhelyi Imre a tejszö
vetkezetekről szólott s azoknak or
szágos szervezetbe tömörítését sür

gette. Kovács József előadása után 
kimondta a közgyűlés, hogy az állat- 
tenyésztés fejlesztésére felhívja a kor
mány figyelmét s megsürgeti az ál
latbiztosítási törvény megalkotását.

Magyar ló a harctéren. A székes- 
fehérvári országos vásáron két bizott
ság mintegy 400 lovat vásárolt össze, 
az egyik bizottság Szerbia, a másik 
Törökország részére. A lovak ára, 
4—600 K között váltakozott.

A z  o r sz á g 1 d o lg á r ó l.

A képviselöház és a közös bizottság.
A képviselőházat október 30-ára gyű
lésre hívták össze. Ez a gyűlés bi
zonyára a szokott zavarok között 
folyik le. A közös ügyek intézésére 
kiküldött bizottság november 5-én 
kezdi meg tárgyalását Budapesten.

A  n a g y v ilá g b ó l .

A háború. Törökországban ugyan
csak rettentes napok következnek 
egymásután. Patakokban ömlik a vér 
s egy-egy elkeseredett nagy harc 
után ezer és ezer holttest fedi a csata
teret. A harctérről érkező hírek na
gyon bizonytalanok. Eddigelé a tö
rökök húzták a rövidebbet s külö
nösen a bolgárokkal szemben jelen
tős csatákat veszítettek. A hét ese
ményeit a következőkben foglaljuk 
össze: A bolgárok előnyomultak
egészen Drinápolyig. Drinápoly a 
törökök egyik legnagyobb erőssége, 
úgyszólván ez a kulcs, mely Török
országba vezet. Egy másik bolgár 
sereg Kirkilisszéhez vonult, mely 
Drinápolytól keletre 40 kilométerre 
fekszik. Három napi ostrom után a 
bolgárok a várost elfoglalták. Kir- i 
kilissze és Drinápoly közt rettenetes 
harcok folynak. A törökök veszte
sége állítólag megközelíti a 16 ezeret; 
a bolgároké sem igen marad mögötte. 
Drinápoly meghódításáról korai dolog 
volna beszélni. Ez egy olyan erős 
vár, melynek megostromlásához hó
napok kellenek. —  A görögök is előre
nyomultak, elfoglalták Elasszanát, 
de 5000 emberük maradt a csata- 
sikon. A szerbek elfoglalták Prisztinát, 
a régi szerb birodalom fővárosát. — 
Dacára a nagy török veszteségeknek, 
nem lehet a háború végére követ
keztetést vonni. Minden valószínűség 
szerint a törökök időt akarnak nyerni 
a döntő ütközetre, hogy csapataikat 
mind felvonultathassák.

A háború egyes nagyobb vezére
ket hamarosan ráhelyezett a hir szár

nyára, úgy hogy a mondák egész 
sora születik a nép ajkán. Az egyik 
montenegrói tábornokról megírták a 
lapok, hogy öngyilkos lett. Halála 
körülményeit így adták e lő : Bozse- 
vics tábornok hadosztályát az ellen
séges földön vezette, de nem igen 
törődött egy kis török erőddel, mely 
jobbról feküdt. Egyszerre csak a 
törökök rájuk ütöttek s nagy pusz
títást vittek véghez a montenegrói 
seregben. Mikor azt Nikita királynak 
jelentették, az nagy haragra gerjedt 
s maga elé hivatta a tábornokot. Az 
mereven szalutálva állott meg a király 
előtt. Nikita szikrázó szemmel, a 
haragtól kipirult arccal fordult hozzá:

— Bozsevics tábornok I Te szé
gyent hoztál a hadseregemre I Mivel 
mented ezt 1

— Ezzel, felség 1 —  válaszolta 
érces hangon a tábornok.

És előrántva revolverét homlokába 
lőtt. A másik pillanatban a tábornok 
véresen, átlőtt halántékkal, élettelenül 
zuhant alá. A király és vezérkara 
megdöbbenve nézték a váratlan jele
netet. Elsőnek maga a király tért 
magához megilletődéséből és odalépve 
a tábornok holttestéhez, lehajolt hozzá 
és homlokon csókolta. A tisztek sze
mébe könny szökött. Majd feléjük 
fordult a király:

—  Uraim, ez vitéz katona volt. Kár 
érette, még jóvátehette volna hibáját, 
Bozsevics tábornok, Isten veled 1

így írták ezt a lapok. De azután 
kiderült, hogy a tábornokot saját 
katonasága lőtte agyon, mert durván 
bánt velük.

Hány embert tesz még hőssé a 
háború s hánynak homloka köré 
fon babérkoszorút a saját hősiessége 
helyett az emberek képzelődése !

Katasztrófa a levegőben. Német
országban egy léghajó szétrobbant. 
A ballon viharfelhők közé került, a 
hol valószínűen villám sújtotta. A 
főhadnagy és főmérnök, kik a kosár
ban ültek, meghaltak. A barométer
ből megállapítható, hogy a ballon 
hirtelen 3000 méterre, majd ugyan
ilyen gyorsan 5000 méterre emel
kedett. — Franciaországban egy 
repülőgép százötven méter magas
ságból lezuhant és a vezetője ször
nyet halt.

Egy török katonavonat katasztró
fája. A Szmirnából Aidinba vivő 
angol vasútvonalon egy katonavonat 
kisiklott és több méter magas töltés
ről lezuhant. Majdnem az egész 
vonatszemélyzet és kétszáz katona 
életét vesztette, másik kétszáz katona 
súlyosan megsebesült.
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A  gazd aság - k ö r é b ő l.

A tehén meddőségének leküzdése.
A sopronvármegyei gazdasági egye
sület kísérletet tett a tehenek mind 
gyakrabban észlelt meddőségének le
küzdésére. A kezelés abból áll, hogy 
a kitapintható és esetleg jelenlevő 
sárgatesteket és cisztákat összenyomva 
megsimmisitik és ezáltal a meddőség 
egyik leggyakoribb okát elhárítják. 
Természetesen ez az eljárás csak a 
sárgatestek és ciszták által okozott 
meddőségnél vezet célra, amely azon
ban a svájci és németországi tapasz
talat szerint egyik leggyakoribb oka 
a tehenek meddőségének. A sopron
vármegyei gazdasági egyesület Svájc
ból, Arth községből egy Bürgl nevű 
gazdát hozatott, aki a vármegye egyes 
tehenészeteiben és községeiben az új 
eljárás szerint kezelte az állatokat és 
megtanította az egyébként igen egy
szerű kezelésre a tehenészetek és 
községek megbízottjait.

Istállószövetkezet Délfranciország- 
ban. Franciaországban már évek óta 
egy rendkívül hasznos intézményt lé
tesítettek. Mivel észrevették, hogy a 
gazdák nem tudják lovaikat jól ne
velni, sem pedig azt megfelelően ér
tékesíteni, úgynevezett istállószövet- 
kezetet állítottak fel. A szövetkezet 
megveszi a gazdától a lovat, árának 
2/3-át azonnal kifizeti, V3-át pedig 
miután már ő is eladta. Mielőtt azon
ban eladják, a lovat kitanítják, hogy 
nagyobb legyen az értéke. 1905-ben 
6000 frankkal alakult meg a szövet
kezet s már 1907-ben 130.000 frank 
forgalmat bonyolított le.

A kis malacok etetése sokszor ne
hézségbe kerül. Főtt burgonyától so
kan hasmenést kapnak közülök, mit 
jóformán a burgonya csirájában levő 
solamin nevű méreg okoz. Egy gazdál
kodó próbát tett s a burgonyát meg
sütötte s összetörve árpadarával meg
hintette. Azóta semmi bajuk sincsen 
a kis malacoknak.

A Harangszó perselye.

Az alsódörgicsei Zsedényi-emlék 
javára eddigi gyűjtés 10 K. Újabban 
adakoztak: A zalai egyházmegye 20 
K, Fenyves Ede Mencshely 2 K, 
Nagy Lajos Szentantalfa 10 K, Ma- 
gyary Miklós Kapolcs 3 K, Novák 
Elek Kővágóőrs 3 K, Zsiray Lajos 
Nagyvázsony 2 K, Zvikker Béla Akaii 
5 K, Bereczky Géza Mencshely 1 K, 
Czuppon Sándor Kővágóőrs 1 K,

Wehoffer N. Zászlós 2 K, Ments 
Terus Mesterháza 1 K, özv. Nagy 
Ferencné Mesterháza 1 K, Schréter 
Károly Dombóvár 1 K. Összesen 62 K.

Sajtóalapra eddigi gyűjtés 7 50 K. 
Raposa Ferenc Felsőcsalogány 50 f, 
Bartkó Sándor Nagyvárad 50 f. Össze
sen 8 ‘50 K.

A Harangszónak adakoztak Stefan 
Pónya Wien 50 f, Schréter Károly 
Dombóvár 1 K, összesén 1.50 K.

GABONAÁRAK.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1912. év. okt. hó 31-én.
Búza 21 20, Rozs 19.20, Árpa 19.60, Zab 

19.50. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

VEGYES HI RDETÉSEK.
Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 

(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

Számtalan
kitüntetés.

S AJ T
Emmentháli,
Répczelaki,
Trapista,
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyérak

---------- R é p c z e la k .-----------

Egy tanone
fűszerüzletbe felvétetik. 2—3 oszt.

középiskola megkívántatik. 
T r e m m e l  V i l m o s ,  Ruszt. 

(Sopron m.)

Toronyóra-készítő.

Sándor Ferenc
ev, gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye. 
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.
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! Sza l óky  Zsigmond i
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtér.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sirkőraktara. 
Kataszteri földm éréshez 
szükséges köveket rak

táron tartok.
|  Épületm unkát és minden- |  
f  nem ű javítást elfogadok. í
* *  ^  A i A  -fc A A. j á i .  J H .  A t j f a  J Á * .  A A A  J i O .  A ü .

Á l l á s t  k e r e s
1913. január hó l-ére egy teljesen 
megbízható, 31 éves, nős, családos, 
evang. vallású egyén, ki irás- és szá
madásban jártas. Hadseregnél mint 
szakaszvezető szolgált, 3 évig mint 
rendőr, 3 éve pedig nagy uradalom
ban mint magtáros jelenleg is szolgál. 
Elfogad kulcsár, gazda, magtáros, 
erdőőr, vadőr, raktáros, mázsáié, 
munkafelügyelő vagy bármi más 
megfelelő állást. Szíves megkeresések 
csakis ajánlott levelekben az alábbi 
címre a fizetés megjelölésével kéret
nek : Kriskó Kálmán magtáros, Gyula

major, up. Zámoly. Győrmegye.

Nevelőnőt keresek,
aki leányomat a felsőbb leányiskola 
I. osztályára tanítaná. —  Arcképpel 
és bizonyítvánnyal ellátott ajánlatokat 
kérek. Gayer Józsefnó, Sárvár.

Nyomatott Wellisch Béla villamUzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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TARTALOM: Sóntha K ároly: Reggeli ének (vers). — Kicsiny kezdet, nagy eredmény. — Pulay Vilma: Szomorú napok (elbeszé
lés). — Wéber Sam u:  A házasság, különös tekintettel a reverzálisra. — Farkas M ihályné; A fáraó és a szegény özvegy-asszony. 
— Margócsy K á lm án : Búcsúbeszédhez elöima (vers). — Magyar Grazda: Dr. Kukuljevics József: Az istálló egészségtana. —-

Ország-Világ. — Vidám históriák. — Persely.

Reggeli ének.
Dallam: Krisztus Urunknak áldott születésén.

Szétárad ismét szép napod világa, 
Teremtő Isten, az egész világra;
A  kies reggelt örömmel köszöntőm,
S  szívem kiöntöm.

Kiöntöm szívem buzgó Miadásban, 
Lelkem mélyéből fakadó foMszban,
És áldva-áldom atyai hűséged 
S gondviselésed.

Téged dicsérnek füvek-fák, virágok,
S  a messzeségben kékellö határok, 
Téged dicsőít az egész mindtnség,
Oh égi Felség!

Nincs bár beszédök éq s föld seregének, 
Mégis meghallik nyelvükről az ének, 
Kihat zengésük az Ident imádva, 
Mind a világra.

Buzgó fohászom engedd, hogy ve-
[qyítsem

A millióknak énekébe, Isten !
Hálásan érzem, hogy mily jó  az élet, ■ 
Járván Tevéled.

Atyám , oh tarts meg mindvégiglen en-
[gem,

Tehozzád hajló gyermekded hitemben, 
Hogy így naponként boldogabb lehessek, 
S Hozzád mehessek!

SÁNTKA k á r o l y .

Kicsiny kezdet, nagy eredmény.
Ha a gazdag és nagy embereket 

megkérdeznénk, hogy micsoda a meg
gazdagodásuk és előmenetelük titka, 
a legtöbb azt mondaná, hogy azért 
lett gazdag és nagy ember, mert min
dig megbecsülte időben, pénzben, 
munkaerőben a kicsiny dolgot. Nem 
mondták, hogy hiszen ez csak egy 
fillér, csak egy óra, csak egy kis 
munkaerő, nem érdemes megbecsülni, 
nem érdemes a munkát elkezdeni, 
hanem a kicsinyt sokba vették, össze
rakták s a végén ezekből fejlődött a 
nagy eredmény. A magyar példaszó 
olyan igazán mondja: sok kicsiny 
sokra megy.

Az embernek a mustármagról szóló 
gyönyörű példázat jut eszébe. Kicsiny 

j  mag csupán, mely elszórva hever az 
I országúton. Fölötte gyors repüléssel

szárnyalnak a madarak, de egyikse 
száll le hozzá: hiszen olyan kicsiny 
mag, nem is érdemes leszállni érte. 
De ha ez a kicsiny mag termőföldbe 
kerül, csakhamar meghasad vékony 
burka, a benne rejlő életerő kihajt s 
a kis növény növekedni kezd. Múlik 
az idő s égbenyúló szára kérges 
törzzsé erősödik. Ágai megsokasod
nak, szétterülnek, lombot hajtanak. 
És nézd csak, jönnek a madarak és 
azt mondják: milyen hatalmas fa, 
bizony fészket rakunk ágai közé és 
oltalmat találunk ott vihar és vesze
delem ellen. De arra nem gondolnak, 
—  az állattól nem is várjuk, hogy 
gondolkodjék, — hogy valamikor ki
csiny mag volt az a terebélyes nagy 
fa. De az emberektől elvárhatjuk, 
hogy gondolkodjanak 1

Kicsiny kezdetből lesznek a nagy 
eredmények. Krisztus 12 tanítvánnyal 
hódította meg a világot. Luther Már
ton 95 rövid tétellel támadta meg a 
róm. katholikus egyházat. Élt Német
ország egyik városában egy kegyes 
lelkész, az néhány koronával vetette 
meg alapját a felebaráti szeretet nagy 
intézményeinek. Ma már nagy város
részt alkot a Franke-féle intézet.
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Ma is ilyenfélét olvastam az újság
ban. És pedig Magyarországon történt 
Szászrégen városában. 1792-ben, Frits 
Tamás, egy istenfélő, jóérzésü ember 
120 forintot hagyott a szegényeknek. 
A város bölcs magisztrátusa úgy 
gondolta, hogy ő nem osztja ki ezt 
a 120 forintot, hiszen nemcsak az 
akkori, hanem a mindenkori szegények
nek hagyta a becsületes Frits Tamás, 
így azután megmaradt a pénz, for
gott és gyümölcsözött a város kezén. 
Mindig több és több lett. Végre 260 
ezer korona lett belőle. A város pe
dig elhatározta, hogy elhagyatott em
berek és gyermekek számára hajlékot 
emeltet belőle. így lett itt is a kicsiny 
kezdetből nagy eredmény. Az a kis 
mustármag, mit Frits Tamás utolsó 
akaratával elültetett, kihajtott és tere
bélyes fává növekedett.

Mennyi ilyen terebélyes fa állhatna 
evangélikus egyházunk széles mezőin, 
ha az emberek máskép gondolkod
nának. Mindenekelőtt mindenkinek 
gondolnia kellene arra, hogy vagyonát, 
legyen az akár kicsiny, akár nagy, 
a jó Istennek köszönheti. Illő tehát, 
hogy annak legalább egy részét vissza
szolgáltassa az Istennek. — Ugyan 
hogyan ? . . .  kérdezed. Hiszen az Is
tennek nem adhatok 20, 100 vagy 
1000 koronát? De igenis adhatsz. Ha 
jótékony, nemes célra hagyod, ha 
egyházadnak, gyülekezetednek adod, 
akkor az Istennek adtad. Mekkora 
összeg keletkeznék minden gyüleke
zetben, ha minden egyháztag meg
emlékeznék az Úrról s abból, mit az 
Úrtól nyert, egy kicsiny mustármagot 
elültetne az anyaszentegyház szántó
földjébe 1

Mert nem kell azt gondolni, hogy 
csak a nagy dolgokkal lehet előállani. 
Rosszul gondolkodnak azok, akik azt 
mondják: vagy hagyok egy tekinté
lyes összeget gyülekezetemnek, vagy 
semmitsem hagyok I Nem 1 a kicsiny 
dolgokat sem szabad szégyelni, azok
ból fejlődnek a nagy eredmények!

Azok is rosszul gondolkodnak, kik 
emberi hiúságból egyszerre látni akar
ják áldozatkészségük eredményét. 
Csak akkor adnak, ha azután még 
élvezhetik a dicséretet, a hiúság töm- 
jénezését. Lám, az a néhai jó szász- 
régeni polgár nem törődött a hiúság
gal. ő  a maga anyagi tehetsége sze
rint jót tett és megelégedett nyugodt 
lelkiismerete jutalmával. Nem tudom, 
de lehet, hogy akkoriban hamarosan 
elfelejtették. De most már bizonyos, 
hogy 120 esztendő múlva feltámadt, 
s a megsegített szegények áldva emlí
tik nevét!. . . Tudjunk mi is így

áldozni az Úrért I Tekintsünk el a hiú
ságtól, ne akarjuk az áldozathozatal
nak eredményét azonnal látni 1 Eléged
jünk meg azzal, hogy végső intéz
kedésünkben is megtesszük köteles
ségünket egyházunkkal szemben I De 
azt tegyük meg I Egy evangélikus 
ember ne felejtkezzék el arról, mivel 
tartozik anyaszentegyházának, gyüle
kezetének. Ne károsítsa meg azért 
övéit, hanem azt a követ, melyet 
neki kell odavinni a gyülekezet anyagi 
erősödéséhez, adja meg, vigye oda 
mindenki! Ha mindenki visz oda egy 
tégladarabot, akkor nagy. erős lesz 
anyagiakban is a mi anyaszentegy- 
házunk. Kicsiny lehet a kezdet, de 
nagy lesz az eredmény.

Szomorú napok.
Elbeszélés a valdens üldöztetés idejéből.

Franciából szabadon átdolgozta: 
Pulay Vilma.

III.

A sok üldözés között csak egy se
gítségük volt a sokat zaklatott val- 
denseknek, az élő, erős Isten. S az 
Isten nem is hagyta el őket, támasz
tott népének szabadíiót. Élt a Brouard 
hegyi lejtőn Svájcban egy istenfélő 
protestáns család, kik mindnyájan hű 
követői voltak az Urnák, — később 
pedig ketten mártírjai is lettek vallá
sos meggyőződésüknek. — Ennek a 
családnak Józsué Janavel volt a feje, 
akit már fentebb is említettünk, ő lett 
szorongatott hitsorsosainak bátorítója 
és vezere.

Hat tagból állott ez a kis család. 
Békés istenfélő életet folytattak sze
rény kis kunyhójukban. Különösen 
az öreg nagyapa volt igen vallásos 
érzületű, telve a régi idők rendíthe
tetlen hitbuzgóságával, melyet örö
költek leányai és unokái is, de buz- 
gósága mégis legerősebb nyomot 
hagyott fia lelkében, aki ettől ihletve 
fegyvert fogott, hogy hitsorsosainak 
élére álljon s megvédje az őseiktől 
rájuk szállt drága örökséget: a hitet.

Elhatározta, hogy sereget gyűjt 
össze a menekült és szétszórtan bo
lyongó valdensekből, azután felvonul
nak az Alpok magaslatára, ott tábort 
ütnek s ha az ellenség üldözésükre 
indulna, ott várják be a támadást.

Tervét közölte feleségével, Márthá- 
val. Könny csillogott szemében, midőn 
arról beszélt, hogy mi lesz családjá
val, ha ő elesik a harcban.

Mártha egy darabig habozott, váj
jon mit válaszoljon férjének. Vissza

tartsa-e vagy azt tanácsolja neki, 
hogy csak engedelmeskedjék lelkiis
merete szavának? Végre győzött 
benne a vallásos buzgóság s így 
szólt: „Ne félj és ne aggódj miat
tunk I A jó Isten majd megvéd és 
megőriz a mi számunkra. Ha pedig 
úgy rendelte, hogy ez a szent küz
delem legyen halálod oka, akkor 
majd gondot visel rólunk. Te csak 
menj s teljesítsd kötelességedet.“

Józsué megölelte a feleségét s le
csókolta szemeiről a könnyeket. Mé
lyen meghatva így szó lt: „Megyek 
és bizonyságot teszek hitemről. Az 
Ur legyen veletek s oltalmazzon ben
neteket ; nekem pedig adjon erőt hi
vatásom teljesítésére.“

Még aznap elment s megkezdte a 
a sereg összegyűjtését.

IV.
A bizonyságtétel napja el is érke

zett. 1655. április 24., husvét szom
batját tűzték ki a piémonti eretnekek 
kipusztítására.

A községeket, utakat, völgyeket 
elárasztották csapatokkal. Csak egy 
község maradt békében, a kiváltsá
gos Rora.

A Brauard lejtőn is megjelent egy 
ellenséges expedíció, Kristóf luzerni 
gróf vezérlete alatt.

Józsué, — aki azon a napon jött 
vissza búcsúzni feleségétől és gyer
mekeitől, —  lakása ajtajából meg
látta a verőfényben felcsillanó ellen
séges fegyvereket. „Mártha, itt az 
óra — szóit gyorsan a házba lépve, 
— nekem mennem kell!“ Azzal 
gyorsan levette a falról fegyverét és 
eltűnt egy titkos földalatti ajtón át.

Felesége egy pillanatig merően né
zett maga e le ; visszanyerte nyugal
mát. Maga köré gyűjtötte gyermekeit 
s imádkozott velük.

Ezalatt Józsué már messze járt, 
míg végre elérte azt a helyet, hol 
kis csapata táborozott. A valdensek 
gyökereiket a sziklák repedéseibe 
mélyesztett zöldelő cserjék mögé 
rejtőztek s mély csöndben figyelték 
az ellenség mozdulatait. Alighogy 
Józsué megérkezett s csapata vezény
letét átvette, szabályos ütemü lépé
sek zaja, fegyverzörgés, parancssza
vak hallatszottak. Az ellenség meg
érkezett.

„Vigyázz“, vezényelte Józsué lassú 
hangon. Az ellenség előcsapatából 
hat ember lépegetett óvatosan a hegy
szoros felé. Mikor lőtávolra érkeztek, 
Józsué jelt adott, a fegyverek eldör
dültek, s mind a hatan halva estek 
össze.
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Ismét hat ember vált ki a csapat
ból, de ezek is épen úgy jártak, mint 
az előbbiek. A seregen lassanként 
rémület vett erőt. Kristóf gróf hiába 
kért könyörgött, fenyegetődzött, ka
tonái egy lépést sem tettek a hegy- 
szorös felé. Sőt mikor újabb lövések 
hangzottak, megfordult az egész se
reg és hanyatt-homlok rohantak le a 
hegylejtőn. Jó sokáig tartott, mire 
összeverődtek a hegy lábánál, ö ssze
számolták az embereket és ekkor 
kitűnt, hogy még a fele hiányzik.

A valdenek kis csapata pedig uj
jongott örömében a szerencsés meg
szabadulás fölött és hálát adott az 
Úrnak.

Józsué ezalatt lement Rorába, hogy 
megnyugtassa a lakosokat. Legyetek 
békességgel — mondotta a lelkész
ük udvarán összegyülekezett soka
ságnak — az ellenség ma már nem ér
kezik ide. Az Úr erős karja feltar
tóztatta őket a hegyekben. De attól 
félek, hogy néhány nap múlva két
szeres erővel törnek ránk, s meg
bosszulják a mai veszteséget is.

— Az árulás lenne — felelt a lel
kész. Hiszen mi biztosítékot nyertünk, 
hogy községünket nem támadják meg. 
Azért én azt tanácsolom: menjünk 
el az őrgrófhoz s jelentsük be neki, 
hogy fel akarták dúlni békés közsé
günket*.

— „Jól van — szóltak az emberek. 
Menjünk az őrgrófhoz!. . . “ Mindenki 
reménykedett, csak Józsué nem várt 
semmi jót.

A gróf látszólag kegyesen fogadta 
a küldöttséget.

„Az nem az én rendeletemből tör
tént, hogy Rorát megakarták támadni, 
mondotta. Talán rablók csapata kísé
relte meg a támadást.

Majd gondoskodom róla, hogy 
ilyesmi többet elő ne forduljon, csak 
menjetek haza békességgel.“

A küldöttség örömmel és megelé
gedve távozott a táborból. „Tálán 
mégis földerül számunkra, mondta 
könnyeit törülgetve a lelkész. De váj
jon mi lesz a többi községekkel, mi 
történik többi hitsorsosainkkal“ ?

„A jó Isten majd csak megoltal
mazza őket, — válaszoltak az öregek. 
Mi pedig imádkozzunk értük, hogy 
derítsen reájuk a jó Isten békésebb 
napokat. „

Azonban a roraiak reménysége is 
csakhamar szertefoszlott. Józsué sötét 
sejtelmei valóra váltak. A gróf min
den tiltakozása és Ígérete álnok hazug
ság volt. Rora felett is kimondatott 
a halálos Ítélet.

Három nap múlva egy egész ezred

HARANGSZÖ

tört be a piemonti síkságra és a Brou- 
ard hegy lábánál tábort ü tö tt.. .  A 
sereg zöme pedig Rora felé tartott. 
Józsué csak erre várt. Kis seregével 
elrejiőzködött a hegyszoros mögött s 
alighogy a katonák előrenyomultak 
a szűk hegyi úton, abban a pillanat
ban minden oldalról sziklákat görget
tek reájuk.

Az ellenség rémülve és fölbomolva 
hátrált a meredek lejtőn visszafelé, 
egészen a hegy lábánál elterülő fő
hadiszállásig, hol a fővezér, a Pia- 
nezzai őrgróf szigorú arccal fogadta 
a menekvőket. „Gyáva emberek 
vagytok, — szólt mérgesen, — hát 
még az ilyen apró-cseprő csapatoktól 
is megijedtek ? Látom, hogy magam
nak kell a sereg vezetését átvennem, 
ha azt akarom, hogy a csorbát ki
köszörüljük s a földdel egyenlővé 
tegyük azt az eretnek fészket“. — 
Nyomban kiadta a parancsot, hogy 
induljanak.

A valdensek ezalatt összegyülekez
tek a hegytetőn. Mikor mindnyájan 
együtt voltak, Józsué igy szólt : 
„Imádkozzunk testvéreim, kérjük a 
mi mennyei Atyánk segedelmét és 
oltalmát.“ — Letérdeltek, imádkoztak, 
majd pihenőre tértek.

Szegény, üldözött hitvallók 1 csen
des nyugalomban hajtották fejüket 
álomra, de egyszerre csak puskaro
pogás, ágyudörgés riasztotta fel őket 
szendergésükből.

Az ellenséges csapatok az éj sötét 
leple alatt felvonultak Rora alá, s 
annak kapuit ostromolták. Hiába volt 
minden ellentállás, bevették a várost. 
Mire a nap felvirradt, Rora romhal
maz volt. Csak kevés embernek sike
rült az éj leple alatt a hegytetőre 
menekülni, hol Józsué maroknyi csa
pata szomorúan hallgatta a vész
lármát ; de gyengeségük érzetében 
nem mertek támadólag fellépni. Hi
szen mik lettek volna ők a túlnyomó 
ellenséggel szemben? — Parányi por
szem a nagy áradat ellen.

„Ne csüggedjetek mondá Józsué; 
máj eljő még a győzelem napja, mi- 

1 dőn az Ur diadalra vezeti az övéit 
s megalázza ellenségeinket.“

(Folytatjuk.)

A házasság különös tekintettel 
a reverzalisra.
Irta: W éber Samu.

Németből fordította: Farkas Győző theol. 
II.

A vegyes házasság és a gyermeknevelés.
A házasságkötés előtt s a mézes

hetek alatt még nem merülnek fel

19.

ellentétek a vegyes házasok között. 
Az egvik fél örömest enged a másik
nak. De másként alakulnak a viszo
nyok, midőn a szerelmi mámor után 
az élet komolysága s a komor meg
fontolás lép előtérbe. Később a gyer
meknevelésnél a vegyes házasok mind
egyike bizonyos előnyöket szeretne 
biztosítani a maga egyháza számára, 
annál is inkább, mennél drágábbnak 
és becsesebbnek tűnik fel előtte ősei
től örökölt szent hite. Akkor aztán 
a súrlódások és szemrehányások napi
rendre kerülnek s megbontják a család 
boldogságát és békéjét.

A házasságot, mint az állami rend
nek is alapját, az állam védelmébe 
vette s törvényekkel rendezte a ve
gyes házasság gyermeknevelési ügyét. 
A törvény a prot. felet is védelmébe 
akarta fogadni, de mindig akadtak 
oly lelkes katholikusok, kik a törvé
nyek intézkedéseit gyöngíteni, avagy 
elkerülni tudták.

A következő sorokban néhány tör
vénnyel ismerkedünk meg annak bi
zonyságára, hogy a sokat hányatott 
protestánsok mily méltatlan elbánásban 
részesültek hosszú időn keresztül.

II. Lipót uralkodása alatt. 1790/91- 
ben hozatott a protestánsokra nézve- 
nagy fontossággal biró XXVI. t.-c. 
Ennek 15. § a szerint a vegyes házas
ságból születendő gyermekeknek, fiúk- 
nak-leányoknak egyaránt katholiku- 
soknak kellett lenniük, — s ha a szü
lők akarták — a fiúk is azok lehet
tek. Végeredményben tehát látjuk, 
hogy a vegyes házasságból született 
gyermekek mind, kivétel nélkül katho
likusok lehettek. A reverzális a XXVI. 
t.-c. 15. §-a értelmében is érvénytelen 
volt, de, s itt búvik ki a szeg a zsák
ból. ha azt protestáns atya adta, úgy 
a kath klérus érvényesnek ismerte el 
s ki is használta azt a maga egyháza 
javára s a prot. kárára, jóllehet a 
reverzális a világi törvények előtt 
érvénytelen volt.

1848, a szabadság, egyenlőség, 
testvériség magasztos és lélekemelő 
jelszavaival nem hagyhatta érintetle
nül a vegyesházasság kényes kérdé
sét sem. Az evangélikusok egyete
mes gyűlése Budapesten a XX. t.-c. 
alapján, mely kimondja a vallásfele
kezetek egyenlőségét s viszonossá
gát. ama határozatot hozta, hogy a 
katholikusoknak kedvező XXVI. t.-c. 
15. §-a, a viszonosság elvéből kifo
lyólag a protestánsokra nézve is ily 
kedvező módon módosíttassék, oly 
módon, hogy, ha az atya evangéli
kus, akkor a fiúknak s lányoknak 
egyaránt evangélikusoknak kell len-
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niök. Ha az anya evangélikus, az 
atya pedig katholikus, akkor a lá
nyoknak minden körülmények között 
evangélikusoknak kell lenniök s ha a 
szülők akarják, a fiúk is azok lehet
nek. Az egyetemes gyűlés eme ha
tározatát a felsőbb fórumok is jóvá
hagyták s ezentúl ez szolgált zsinór- 
mértékül a kereszteléseknél.

Ezek a szempontok mindaddig 
irányadók voltak, mig 1868-ban az 
Lili. t.-c. 12. §-a a vegyes házasság
ból született gyermekek vallására vo
natkozólag a következőkép intézke
dett: „A vegyesházasságból szüle
tendő fiúk atyjuk, a lányok pedig 
anyjuk vallását követik.“ A 13. §. 
eltiltja a reverzálist. A 14. §. szerint 
a szülők elhalálozása sem változtat
hat a gyermekek vallásán. A 15. §. 
értelmében a gyermek csak 7. élet
évéig követheti áttérő szülőjének val
lását. A 16. és 17. §. értelmében a 
házasságon kívül született gyermekek 
is a 12. §. intézkedései alá esnek, ha 
t. i. később atyjuk által elismertet
tek s a házasság által törvényesít- 
tettek.

Ez a törvény bármennyire is ki
elégítette a józanul gondolkodókat s 
nyilván magán viselte a felekezetek 
egyenlőségének és viszonosságának 
elvét, mégis szálka volt a katholikus 
klérus szemében, amely az elmúlt 
századoktól elkényeztetve, a keresz
teléseknél a vegyes házasságból szü
letett összes gyermekeket a katholi
kus egyház javára akarta megnyerni. 
Bár hatályon kívül helyeztetett a re- 
verzális, a kath. klérus a gyóntató
székben és a szószéken minden be
folyását felhasználta. Régi szokáson 
alapuló jogait gyakorolva, papjaitól 
írásbeli ígéreteket követelt, hogy a 
vegyes házasoktól született összes 
gyermekeket igyekeznek a katholikus 
vallásban neveltetni.

A prot. papság s az egyetemes 
gyűlés egyaránt tiltakoztak a törvény 
ilynemű kijátszása ellen. Ebből ké
sőbb az összeütközések és perek vég
telen sora keletkezett. Sok kath. lel
kész, bár a polgári bíróság el is Ítélte, 
nyíltan hirdette, hogy lelkiismerete 
sugallatát követi, midőn a vegyes
házasoktól született gyermekeket saját 
egyháza számára akarja megnyerni.

íme, az egyenlőség és viszonosság 
elvétől áthatott törvény ismét csak 
ábránddá vált s a felekezeti béke is
mét veszélyben forgott. A törvények 
előbb említett kijátszásánál nekünk 
protestánsoknak csak az szolgálha
tott vigaszul, hogy a reverzális a 
törvény előtt érvénytelen volt s hogy

a kath. lelkészek ilynemű törekvései 
sok helyen meghiúsultak.

Mivel a hivatalos közegek legtöbb- 
nyíre tehetetlenül állottak a katholi
kus klérus önkénykedéseivel szemben 
s a viszonyok mindinkább tarthatat
lanokká váltak, 1894-ben megszüle
tett az u. n. egyházpolitikai törvény.

Folytatjuk.

A fáraó és a szegény özvegy
asszony.

Irta : Farkas Mihályné.

Régi történet, szép és tanulságos, 
íme — hallgassátok:

Élt egykoron messze Egyiptomban 
egy hatalmas fejedelem, aki sok mil
lió nép fölött uralkodott; se szere, 
se száma nem volt kincsének, mar
hájának, és diadalmas csatákban, 
alattvalói hulló vérével írta be nevét 
a történelem könyvébe.

De még mindig félt, hogy a fele
dés pora fedi majd emlékezetét, ha 
egyszer sírba száll, azért elhatározta, 
hogy egy soha nem látott pompájú 
templomot emeltet a maga Istenének, 
és annak homlokzatára véseti majd 
arany betűkkel a nevét.

Királyok szándékát nyomon követi 
a tett. Az ország legnagyobb építő
mesterei tanácskoztak a remek épület 
tervén, s ezer meg ezer munkáskéz 
mozdult serényen, hogy megvalósítsa 
azt. Mire a Nílus jóvoltából második 
termését hozta az áldott föld, már 
büszkén emelkedtek égnek az óriás 
falak.

Fáraó nagy kedvét lelte terve meg
valósulásában ; aranyos hintójábán 
ülve — melyet rabszolgák hordoztak 
vállukon —  személyesen ügyelt föl 
az építés munkájára, és mert a siker 
dicsőségében senkivel osztozni nem 
akart, szigorúan megparancsolta, hogy 
senkitől, semmiféle ajándékot e-célra 
elfoeadni nem szabad.

Történt pedig, hogy egy szegény 
özvegy-asszony, ki sanyarú munká
val tengette napról-napra életét, tanúja 
volt e nagyszerű munkának, és ellen
állhatatlan vágy támadt szívében, hogy 
ő is valamivel hozzájárulhatna az Ür 
házának építéséhez.

Volt egy fillérje, egy marok szénát 
vett rajta és odavetette azt az ökrök 
lábai elé, amelyek az óriási márvány
oszlopokat cipelték társzekereken a 
templom előcsarnokához.

Megpillantá ezt a fáraó és nagy 
haragra gerjedt. — Egy intésére a 
poroszlók trónja elé hurcolták aTe- 
megő asszonyt.

„Hogy mersz akaratommal szembe- 
szállani, vakmerő ? I kiálta reá — 
„vagy nem tudod-e. hogy magamnak 
kívánom a dicsőséget, hogy az Urnák 
e hajlékát fölépítsem az utolsó tégláig ? 
És íme, te kijátszód parancsomat, 
alattomosan táplálva barmaimat?!“ 

„Szüntesd haragodat, óh, életnek 
és halálnak ura“, esdekelt az özvegy 
— „dicsőségedben osztozni én nem 
kívánok. Hisz milyen csekélység az 
én adományom és nem is tud arról 
senki, nekem pedig nagv öröm, hogy 
e parányi hálaáldozattal szolgálhattam 
az Istennek, aki nekem mindent adott I “ 

Megilletődve az asszony alázatos 
lelkületén, bántatlanul bocsátá el őt 
színe elől az uralkodó, a templom pedig 
csakhamar elkészült, márvány, arany 
és drágakő, egy tökéletes műremek.

A bejárat fölött pedig ott tündökölt 
a fölírás: ,.Fzt a templomot építé az 
Ur tiszteletére Ramses fáraó, Egyip
tom királya, ő egyedül és senki más.“ 

Másnap összegyülének a főpapok 
és a tengernyi nép, hogy nagy ün
nepséggel fölszentelnék a templomot. 
És íme, midőn a márványtábláról le
hullott a bibor-lepel, megdöbbenve 
látta mindenki a csodát. Egy titok
zatos felsőbb hatalom megváltoztatta 
az írást, és a homlokzaton ez a ki
jelentés állt:

„Ezt a templomot az Ur tisztele
tére építé Ramses fáraó, egy szegény 
özvegy-asszony segítségével.“

A fáraó pedig magába térve meg
értette az intést. Megértette, hogy az 
Isten többre becsüli a szegény fillér
jét, mint a gazdag dús ajándékát, ha 
nem hivalkodásból, hanem igaz szív
ből ered, és megértette, hogy a kirá
lyok is csak porszemek, s dicsőség 
csupán Őt illeti, az Örökkévalót.

Búcsúbeszédhez előírna.
Kisapostag, 1912. okt. 20.

Kegyelőmnek atyja, jóságos Istenünk!
Jóvoltod hijjával semmit se tehetünk, - 

Te szólítasz elő s megáldasz élettel,
Földi pályánk során kisérsz szeretettel, 

Nálad van az áldás, kegvelem és jóság, 
Nálunk szo'gáidnál pedig a gyarlóság.

A meddig kegyelmed kisért harcban, vészben, 
Megállottám, Uram, halálos örvényben, 

Nem csaphattak össze jámbor szolgád felett 
Tarajos hullámok,' angyalidnak kellett 

Életem törékeny sajkáját védeni, 
Hullámtorlaszokból békepartra tenni.

Hála, örök hála ennyi kegyelmedért,
Papi pályám során elért sikerekért,

A meddig csak élek és ez a szív dobog, 
Érted harcba szállni ezentúl is fogok 

S egykor ha rám borúi az én sírom halma, 
Ott is rólad leszen a te szolgád álma.

Margócsy Kálmán.
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Az istálló egészségtana.
Irta: Dr. Kukuljevics József.

Az alom.
Mielőtt az almozásról szólnék, 

röviden megemlíteni, milyen legyen 
az istálló talaja.

Száraz és meleg és nem túlságosan 
kemény. Régimódi istállókban rend
szerint keményre döngölt föld- vagy 
agyagpadlót találunk. Ez csak egyet
len követelménynek felel meg, t. i. | 
nem kemény, de beszívja a trágyalét j 
s az ilyen át- meg átnedvesedett 
talajon az állatok körmei megpuhul
nak, rothadásnak indulnak, ezenfelül 
még a ragadós betegségek csirái is 
igen szépen elszaporodhatnak benne. 
Régente, mikor az állatok még rend
szeresen legelőre jártak, inkább meg
felelt a földes padló, mert az alatt, 
mig az állat kinnjárt, egy keveset 
kiszáradhatott s az állat nem tipródott 
rajta egész nap, hanem jóformán 
csak nyugodni tért. ezért nem is lett 
az istálló talaja olyan hamar hepe
hupás és nem is volt olyan bűzös, 
mint akkor, mikor éjjel-nappal istál
lóra szorul az állat.

A termőkőből készült padló tulsá- 
ságosan hideg és kem ény; a cement
burkolat nem elég tartós és kemény, 
egyiket sem ajánlhatom, a cement
vagy betonpadló ezenfelül még síkos is.

A fapadló nem kemény és jó me
leget tart, de hamar romlik, a trá- 
gyalevet magába szívja, állandóan 
bűzös, nedves és ennek következtében 
hamar korhad, ha aztán egy nehezebb 
állat alatt beszakad, könnyen lábfica- 
modást, sőt törést okoz.

Ezidőszerint legjobbnak tartjuk az 
élére rakott téglapadlót, amelynek 
hézagait cementvakolattal töltötték

ki. Csak arra kell ügyelni, hogy jól 
kiégetett téglát használjunk fel, mert 
a lágy tégla hamar elmálik.

Az alom hivatása tulajdonképen 
az, hogy az állatoknak puha és meleg 
fekvőhelyül szolgáljon, másfelől, hogy 
a vizeletet és bélsarat beszívja, illetve 
azokkal bensőleg keveredjék és ily- 
módon kitűnő trágyát szolgáltasson.

Ennek a feladatnak legjobban meg
felel a gabonafélék szalmája, mert a 
belül üres cső felszívja a trágyalevet; 
kevésbé jó a hüvelyesek szalmája.

Sok vitatkozást keltett az a kérdés, 
hogy a trágyát naponta kell-e kihor
dani az istállóból vagy nem. Ha to
vább marad benn. akkor jobb trágyát 
kapunk, de az állatok egészsége szen
ved, mert a meleg, lucskos alomban 
túlságosan megpuhulnak a körmök, 
sőt finombőrü állatokon a felmaródás, 
nehezen gyógyuló bőrkiütés, sömör 
sem ritka. De ha már a körülmények 
kényszerítő hatása alatt u. n. állandó 
almot használunk is, mindenkor tart
suk szem előtt az egészségügy kö
vetelményeit.

Legalul hosszában fektessük a 
szalmát (zsupszerüen), föléje keresztül- 
kasul hányjuk a nem túlságosan 
hosszúra vágott szalmát. Minden este 
aztán egy vékony réteg friss, tiszta 
szalmával almozzunk. Kihordáskor a 
legalsó zsupszerü réteg fekve marad, 
mert az amugyis odaragad a padló
hoz, rendszerint száraz és a föléje 
szórt új almot nem engedi ide-oda 
csúszkálni.

Ha gondosan kezeljük az állandó 
almot s nem hagyjuk túlságosan soká 
az istállóban, akkor nem is olyan 
bűzös a levegő, mint az ember gon
dolná, de arra mindenkor ügyelni 

| kell, hogy az állatok alatt száraz

legyen az alom. Aki a trágya minő
ségére nem helyez nagyon nagy 
súlyt, az helyesebben teszi, ha na
ponkint kihordatja a trágyát s a 
trágyadombon , érleli“, nem pedig 
az állatok alatt.

A naponkint frissen készített alom
ágy azonban nem olyan meleg, mint 
az állandó. De ez nem baj, mert az 
állandó almon heverő állatok a nagy 
melegségtől amugyis elpuhulnak s 
könnyen meghűlnek, különösen akkor, 
ha télen hordják ki a felgyülemlett 
trágyát s kevéssé meleg hellyel kell 
beérniük. Ezért sohase szabad az 
állandó almot közvetlenül ellés előtt 
vagy után kihordani.

A szalma a legjobb alom, de gyak
ran kevés van belőle. Ilyenkor min
denféle pótlékot használnak. Pl. sást, 
lombot, fűrészport, turfát, homokot, 
cserhéjat stb.

Legjobb rnég a sá s ; a falomb 
hamar erjedésnek indul és piszkos, 
az is nagy hátránya, hogy az állat 
esetleg eszik belőle s a lehullott kor
hadt lombbal együtt penészeset is be 
talál kapni, ami azután súlyos gyo- 
morbántalmakra vezet.

A homok, fűrészpor és turfa, va
lamint a cserhéj is jó alompótlékok, 
ha használat előtt ki voltak teregetve 
a napra s többször átlapátolva telje
sen száraz állapotban kerültek az 
állatok alá. Hátrányuk, hogy hamar 
átnedvesednek s a sötét sárszerü 
tömeg nem éppen épületes látvány.

Ezen úgy segíthetünk, hogy eze
ket az anyagokat vékony szalmaré
teggel fedjük be, hogy az állatok 
fekvőhelye tiszta és száraz legyen. 
Ily módon kevés szalmával is kite
lelhetünk s nem lesz ganajnadrágos 
jószágunk. Gazdaszövetséa.

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Egyetemes gyűlés. Az evang. egyet, 
egyház múlt héten tartotta rendes 
évi gyűléseit. A bizottságok november 

-án kezdődtek, a közgyűlést pedig

november 6-án nyitotta meg Prónai 
báró egyet, felügyelő.

Az eperjesi kollégium öröksége. 
Éles Henrik volt országgyűlési kép
viselő és fővárosi ügyvéd mintegy 
350.000 koronát érő vagyonának ál

talános örökösévé az eperjesi ev. 
kollégiumot tette, oly kikötéssel, hogy 
ez összeg jövedelméből évente 2000 
koronát a tanárok segítésére, 1000 
koronát a kollégiumi tápintézetre tar
tozik fordítani, a többi jövedelemmel
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pedig szabadon rendelkezik. Ha a 
főiskolát valamikor államosítanák, a 
hagyaték az eperjesi és a budapesti 
evangélikus egyházközséget, valamint 
Budapest fővárosát fogja illetni egyenlő 
arányban. A szép végrendelet egy 
nemes gondolkodású ember emlék
köve.

Lelkészválasztás. A harkai (Sopron- 
megye) ev. gyülekezet egyhangú vá
lasztással meghívta lelkészéül Bothár 
Mihály soproni segédlelkészt. Az Isten 
tegye áldottá a gyülekezet és a lel
kész szövetségkötését I

Élő hit. Dr. Rácz István budapesti 
főorvos atyjának, a volt sárvári taní
tónak emlékére az ottani gyülekezet
nél 500 koronás alapítványt tett. A 
nemes cselekedet önmagát dicséri.

Nemes példa. Dr. Barcza Elek 
szék.-fővárosi tanácsos a Simunyák 
Antal féle alapítványból — melyet a 
dunántúli ev. egyházkerület a vég
rendeletet megtámadó rokonsággal 
szemben végérvényesen elveszített, —  
a reá eső részt átengedte a kerületnek, 
mint alapítványt. Valóban nemes pél
da, mely méltó a követésre 1

Házasságkötés. Bohár László, sár- 
szentlőrinci ev. lelkész, lapunk munka
társa, oltárhoz vezette Érsekújvárod 
Belohorszky Anna úrleányt Vágfar- 
kasdról Házaséletüket tegye boldoggá 
az egyetértés és megelégedés!

Reformáció ünnepe. Az egész or
szágban nagy melegséggel ünnepelték 
meg reformáció ünnepét. Gyülekeze
teink, tanintézeteink mind kegyelettel 
emlékeztek meg a nagy történelmi 
évfordulóról. Az eperjesi iheol. aka
démia is ünnepet szentelt, melyen 
Bánszky György theológus tartott 
ünnepi beszédet. Volt ezenkívül sza- 
vallat, ének és zeneszám. A váczi 
evang. tanulóifjúság is gazdag mű
sorral ünnepséget tartott. Közének 
és Szommer Gyula lelkész imádsága 
után Jánosdeák Jenő VIII. o. t. meg
nyitó, ifj. Ivánka Pál VIII. o. t. pedig 
ünnepi beszédet tartott. Ezenkívül 
sok szép szavallat, zene- és ének
szám egészítette ki a rendkívül gaz
dag műsort.

Halálos szerencsétlenség. Megren
dítő szerencsétlenségnek esett áldo
zatul Németh Sándor vései (Somogy- 
megye) evang. tanító, lapunk barátja. 
Vadászaton volt s oly helyre ment, 
melyet vadásztársával nem közölt 
előre. Ködös félhomály volt, midőn 
vadásztársa az egyik bozót mögött őzet 
látott mozdulni. Rálőtt, de őz helyett a 
golyó Németh Sándor szivébe hatolt. 
A szerencsétlen véget ért tanítót 
óriási részvét mellett temették el.

A „Luther-Naptár“ megrendelhető 
Hetvényi Lajos líceumi tanárnál Sop
ronban, Paprét 2. sz. Egy példány 
ára 60 fillér. Bizományosok 10 pél
dány után bérmentesített küldéssel 
1 ingyen példányt, 20 példánytól 
kezdve teljes 10% kedvezményt kap
nak. Egyes példány ára postán küldve 
70 fillér.

A Luther-Nap tár-t“ újból melegen 
ajánljuk kedves olvasóink figyelmébe.

I tth o n r ó l.
A király Budapesten. A király hét

főn Budapestre érkezett s valószínű
leg néhány hétig itt marad. Mikor a 
pályaudvarról a várba hajtatott, lel
kesen éljenezték.

Mikor az ital az ember fejébe száll.
Sokszor túlzásnak hisszük a vallásos 
iratok intését, mellyel a szeszes ita
loktól óvnak. De az élet ugyancsak 
sokszor igazat ad ennek az intelemnek. 
Az italban a bűnös élet minden ki
sértő ördöge rejtőzködik s az utolsó 
pohár bor, melynek gőze az ember 
fejébe száll, sokszor teszi a mámo
ros embert gyilkossá. így történt ez 
Budapesten is a napokban. Búd Já
nos kocsmájában iszogatott három 
munkásember. Mikor már nagyon 
hangosan voltak, a kocsmáros nem 
adott nekik több italt, hanem felszó
lította őket, hogy menjenek haza. 
Ezen annyira megboszankodott az 
egyik napszámos, hogy az ajtóüve
get bezúzta. Mikor pedig a kocsmá
ros utána ment, kétszer mellbe szúrta. 
A kocsmáros meghalt, a gyilkost 
pedig elfogták. Az az utolsó pohár 
bor tette gyilkossá, melyet már nem 
lett volna szabad meginnia.

A honvágy őrültje. Egyik este 
a budapesti gyorsvonattal egy jól 
öltözött férfi érkezett Debrecenbe s 
át akart szállani a Nyíregyháza felé 
menő vonatra. Egyszerre hadonászni 
és ordítozni kezdett, mire a rendőr
ség letartóztatta. Kiderült, hogy a 
szerencsétlen ember neve Kiss Dániel, 
a ki Amerikából jött haza és a sza- 
bolcsmegyei Vaja községbe való. A hon
vágytól őrült meg. Folyton ezt kiáltotta:

—  Segítség! Ez az ember vissza 
akar kísérni Amerikába, de én ma
gyar vagyok 1

A rendőrségen kihallgatták, de oly 
zavarosan beszélt, hogy a kórházba 
kellett vinni.

A z  o r sz á g 1 d o lg á r ó l.

Uj főrendiházi elnök. A király a le
mondott Csáky Albin gróf helyébe

Jósika Samu bárót nevezte ki a fő
rendiház elnökévé. Alelnökké kine
vezte Vavrik Béla, kúriai tanácselnö
köt és Széchenyi Bertalan grótot.

Békeajánlat. Lukács László minisz
terelnök az utolsó héten újabb béke
ajánlatot tett az ellenzéknek. Az aján
lat leglényegesebb pontja szerint a 
házszabálymódosítást a különböző 
pártokból álló bizottság újra tárgyalta 
volna. Az ellenzék azonban nem fo
gadta el a békeajánlatot, mert Lukács
csal és Tiszával semmi körülmények 
közt sem akar tárgyalni.

A képviselöház október 30-án ülést 
tartott. Az eddigi botrányok elmarad
tak, mert az ellenzék, — látván a 
felállított katonaságot, — nem ment 
az ülésterembe, hanem eltávozott. 
Résztvett azonban a gyűlésen Andrássy 
Gyula gróf, ki hosszabb beszédben 
fejtette ki az ellenzék álláspontját. 
Felolvasta a házszabálysértéseket s 
kijelentette, hogy béke nem lesz ad
dig, míg Lukács . és Tisza el nem 
mennek helyükről. Andrássynak Tisza 
István gróf válaszolt s visszautasította 
vádjait.

Nemzetőrség a házban. Egy új
törvényjavaslatot adtak be a képviselő
házhoz. E szerint nemzetőrséget szer
veznek, hogy szükség esetén ne kelljen 
a rendőrség szolgálatát igénybe venni. 
A nemzetőrség rendes katonai szer
vezetet kap.

A  n a g y v ilá g b ó l.

A háború. Szegény törökökre ugyan
csak nehéz idő jár. Reménykedtek, 
hogy majd a sok vereség után végre 
győzedelmeskednek, de bizony hiába. 
Saját országukban mindig hátrább 
szorították őket a bolgárok. Kirkilissze 
eleste után Lüleburgasz körül gyűjtöt
ték össze a törökök szerteszaladó 
seregöket. De itt is súlyos vereséget 
szenvedtek s a török csapatok fej
vesztve menekültek tovább.' Vizánál 
azonban a törökök győztek, úgy
szintén Bunárhisszárnál. Itt a bolgár 
sereget egészen bekerítették és szo
rítják visszafelé. A montenegróiak 
Szkutarit bombázzák, de nem boldo
gulnak vele. Törökország érdeke az, 
hogy a háború még elhúzódjék, mert 
seregeinek szállítását csak négy hét 
alatt fejezheti be. Ennyi ideig azonban 
a bolgárok nem bírják, mert nekik 
már most is minden emberük ott van 
a harctéren.

Vasúti szerencsétlenség Berlin mel
lett. Az északi körvasút egy vonata 
Janowicbrükke állomáson valószínű
leg a megállást parancsoló jelzés túl-
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lépése miatt nekiment egy Grunewald- 
ból jövő vonatnak. Az összeütközés 
következtében negyvenhat ember meg
sebesült.

Az elcserélt orvosság. Bécsben a 
közkórhazban halálos kimenetelű or
vosságcsere történt. Egy asszonynak 
a kezelő orvos bőralatti konyhasó- 
beíecskendezést rendelt. Az egyik 
betegápoló leány elvégezte a befecs
kendezést, amely után az asszony 
azonnal meghalt. A vizsgálat megálla
pította, hogy az üvegben, amely 
konyhasó fölírással volt ellátva, kony
hasó-oldat helyett alkohol volt.

Apácák tűzhalála. A texaszi San 
Antonio városban, az oüani katholi- 
kus árvaházban tűz tört ki, amely az 
árvaházat teljesen elpusztította és 
amelynél többen életüket vesztették. 
A tűz ijesztő gyorsasággal terjedt. 
Az apácák hősies önfeláldozással vit
ték ki a gyermekeket egyenkint a 
lángokban álló épületből és így a leg
nagyobb részüket megmentették. A 
főnöknő és öt apáca, meg két gyer
mek azonban a lángokban életét vesz
tette, egy apáca pedig halálos égési 
sebeket szenvedett.

O lv a s s á to k  a  b ib liá t .
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajlákot.
November 10. vasárnap, Máthé 9, 23 — 24.

„ 11. hétfő, János 10, 29.
„ 12. kedd, 2. Thessal 3, 1.
, 13. szerda, Lukács 10, 42.
„ 14. csütörtök, Zsidó 1. 12, 56.
„ 15. péntek, Máthé 5, 4.
„ 16. szombat, 2. Tim. 1, 10.

Vidám históriák.
Mily öröm az Isten szolgájára, ha 

a prédikáció után csak egy lélek is 
hozzájön és azt kérdezi: „Mit kell
cselekednem ?* Rühling.

#
Példabeszédek 19. v. 17.

Amit megtartok, azt elvesztem.
Amit elajándékozok, az még meg van.
Amit megtagadok, az fájdalmat okoz.

*
Egy különc amerikai a városban 

kihirdeté: „Egy szántóföldet adok 
egy elégedett embernek 1“ S mindjárt 
tömegesen jöttek és jelentkeztek az 
ajándékért.

i) Valóban elégedettek vagytok ?“ 
kérdezé az. „Igen, mi elégedettek va
gyunk 1“ „Hat miért akartok még egy 
szántóföldet, ha elégedettek vagytok ?“ 
Megszégyenülve távoztak el a kérők.

Egy tiroli hegyen egy tábla áll, 
egy a mélységbe zuhant paraszt lo
vának és szekerének a képével és 
ezzel a verssel:
,Az időből — az örökkévalóság — nem nagy

[távolság.
Tíz órakor elmenék — s tizenegyre ott valék.“

Kérdezd meg magadtól minden 
estve, mielőtt lefekszel: „Ha Isten 
ez éjjel megkívánja tőlem az én lel- 
kemet, vájjon a -halál hol fog partra 
tenni ?“ Qoszner.

*

Az más. „Úgy látom, hogy abból 
a száz mázsa kőszénből, amit Svarcz 
küldött, hiányzik egy egész csomó“ 
— mondá egy csaladapa. „Azok az 
emberek mindig oly szűkén mérik, 
de én e kőszenet újra megméretem, 
mert nem vagyok azzal megelégedve“ I 
„Hát mennyi hiányzik?“ — kérdé 
később a neje. „Ah! minden rendben 
van. Ezúttal én tévedtem, sőt az csak
nem egy mázsával több.“ — „Való
ban ? Es mennyit kell * még utána
fizetned ?“ — „Semmit. Arról én nem 
tehetek, hogyha ő tévedett!“ Termé
szetes ez egészen más ?

*

Vándorszabály. Minden év, mely 
vége felé siet, minden betegség, mely 
az érverést lázassá teszi, minden szen
vedés, mely szívedet éri, egy fejsze
vágás életed gyökerén. Hagyd a gyö
keret, hagyd e szegény életet, csak 
a koronát mentsd m eg ! Kaiser.

*

Ki maga előtt kicsiny, az a Krisz
tus előtt n agy; ki maga előtt nagy, 
az a Krisztus előtt kicsiny. Ki a sa
ját szemeiben egy gyámoltalan, sze
gény bűnös, annak Krisztus Istenfia 
és megváltója le sz ; ki egy büszke 
megigazult, az Krisztusban magához 
hasonlót lát. Ahlfeld.

*

Sok megkeresztelt ember van, aki 
olyan, mint a Jordán, a János ke
resztelő folyója, amely utoljára is a 
Holttengerbe folyik. Rühling.

#

Egy haldokló így kiabált: „Hívjá
tok vissza, hívjátok vissza I“ „Mit?* 
kérdék őt szomorkodó kedvesei. A 
haldokló válaszolt: „Az időt!“ — Ha 
a vagyonúnkat elvesztjük, azt vissza
szerezhetjük ; ha betegek vagyunk, 
Isten segítségéve] újra egészségesek 
lehetünk. De az elveszett idő, elvesz 
mindenkorra. Aki azt pazarolja, az a 
legnagyobb és leggonoszabb pazarló.

- 8  - ó .  |

A Harangszó perselye.

A Zsedényi-emlók javára befolyt 
62 K. Újabban adakozott Vacher 
Lajos Dombóvár 1 K. Összesen 63 K.

A Harangszó terjesztésére eddigi 
gyűjtés 1.50 K. Újabban adakozott 
Szalóky Zsigmond 50 fillért, Stark 
Lajos Sopron 50 fillért. Összesen 2 
K 50 f.

Tapolcafo. Múltkori jelentése már 
későn érkezett. A megmaradt szá
mokat, ha haszonnal nem kamatoz
tathatja, kérjük visszaküldeni.

Csütörtök. Az október 7-én feladott 
4 50 K-ból 2 K-t a Lulhertársaságnak 
küldtünk be, a 2'50 K pedig a Harang
szó II. évfolyamára szóló előfizetés.

Többeknek. Az utalványon feltün
tetendő, hogy a beküldött előfizetés 
melyik évfolyamot illeti.

Sz. Ófalu. Ha a Luthertársaság 
rendes tagja volt, nincs tartozása, 
ellenesetben 1912. januártól októberig 
L78 K fizetendő.

GABONAÁRAK.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1912. év, nov. hó 7-én.
Búza 21 "80, Rozs 19.10, Árpa 19.20, Zab 

19.20. — Az árak 100 küonkint korona ér
tékben értetődnek.

VEGYES HI RDETÉSEK.
Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 

(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

Toronyóra-készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

KörmendeD, Vasmegye. 
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.
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WELLISCH BÉLA
könyv-, papír- és írószer-kereskedése 
S Z E N T G O T T H Á R D  (Vasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletü Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyomtatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. Ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy válaszlékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak I Pontos és gyors kiszolgálás !

jfV rfiA/L Jitfc rftitlh ifliÉ rftáál rAA/fz rAAlhV  *V " "  ' Y T r  'v W 'y W  vvTwT n»"lf ■yvf*íVf ̂  V

$ I$ Sza l óky  Zs igmond i
$szobrász ós kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtór.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sirkőrakiára. 
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
|  Épületm unkát és minden- 
I  nem ű javítást elfogadok.

Számtalan
kitüntetés.

S AJ T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárak

---------- R é p e z e la k .-----------

E g y  tanonc
fűszerüzletbe felvétetik. 2 —3 oszt 

középiskola megkívántatik. 
T r e m m e l  V i l m o s ,  Ruszt

(Sopron m.)

A dunántúli ev. egyesület szép színes

konfirmációi emléklapjai
megrendelhetők Kapi Béla ev. lelkész
nél Körmenden. — 25 darab ára 5 K. 
Csomagolás és póstadíj 1 korona.

A  l l á s t  k e r e s
1913. január hó 1-ére egy teljesen 
megbízható, 31 éves, nős, családos, 
evang. vallású egyén, ki írás- és szá
madásban jártas. Hadseregnél mint 
szakaszvezető szolgált, 3 évig mint 
rendőr, 3 éve pedig nagy uradalom
ban mint magtáros jelenleg is szolgál. 
Elfogad kulcsár, gazda, magtáros, 
erdőőr, vadőr, rakiáros, mázsáló, 
munkafelügyelő vagy bármi más 
megfelelő állást. Szíves megkeresések 
csakis ajánlott levelekben az alábbi 
címre a fizetés megjelölésével kéret
nek : Kriskó Kálmán magtáros, Gyula

major, up. Zámoly. Győrmegye.

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FI AI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődéjü- 
k e t a t. községtknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

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

húzhatók s a faiakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállvanyokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban- ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgólunk.------------------

P ( 1U |  g é p g y á r
r U i l L  S Z O M B A T H E L Y .
A lapíttatott 1856. —  Szám talan kitüntetés.

Gyártmányai:
Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  

Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szenlgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
Megjelenik novembertől februárig minőén vasárnap, m árciusi októberig minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházkerületi evangéliomi egyesület. 
Szerkesz t i  K API BÉLA e v. lelkész.

Előfizetési ára eg és 2  évre közvetlen küldéssel 2 korona 6 0  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak , kézira tok  és m indennem ű m eg
keresések  a  szerkesztőség  cím ére Körmendre (V asvárm egye) kü ldendők . — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító  is.
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Ős s ze l .
Mint a munkás este fáradt, 
Minden tagja ernyedt, bágyadt, 
A szemhéja zárul össze — 
Csak pislog már közbe-közbe; 
Mind sűrűbben hosszant ásít, 
Nyugalomra térni áhít;
Nincsen neki egyéb vágya, 
Csak pihenni puha ágyba:

Szint’ úgy késő ősz-időben 
Nyugalomra készülőben 
Áll bágyadtan a természet.
Hisz oly sokat fáradt, végzett 
Üde tavasz reggelétűi 
Ősz-estéig szünet nélkül!
Erdő, mező, rét, kert mondja: 
Mily ezernyi volt a gondja.

Megtette, mi tőle tellett, 
Elvégezte, a mit kellett.
S amit szerzett igyekvéssel, 
Szétosztotta szíves kézzel. 
Jutott abból mindenfelé,
A magáét mind meglelé •
Mind, mind a föld sok lakója, 
Melynek Isten fenntartója.

Sok munkája után már most 
Nem csoda, ha kissé álmos.

Estéje van már így őszkor 
És a széllel ásít olykor.
Zárul szemén ködfátyola,
Csak pislog a nap alóla.
Órája int nyugovásra,
Nincs is most már gondja másra.

Elkészíti nyoszolyáját,
Levetkőzi lombruháját,
Levelét a földre szórja:
Legyen télen takarója.
Majd lenyugszik s alszik mélyen, 
Mint munkás a csendes éjben; 
Tavasz-reggel hajnalára 
Ébred újból uj munkára.

Vitális Gyula.

Téli esték és a Biblia.
Irta: Mészáros István.

A természet világában ismét elérke
zett az az időszak, melyben a mezei 
munka szünetel. Ismét itt vannak azok 
a kedves esték, melyeket a földmí- 
velő ember együtt tölthet családjá
val. Hiszen kora tavasztól késő őt dg 
csak pihenni térnek a kis szobába; 
vidám, meghitt beszélgetésre, olva
sásra akkor nincs idő. De most meg

jöttek a hosszú esték. A ‘hivatás
szerűen mezei, földmívelő munkával 
foglalkozó ember ezeket használja 
fel arra, hogy szellemi szükségleteit 
kielégítse. És épen ezen szempont
ból fontosak a hosszú téli esték.

A közművelődés szempontjából 
igen fontos, hogy népünk a hosszú 
teli estéken olvasson. Csakhogy itt 
hangsúlyozni kívánom azt, hogy nem 
minden könyv, nem minden újság
cikk elolvasása hasznos és építő. Mert 
jól fontoljuk meg, hogy amíg vannak 
olyan könyvek, melyeknek elolvasása 
lelki gyönyörűséget, szellemi élveze
tet szerez nekünk, nevel bennünket, 
addig vannak olyan könyvek is, me
lyek megmételyeznek, megmérgeznek 
bennünket. Olvasmányaink, könyveink 
lehetnek legjobb barátaink, de lehet
nek legnagyobb ellenségeink is. És 
Vegyük tekintetbe azt is, hogy ha 
egy silány, erkölcstelen munkát falun 
divatozó módszer szerint olvasnak, 
tehát úgy, hogy a család egy tagja 
olvassa, a többiek pedig hallgatják, 
az az egy könyv hány lelket ront 
meg, hány gyermekszívben kelt tisz
tában érzelmeket.

Kedves törekvő, művelődni akaró
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falusi népem, olvasmányaitokat jól 
válasszátok m eg! Nem mondom én, 
hogy mindig csak énekeskönyv meg 
imádságoskönyv legyen a kezetekben, 
ámbár nem hallgathatom el, hogy 
igen nagy bajnak tartom, ha ezeket 
csak akkor forgatjuk, ha betegek 
vagyunk! Különösen arra kell vi
gyázni, hogy a gyermekek kezébe ne 
kerüljön erkölcsrontó könyv. Hány
szor láttam egész kicsiny gyermeke
ket kezükben újsággal. Mohó vágy- 
gyal olvasták a gyilkosságok és sze
relmi kalandok leírását! Hány tisz
tátalan érzelem gyökere izmosodott 
ki abból az újságcikkből! Azért csak 
jó könyveket olvassunk és csak 
jó könyveket adjunk gyermekeink 
kezébe!

A keresztyén ember lelkét azonban 
nem elégítheti ki az ismeretterjesztő 
és a nemesebb szórakoztató művek 
olvasása. Az igazi keresztyén ember 
ugyanis élő közösségben akar lenni 
Istenével, mert hiszen éppen ebben 
áll a keresztyén vallásos élet. Ennek 
a közösségnek, ennek az Istenben 
való életnek ápolására pedig falusi 
emberre nézve különösen alkalmas 
ez az időszak, különösen alkalmasak 
a téli esték. Ekkor van az ideje an
nak, hogy a földmívelő ember estén
ként olvassa Istenben való életének 
zsinórmértékét: a Bibliát. Lehet az 
embernek több barátja is, de egészen 
bizonyosan, hogy azok között van 
egy, akit legjobbnak tart. Valameny- 
nyit szereti, de mégis úgy érzi, hogy 
az az egy legmeghittebb, hogy azt 
az egyet legjobban szereti. A jó köny
vek is jó barátaink, de ezek között 
is van egy legjobb : a könyvek könyve, 
a legfőbb könyv: a Biblia. Jó bará
taink hajlékot lelnek házunban, lel
jen otthont nálunk legjobb barátunk 
a biblia is. Jó barátainkkal naponként 
szeretünk találkozni, velük társalogni, 
tőlük tanácsot kérni, vegyük kezünkbe 
naponként, esténként legjobb bará
tunkat a bibliát, olvassuk, szívjuk 
magunkba a belőle kiáradó életáramot. 
Minden íz van ebben, asszerint, ami
lyen kinek-kinek az érzéke s a szük
sége, s kivált a halhatatlanság íze 
van benne. A rövid téli napok halan
dóságról beszélnek, s a biblia téli 
estéken a halhatatlanságról győz meg 1

És ha lelki gyönyörűséget, sőt még 
ennél is többet: életet, életerőt szerez 
nekünk a szentirás esténkénti olva
sása, akkor gondoljunk arra, hogy 
volt idő mikor ez a könyv láncokkal 
volt átkötve, hogy senki fel ne nyit
hassa; és mikor bilincseiből a nagy 
Luther kiszabadította, akkor egy új,

egy szebb világ indult meg. Luther 
' azt mondotta:

Hol Biblia a házban nincs 
Hiányzik ott a legfőbb kincs.
Tanyát a sátán ütött ott,
De Isten nem lel hajlékot.

Igaza van. A tapasztalás meg azt 
bizonyítja, hogy azok a családok iga
zán a boldogok, megelégedettek, azok
ban a családokban honolnak a csa
ládi erények, amelyekben olvassák a 
bibliát. A történelem viszont azt hir
deti, hogy evangéliomi egyházunknak 
azok a legfényesebb napjai, amikor 
az evangélikusok biblia szeretete an
nak buzgó olvasásában nyilvánult meg.

Megható különösen az angol pro
testánsoknak biblia szeretete: a leg
több angol ember a bibliát magával 
hordja. Magam is utaztam egy alka
lommal egy angol iparossal, aki a 
vonatban bibliát olvasott. És vájjon 
az angol ember erkölcsi komolysága, 
kötelességtudása, azután a nagy angol 
nemzet előrehaladottsága nem ma
gyarázható-e meg az angolok biblia- 
szeretetéből ? Bizonnyal!

Követésre méltó például szolgálhat 
ez nekünk, magyar evangélikusoknak 
is. Ha majd a biblia szeretete és a 
biblia olvasása otthonossá lesz csalá- 
dainkban, akkor majd ismét boldogok 
lesznek evangélikus családjaink, nagy 
lesz egyházunk s nagy nemzetünk I 

Használjuk fel tehat a hosszú téli 
estéket a biblia buzgó olvasására. S 
hogy a biblia olvasásának hatása 
legyen az üdvösségre, szorgalmasan 
s imádkozva kell olvasnunk, hittel, 
szeretettel elfogadnunk, megőriznünk 
a szívünkben és gyakorolnunk életünk
ben. Nem evangélikus ember az, aki 
a Bibliát nem olvassa!

Lőcs Istók esete.
Irta : Csite Károly

Lőcs Istóknak van egy alkalmatos 
jó órája, melyre rá sem kell neki 
tekintenie, mégis alaposan közli vele 
az időt. Az is igaz, hogy gyakran 
annyira siet az órája az időjelzéssel, 
hogy a más pontosan járó órát hat
van perccel is megelőzi. Lám most 
is féltizenkettőre jár az idő s az ő 
órája már a delet is elütötte. E miatt, 
bár a marhák megitatása hátra van, 
beballag a szobába s asztalhoz ül. 
Várja az ebédet.

Természetesen az ebéd késik. Egy
részt azért, mert Julis asszony még 
most gömbölygeti a konyhában az 
ágyúgolyó nagyságú kukoricagombó
cokat; másrészt vasárnap lévén, a

család egyik tagja, azaz a Lőcs fa
mília trónörököse, a Pista legényke, 
nem érkezett még haza a templomból.

Úgy áll a dolog, hogy kevés a 
helybeli hívők száma s nincs a falu
ban Isten hajléka. E miatt a másfél 
óra járásnyira fekvő városba járnak 
lelki szükségleteiket kielégíteni és 
Isten iránti kötelességüket teljesíteni.

Lőcs Istók türelmetlenül vakarja a 
feje hátulját s a kalendáriumot kezdi 
lapozgatni. De üres gyomorral nem 
ízlik az olvasás sem.

Amig a gazda a kalendáriumot for
gatja, Julis asszony hatalmas párolgó 
tálat helyez az asztal közepére, avé
gett, hogy egy kicsit hüljön addig az 
étel, míg evéshez fognak. Megy aztán 
ki azonnal egyéb dolgait elintézni.

Ámde Lőcs gazda nem vár sem 
az asszonyra, sem a fiára, maga elé 
húzza a tálat s kanalazni kezd s 
birkózik a góliát gombócokkal. Annál 
inkább izük neki, mert most kivéte
lesen tejeslében úszkálnak a gombó
cok. S addig-addig kanalaz, míg csak 
a bölcsen kieszelt kézi és száji szer
szám a tál fenekét köszörüli. Kiürült 
bíz a tál, ellenben úgy megteheti a 
gazda, hogy mozdulni is alig tud. 
Szörnyű mód fáj a gyomra s kikelt 
arccal támad az asszonyra, amint be
jön a már haza érkezett fiával ebédezni:

—  Asszony, micsoda mérget tettél 
a gombócokba ? I Úgy öldösi a gyom
romat, hogy alig tudom tűrni I

Julis asszony nem a legjobbat sejtve 
tekint a tálba s a következő pillanat
ban úgy összecsapja hatalmas tenye
rét rémültében, hogy Lőcs gazda csuk- 
lani kezd s ijedten mondja:

—  Majdnem azt hittem, lőttek 
valahol 1

— Belődözte ám kend a sok gom
bócot mind a gyomrába I Nézhetjük 
mi most a tál fenekét. De micsoda 
borzasztó gyomra is van kendnek! 
—  szól Julis asszony nagy bosszú
sággal s aztán fiához fordult:

— Hogyan szereted jobban, fiam, 
a tojást ? Egypárat készítek a mi szá
munkra, ha már apad mindent meg
evett előlünk.

— Legjobban szeretem a tojást ak
kor, mikor a lábos fenekéről moso
lyog reám; —  előzi meg fiát Lőcs 
gazda a felelettel.

— Ma hát nem fog mosolyogni 
kendre a sült tojás, annyit biztosan 
mondhatok I — szól Julis asszony s 
konyhába megy a fiával rántotiát 
enni.

Lőcs gazda méltatlankodik, hogy 
őt megcsalják. Neki meg kell elégedni 
kukorica gombóccal s azok pedig
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rántottét lakmároznak. Ezen méltat
lankodása közben jut eszébe, hogy 
marháit még nem itatta meg.

— Asszony 1 Gyermek! — szól 
be a konyhában ebédelőkhöz — nem 
jól érzem magamat: itassátok meg 
ti ketten az állatokat!

—  H ogyne! jó is volna kendnek 
addig is heverészni, ú g y ee  ?! Menjen 
csak kend maga a fiával. Mozogjon, 
nehogy még megfeküdje gyomrát a 
sok étel. Elég nekem a dolgom anél
kül is, — szól ki erélyes hangon Julis 
asszony.

Lőcs gazda kénytelen-kelletlen a 
kúthoz ballag s a vízzel telt nagy 
csöbört rúdon vállukra emelik a fiá
val s viszik az istállóba az állatok
nak. S ezen utat többször is meg 
kell tenniök egyfolytában, mert négy 
szarvasmarha, két ló és egy saját 
nevelésű pompás csikó várja az ab
rakra az italt.

Ép a második csöbör vizet viszik, 
mikor hintó áll meg a ház előtt s az 
öreg uraság száll le róla. Egyenest 
benyit Lőcs Istók portájára.

— Hol a gazda, Julis lelkem ? — 
kérdi mosolyogva a konyhaajtón ki
leselkedő Lőcsné asszonytól.

Julis asszony úgy elpirul, akárcsak 
egy kis leány. Kijő a konyhából s 
elfogultan mondja:

— A marhákat itatja, nagyságos úr. 
Tessék befáradni a szobába, azonnal 
behívom!

— Sohse hívd lelkem. Úgyis az 
istállóban van vele dolgom, oda me
gyek hozzá.

— Hol vagy, Csicsó ? — kopog
tatja meg az uraság botjával az is
tállóajtó szárfáját s erre Istók ijedten 
kapja le fejéről a zsíros kalapját s 
egyik lova széles hátára teszi, hon- 
nét azt a másik páros ló azonnal le 
is emeli s jobbízűen rágicsálja, mint 
az abrakot.

— Csikódért jöttem, Csicsó, —  
szól kemény hangon a földbirtokos. 
Nekem is ép egy ilyen csinos állat
kám van, ahhoz szeretném párnak. 
Azt sem kérdem, hogy adod ? Úgy 
sem árulnád annyiért, amennyit én 
szántam érte.

— Mennyit adna érte, nagyságos 
úr ? —  kérdi bátortalan hangon Istók.

—  Ezer koronát. Biz’ mástól fele 
összeget sem kapnál érte.

— Tyű I —  csodálkozik Istók, de 
a következő pillanatban saját ostoba 
szájára csap tenyerével. Mert hát neki 
nem szabad sokalni a legnagyobb 
árt sem. Hátha még többet is ad 
érte a nagyságos úr.

— Nohát, mi lesz, Csicsó? Adod,

nem adod ? — kérdi türelmetlenül az 
uraság.

Erre már Julis asszony is ott te
rem s Istók háta mögé húzódva ök
lével ösztökéli, hogy siessen odaadni 
a csikót a nem remélt nagy árért.

— Hatszázat nem adna érte, nagy
ságos úr ? I — böki ki végre Istók a 
gondolatát.

— Dehogy nem, sokkal szíveseb
ben, mint ezeret 1 — mondja a tagba
szakadt, kemény tekintetű igazi ma
gyar úr.

— Forintba értem ám, nagyságos 
úr, forintba 1 Én csak a régi módi 
szerint értem a számítást.

Az úr erre láthatólag bosszús lett.
— Ha tudtam volna, hogy ilyen 

oktondival lesz dolgom, ide sem jöt
tem volna. De minthogy nem vagyok 
kupec, legyen a te akaratod szerint. 
Nesze az ezerkétszáz korona.

Istók megdöbbent. Tyű, milyen 
nagy hibát követett el ő. Azt repe- 
rálni kell! Akadozva kezdi a szót:

— Izé — nem jól modtam ám, 
nagyságos úr! Szörnyű ostoba va
gyok én, mindjárt megbotlik a nyel
vem. Mert hát nem hatszázat, hanem 
hétszázat akartam mondani.

Az úr erre bosszúságában olyas 
valamit morog, amit le sem írhatok 
s szó nélkül megindul. Ámde Julis 
asszony kétségbeesett sírással fogóz- 
kodik belé s erőszakosan csókolja a 
kezét.

— Galambom, nagyságos úr, ne 
törődjék azzal az ostoba emberrel 1 
Odaadjuk örömmel. S áldjuk érte, 
nagyságos urat, míg él. Ugy-e, em
ber ? — fordul a szintén meghökkent 
urához, — mondja kend is hamar, 
hogy odaadjuk, Isten szent nevében 1

— Ördög vigye hát, odaadom 1 — 
mondja erre Lőcs gazda, nagy kéz- 
legyintéssel.

— No, atyafi, most még ingyen 
sem kell a csikód, ha te az ördöggel 
viteted, ahelyett, hogy áXt mondanád: 
Isten segítse vele az urat; — mondja 
a földesúr, s otthagyja Lőcs Istókékat.

Julis asszony tehetetlen keservében 
nem tud mást tenni, csak zokog, 
Istók pedig bőszen kapkod a fejéhez 
s azt kiáltja:

— Juj, juj, juj I Megbolondulok 1 
milyen töméntelen pénz csúszott ki 
a zsebemből 1. . .  Jer, asszony, üss 
fejbe az ostobaságomért, talán attól 
megkönnyebbülök I

A zokogó Julis asszony nem moz
dul az ajtószárfától, melyet könnyé
vel áztat.

De nincs is szükség reá, mert Csákó 
tehénnek valami dongó féle csiklan

dozza a nyakát, mitől haragosan csapja 
oldalra fejét s kajla szarvával úgy 
fejbe koppantja Istókot, hogy az nem 
csak eszméletéhez tér, de hirtelenében 
azt is elfelejti, hogy hány gombócot 
evett meg ebédre.

A házasság különös tekintettel 
a reverzálisra.
Irta: Wéber Samu.

Németből fordította: Farkas Győző theol.
II.

A vegyes házasság és a gyermek
nevelés.

Az uj egyházpolitikai törvény XII. 
1. § ában a következő intézkedése
ket találjuk a házasságra vonatkozó
lag : Befogadott, s törvényesnek el
ismert egyházakhoz tartozó házas
felek házasságkötésük előtt, egyszers- 
mindenkorra megegyezhetnek arra- 
nézve, hogy esetleges gyermekeik 
atyjuk vagy anyjuk vallását köves
sék-e, illetve azok egyházának szel
lemében neveltessenek. Ez a meg
egyezés csak akkor érvényes és jog
erős, ha a kir. közjegyző, szolgabiró 
vagy polgármester jelenlétében jött 
létre Ha a 15. §-ban jelzett meg
egyezés nem jönne létre, akkor e 
törvény 2. §-a szolgál zsinórmértékül, 
mely szerint a fiúk atyjuk, a lányok 
pedig anyjuk vallását követik.

Nevezett 1. §-ból kifolyólag — a 
mely szerint a szülők esetleges gyer
mekeik vallására nézve megegyezhet
nek — egyházunk a kath. klérus túl
buzgósága folytán igen sokat vesztett.

Az említett papság minden erejét 
latba vetette, hogy az ev. felet a kath. 
egyház javára adandó reverzálisra 
•bírja.

Természetes, hogy a kath. papság 
e cél elérésére szükséges eszközök
ben nem szűkölködik, sem azokat 
nagyon meg nem válogatja. Az óriási 
vagyonnal rendelkező s magát egye
dül üdvözítőnek tartó hatalmas kath. 
egyház s annak főpapsága, amely
nek évi jövedelme kb. 34 millió ko
rona, pénzáldozatoktól sem riad visz- 
sza, hogy esetleg e szánalomra s 
megvetésre méltó módon gyarapít- 
hassa hívei számát. Sajnos a prot. fél 
gyakran áldozatul esik ily csábítások
nak. Könnyen enged a gazdag, befo
lyásos, tekintélyes kath. egyház csábí
tásainak, ami annál is könnyebben tör
ténik, mivel a prot. félre nézve — bár
csak látszólag és bűnös okoskodással 
— teljesen közömbös, hogy az ev. vagy 
kath. egyház híve-e s hogy gyerme
kei katholikusok-e vagy protestánsok?
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Ily közömbösségből eredő áttéré
sek igen nagy számmal történnek, 
különösen nagyobb gyülekezetekben, 
ahol a lelkész nem képes követni 
híveinek minden egyes ténykedéseit.

így azután nem csoda, ha a ve
gyes házasok prot. fele megtántoro- 
dik s enged csábítói szavának. Meg
feledkezik arról, hogy prot. szülők 
gyermeke s azok nevelésében része
sült, valamint arról, hogy prot. is
kolában nyerte első szellemi oktatá
sát. Közelebbről megfeledkezik az 
egykoron a konfirmáció oltáránál az 
egyházhoz való ragaszkodáshoz tett 
szent esküjéről s reverzálist ad a kí
vülről ugyan hatalmas, de belsőleg 
gyenge kath. egyház javára. Tolja 
ezáltal azon egyház szekerét, mely 
bennünket protestánsokat eretnekek
nek tekint s megtérésünkért nyilvá
nos imákat tart! . . .

1894 óta a prot. és kath. felek 
között létrejött vegyes házasok 80%  
reverzálist adott a kath. egyház ja
vára, ami annál könnyebben történik, 
mert ellenkező esetben a kath. fél az 
úrvacsorában, a gyónásban, egyházi 
esketésben, temetésben s az egyház 
áldásában nem részesülhet. Ellen
feleink e hallatlan ténykedése s a 
nagy veszteség, mely azáltal bennün
ket protestánsokat ér, annál lesuj- 
tóbb, mivel ily esetekben nem egyének, 
hanem egy egész családok katholi- 
kussá tevéséről van szó. A hivatalos 
statisztika számadatai szerint prot. egy
házunk biztos pusztulásnak néz elébe. 
Ami a tömlöcnek, a kínzásnak s a kín- 
padnak nem sikerült, az a mi gyenge
ségünk folytán sikerüljön reverzálisnak?

Bizony úgy van ! . . .  Lassú, de biz
tos pusztulásnak indulunk 1 — Ily 
körülmények között kérdem, mi ma
rad 50 vagy 100 év múlva egyhá
zunkból ? Kevés, vagy semmi 1 Ezért 
legyen szent kötelessége minden ve
gyesházasságra lépő protestánsnak, 
hogy védekezzék az ellenfeleink által 
felállított háló ellen, nehogy áldozatul 
essék, nehogy lemondjon egyházunk 
ama ősi, törvényes jogairól, melyekért 
őseink életüket, s vérüket áldozták.

(Folytatjuk.)

Szomorú napok.
Elbeszélés a valdens üldöztetés idejéből. 

Franciából szabadon átdolgozta: 
Pulay Vilma.

V.
Az ellenség összes erejét mozgósí

totta a valdcnsek ellen és vérbemár- 
tott fegyverekkel tört elő a kies pie-

monti rónákon. Nyomában mindenütt 
pusztulás, enyészet járt. Füstölgő 
romhalmaz, összetaposott, agyongá
zolt szántóföldek, vetések, halottak 
és sebesültek jelezték a pusztító tö
meg útját. Az elfogottakra pedig a 
kínzások egész tömege várakozott, a 
melyeket vad kegyetlenséggel hajtot
tak végre a jezsuiták és hóhérok.

A Baudenei majorban is ütött a 
végzet órája. A beszállásolt katonák 
szövetkeztek az érkező csapatokkal, 
adott jelre megrohanták a házat s 
felkoncoltak mindenkit. Csak Prinz 
Jakab maradt közülök életben, mert 
a vérengzés idejében nem volt ott
hon. Az egykor virágzó uradalomból 
nem maradt meg más, csak fekete 
romhalmaz.

így történt másutt is s az előbb 
oly szép szavovai hercegség kietlen 
pusztává lett. Csak itt-ott bujdosott 
egy-két ember és sietve menekült a 
szomszédos prot. országokba. Józsué 
kis csapata pedig az ellenséges csa
patok elvonulása után leszállóit a lu- 
serni völgybe. Ide hozta egy követ 
a Pianezzai őrgróf levelét, melyben 
arról értesíti Józsuét, hogy felesége s 
lányai fogságban vannak. Egyszers
mind felszólítja Józsuét, adja meg 
magát, tagadja meg hitét, mert ha 
nem : úgy feleségét, és leányát ele
venen megégetteti.

Józsué ettől sem ijedt meg. El
szánt és bátor választ küldött a gróf
nak s megírta neki, hogy feleségénél 
és leányainál is jobban szereti hitét. 
Van hatalma hozzá, ám vegye el 
életüket, csak a testet vesztheti el, a 
lelket nem ölheti meg.

Két nap múlva a fáradt kis csa
pat megpihent a hegy lejtőjén. Csak 
Józsué virrasztóit álmatlanul. A lelke 
ott járt kedveseinél. Vájjon mit csi
nálnak feleségem s gyermekeim ? 
Eddig már bizonyosan megkapta a 
gróf a választ. Talán már kiadta a 
parancsolatot is s készítik számukra 
a máglyát. Hát a fiam hol lehet? 
Keserű tépelődéséből egy nagy elha
tározás született.

Amint az első hajnalsugár bibor- 
pirosra festette a hegyormot, Józsué 
maga köré gyűjtötte híveit és így 
szólt hozzájuk: „Testvéreim, én most 
elmegyek, s hogy ha lehet, kiszaba
dítom feleségemet és leányaimat a 
fogságból. —  Aki velem akar jönni, 
jöhet, akik pedig itt maradnak, azok 
számára megjelölöm a helyet, ahol 
találkozni fogunk.“

Némelyek vállalkoztak a csatlako
zásra, de a legtöbben jó szerencsét

kívántak a távozó vezérnek, s a tá
borban maradtak.

A kis csapat elindult a meredek 
hegyi utón. Néma csendben mende- 
géltek, sehol egy élő lénnyel sem 
találkoztak. Hosszas vándorlás után 
végre megérkeztek egy hegyekkel 
körülvett völgybe, mely már Francia- 
ország határán feküdt. A pásztor
kunyhókból üldözött testvéreik léptek 
eléjük. Egyszerre csak Józsué karja 
ölelésre tárult, mert az örömtől ra
gyogó arccal a fia sietett feléje. Apa 
és fia boldogan omlottak egymás kar
jaiba. „Hát hazulról tudsz-e valami 
hirt ? — kérdezte Józsué. Hol van 
nagyatyád ?“

A fiú szomorúan felelt. „Nagyapa 
otthon maradt, nem tudott ide jönni, 
mert fárasztó volt az út. Fájdalom, 
az azóta ide menekült szomszédoktól 
azt hallottam, hogy nagyatyám meg
halt. Anyámat és testvéreimet pedig 
fogságba hurcolta az ellenség.“ 

Józsué megilletődve kulcsolta imád
ságra kezét. „A Mindenható adjon 
jó apám lelkének örök üdvösséget,’ —  
mondta csöndesen. Az Isten jó volt 
hozzá, legalább nem kell végigszen
vednie a száműzetés keserves napjait.“ 

Majd így folytatta: „Jöjj, elviszlek 
biztos helyre, elkísérlek Franciaor
szágba. Én majd visszatérek, hogy ki
szabadítsam anyádat és testvéreidet.“ 

A fiú szótlanul intett fejével s 
szeméből, mint valami fényes drága
gyöngy, alágördült egy forró könny
csepp.

VI.

Míg a hős vezér fiát Franciaor
szágba vitte, addig felesége és leá
nyai a luserni börtönben szenvedtek 
hitükért.

Kezdetben nem bántak velük rosz- 
szul, mert azt gondolták, sikerül őket 
rábírni, hogy hagyják el hitüket. De 
mikor a hősies asszony állhatatosan 
visszautasított minden kisértést, valá- 
mint azt a megbízást is, hogy férjét 
meghódolásra- és hittagadásra rábe
szélje, akkor elkövetkeztek reájuk a 
nem szeretem napok. Előbb azonban 
egy átkos cselhez folyamodtak, hogy 
megingassák e bátor nő szilárd hit
hűségét. Egy napon egy szerzetes 
azzal a koholt hírrel jött a börtönbe, 
hogy a rablóvezér — amint ellensé
gei nevezték Józsuét — megbánta 
tévelygését és visszatért az üdvözítő 
egyház kebelébe. „Ti is tegyetek így 
— folytatá álnok szavait a szerzetes —- 
akkor megkapjátok szabadságtokat s 
újra rátok ragyog Ő Fensége kegye.“ 

Mártha feleletre sem méltatta a ra-

T

r



1912. november 17. HARANGSZÓ 29

vasz cselszövőt, hanem midőn a szer
zetes újra börtönébe jött, rendületlen 
nyugalommal így szó lt: „A szentírás 
szerint csakis Isten igéjének van ha
talma a lelkeken, azért én semmiféle 
emberi kényszernek nem engedek és 
nem is engedhetek.“

„Átkozott eretnek“, — mormogta 
a szerzetes s dühösen becsapta a töm- 
löcajtót.

Egy órával később poroszlók és 
jezsuiták jöttek a börtönbe s ma
gukkal vitték a foglyokat egy szűk 
sötét szobába, hol különféle kinzó- 
eszközök voltak.

„Látjátok ezeket? — szóltak' —  
ha még sokáig makacskodtok, ez a 
sors vár reátok ! “

Mártha nyugodtan tekintett reájuk : 
„Én semmitől sem félek! Jézus azt 
mondja: „Ne féljetek azoktól, kik a 
testet ölik meg, a lelket pedig nem 
ölhetik meg ; hanem inkább féljetek 
attól, aki mind a lelket, mind a tes
tet elvesztheti a gyehennában.“ (Máté 
10., 28.)

A szerzetesek látva, hogy nem 
boldogulnak e hitéhez állhatatosan 
ragaszkodó asszonnyal, visszaküld
ték őket a börtönbe. Reménykedtek, 
hogy a tömlöc dohos levegője és a 
szenvedés csakhamar megtöri ma
kacsságát és csakhamar önként je
lentkezik leányaival együtt a katechi- 
zációra. Ámde csalódtak 1 Márthát a 
szenvedés még állhatatosabbá és el- 
szántabbá tette. Kész volt máglyára 
és vérpadra lépni, de meggyőződé
séből nem enged.

Midőn a börtönőrök eltávoztak, 
Mártha hálát adott az Istennek, hogy 
nem hagyta elveszni a kisértések 
között. Kérte, hogy továbbra is adja 
nekik az ő szent lelkét és kegyelmét

a rájuk várakozó borzalmas megpró- í 
báltatásban. És a jó Isten meghall
gatta gyermekei imádságát. Mártha J 
csakhamar megtalálta az Úr felele- | 
tét. Midőn imádkozás után felütötte 
kedves bibliáját, ezeket a szavakat 
olvasta: „E világon nyomoruságtok 
lészen, de bízzatok: én meggyőztem 
e világot.“ Ján. 16, 33.

Még a bibliát olvasgatta, midőn 
lassan kinyílt a tömlöcajtó s két val- 
dens lelkész lépett be. Ä szabadulás 
reménysugara vetődött Mártha meg
gyötört leikébe. Ez is csak egy pil
lanatig tartott. Valami idegen, ke
mény vonást látott arcukon. Félve 
szólította meg őket, hogy mit akar
nak ? Sokáig nem válaszoltak, végre 
egyikük így szólt: „Azért jöttünk 
ide, hogy rábeszéljünk benneteket, 
tagadjátok meg hitvallástokat és tér
jetek vissza az anyaszentegyház ke
belébe ; mi már megbántuk tévely
gésünket és megtértünk.“ A hangja 
remegett, tekintetét megszégyenülve 
a földre verte. Mártha büszkén fel
egyenesedett. Nem szólt semmit, csak 
kezével az ajtóra mutatott.

A sötét tömlöc lakói ismét magukra 
maradtak. Mártha csöndesen szen
dergő gyermekeihez sietett, hogy 
csókjukból erőt merítsen. Egyszer 
csak rémült sikoltás tört elő ajkáról. 
Fiatalabbik leányának: Máriának ke
zei jéghidegek voltak s arca túlvilági 
fényben ragyogott.

—  Meghalt! — kiáltott velőtrázó 
kiáltással s kétségbeesve roskadt holt 
lánya tetemére. Később elcsendese
dett. A hosszas, buzgó imádság meg
nyugtatta lelkét. „Jó az Isten“, így 
szólt könnyek közt, „kínzások, mág- 
lyatűz és más nyomorúságok átszen- 
vedése nélkül magához vette a mi 
----------------- -—---------------m----------------

Máriánkat. Irgalmasságot gyakorolt 
vele, jó az Ú r ! Dicsőség szent ne
vének ! “ (Vége következik.)

Wesley álma.
Wesley egykor azt álmodta, hogy 

a pokol kapujánál áll és megkérdezte, 
kik vannak ott. „Vannak itt katholi- 
kusok ?“ —  kérdezé. „Igen, sokan“ —  
hangzott a válasz. „Hát protestánsok ?“ 
„Igen, sokan.“ „Hát baptisták és naza- 
rénusok ?“ „Azok is.“ Szomorúan és 
megdöbbenve követett egy angyalt a 
menny kapujához. Itt újra kérdezé: 
„Vannak-e itt katholikusok?* „Nincse
nek.“ „Protestánsok?“ „Nincsenek.“ 
„Hát baptisták és nazarénusok?“ „Nin
csenek.“ Még inkább csudálkozva és 
megzavarodva kérdezé: „Ki van hát 
tulajdonképpen a mennyben ? Kik 
vannak ott?“ A felelet így hangzott: 
„Mindazok, kik előtt a földön drága 
volt a Jézus szent neve, kik az ő 
nevében bűneik bocsánatát, s az ő 
igéjében és szellemében új örökéletet 
nyertek, hogy Istennek gyümölcsöt 
hozzanak. Oly neveknek, amiket a 
földön adtak és amit gyakran kevé- 
lyen viseltek, az égben nincs semmi 
jelentőségük. Isten azokról nem is
meri őket.

O lv a s s á to k  a b ib liá t .
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legfőbb kincs, De Isten nem lel bajlékot.
November 17. vasárnap, Ezsajés 48. 9—22.

„ 18. hétfő, Ezsajás 49, 1—13.
„ 19. kedd, Ezsajás 49, 14—26.
„ 20. szerda, Ezsajás 54, 1—10.
„ 21. csütörtök, Ezsajás 55.
„ 22. péntek, Ezsajás 57, 10—21.
„ 23. szombat, Ezekiel 18, 20—30.

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Egyetemes gyűlés. Élénk érdeklő
dés mellett tartotta a magyarországi 
ev. egyet, egyház évi közgyűlését 
Budapesten. Ä gyűlésen báró Prónay 
Dezső egyet, felügyelő és dr. Baltik 
Frigyes püspök elnököltek. A tárgya
lás nagy meglepetéssel kezdődött. 
Prónay Dezső, hivatkozva 40 évi egy
házi munkálkodására és öreg korára, 
az egyet, felügyelői állásról lemondott.

A közgyűlésen számosán felszólaltak 
s elhatározása megmásítására kérték. 
A gyűlés későbbi folyamata alatt el
határozták, hogy újabb kérvénnyel 
megsürgetik az 1848. évi XX. t.-c. 
végrehajtását. Sürgetik a lelkészek 
fizetésének 2400 koronára való fel
emelését s a közigazgatási államsegély 
felemelését is.

Reformáció ünnepek. Még mind
egyre érkeznek a reformáció ünnepek
ről szóló értesítések. A pozsonyi theol.

akadémia Székács József körének 
ünnepélyén Endreffy János alelnök 
mondott ünnepi beszédet. A szavala
tokkal, zene- és énekszámokkal gaz
dagított ünnepélyen nagy közönség 
vett részt. — A modori leánynevelö- 
intézetben Kovács Sándor pozsonyi 
theol. akad. tanár tartott felolvasást 
„Bibliai arckép“ címen. Az intézet 
énekkara több számot énekelt s volt 
több szavalat és zeneszám. — A  
kemeneshögyészi és magyargencsi nő



30. HARANGSZÓ. 1912. november 17.

egyletek lélekemelő ünnepélyén Döb- 
röntey Imréné úrasszony, a nőegylet 
elnökének megnyitó beszéde után 
Mészáros István lelkész tartott ün
nepi emlékezést. Szakács Esztike, 
Csonka Róza szavaltak, a nagyobb 
gyermekek Nits István tanító vezeté
sével énekeltek, Csonka Róza vallásos 
éneket adott. A szép ünnepség mély 
hatást gyakorolt az egybegyülekezett 
közönségre.

Iskolaavatás. Sok bensőséggel adta 
át az eperjesi ev. gyülekezet nagy ál
dozattal megépített új elemi- és pol
gári leányiskoláját a közhasználatnak. 
A felavató beszédet Korbély Géza 
esperes-lelkész tartotta. Beszédében 
nagy ékesszólással fejtegette az iskola 
hivatását. Legyen az az Úr háza, a 
hazaszeretet temploma, a lelki gaz
dagodás hajléka. A szép beszéd után 
Geduly Henrik püspök megáldotta az 
iskolát. Az új iskola 150 ezer koro
nába került.

Új oltár. Az alsódörgicsei gyüleke
zet hitbuzgósága újabb bizonysága
képpen új oltárt építtetett. Nagy se
gítségére volt a gyülekezetnek az 
evang. nőegyesület, mely 400 K-nát 
áldozott erre a célra s új oltárterítő- 
ről is gondoskodott. Az új oltár 
költségeihez adakozott még Nyirő 
Károly lelkész 10 koronát.

Nyugalomba vonult lelkész. Okt. 
27-én vett búcsút híveitől Bojtos 
János kemenesmagasi ev. lelkész s 
ment több mint 40 évi küzdelmes 
pályafutása után nyugalomba. A 
megható ünnepélyre a hívek apraja- 
nagyja megjelent s a szemekben 
fel-felcsillanó könnyek minden szónál 
ékesebben beszéltek arról a szere- 
tetről, amellyel a távozó lelkipásztort 
körülvették. A távozó lelkész búcsú
beszédében, amelyet Fii. 1, 3 — 11. 
verseire alapított, hálával emlékezett 
meg a jóságos Istenről, aki vezette 
jobbkezével s megengedte érni azt, 
hogy hosszú, nehéz hivataloskodása 
után pihenni térhet. Hálával emlé
kezett meg azokról, akik szeretettel, 
jóindulattal voltak iránta s megéde
sítették Kemenesmagasiban töltött 15 
évi szolgálatát. Nem maradt szem 
szárazon, midőn azoktól, akiket aka
ratlanul megbántott, ott a szent helyen 
kért bocsánatot, mert — úgy mond 
— ma még itt vagyok közietek, de 
ki tudja, holnap nem mondhatom-e 
el Pál apostollal: „És most már nem 
láthatjátok az én orcámat“ ; azért 
hadd távozzam azon tudattal, hogy 
életem hátralévő napjaira nem vi
szek magammal megbocsátlan bán- 
talmakat. A jóságos Isten őrködjön

a nyugalomba vonult buzgó lelkész 
s az árván maradt gyülekezet fölött!

Harangavatás. Szép és lélekemelő 
ünnepély folyt le folyó hó 3 án d. u. 
Borgáta (Vasm.) leányegyházközség
ben. Ez alkalommi avatta fel Varga 
Gyula kemenesaljai esperes a kis 
gyülekezet újonnan épített tornyában 
elhelyezett 331 koronás uj harangját, 
mely ünnepségre közel és távolból 
számosán gyülekeztek a hitsorsosok, 
hogy részt vegyenek az ünnep'ő 
gyülekezet örömében Hogy az ősi 
hitbuzgóság él és munkálkodik az 
alig 270 lelket számláló gyülekezet
ben, bizonysága a díszes torony s a 
messze csengő uj harang, mely a 
régi, kath. felebarátainkkal évtizedeken 
át együtt használt kis harang helyett 
szereztetett be.

Az áldozatkészség élénk bizony
ságául szolgál, hogy a torony és 
harang költségeit, együtt 8548 koro
nát a gyülekezeti magtár hozzájáru
lása mellett, a nőegyletnek évek óta 
gyűjtögetett tőkéjéből és önkéntes 
adományokból fedezte a gyülekezet. 
Mely adományokhoz járultak az 
ünnepély alkalmával dr. Ostffy Lajos 
orsz. képviselő úr és tek. Skriba 
János ur 10— 10 koronával. Fogad
ják ezúton is a gyülekezet hálás kö
szönetét. A hitbuzgó kis gyülekezeten 
pedig nyugodjék továbbra is Isten 
áldása!

A „Luther-Naptár“ megrendelhető 
Hetvényi Lajos líceumi tanárnál Sop
ronban, Paprét 2. sz. Egy példány 
ára 60 fillér. Bizományosok 10 pél
dány után bérmentesített küldéssel 
1 ingyen példányt, 20 példánytól 
kezdve teljes 10% kedvezményt kap
nak. Egyes példány ára postán küldve 
70 fillér.

A „Luther-Naptár-t“ újból melegen 
ajánljuk kedves olvasóink figyelmébe.

I tth o n ró l.

Itt van a tél. Még senkisem várta, 
mégis csak beállított fagyos szelével, 
a munkáskezet megdermesztő hide
gével. Sokfelé, különösen Erdélyben 
korai hó is esett s fehér sipka bo
rult a hegyek fejére. Megnövekedett 
az élet gondja. Családapák aggódnak 
gyerekeik téliruhája, meg a fűtőanyag 
miatt. Pedig nemcsak a didergő gyer
mekek szorulnak rá gondoskodá
sunkra. Apró, csicsergő madarak ko
pogtatják meg az ablakunkat. Mor- 
zsalékot várnak az emberi irgalmas
ságtól. Gondoljunk rájuk, mert itt 
van a tél 1

Sok a katonaszökevény. Minden
évben nagyobb azoknak a száma, 
kik katonai szolgálatuk előtt kiszök
nek Amerikába. Aradmegyében egyet
len járásból 70 katonaszökevényt kö
röznek. — Pedig a hazát szolgálni 
szintén Istenadta kötelességünk I És 
az a megtévelyedett, ki ezt a köte
lességét elsikkasztja, később szívesen 
leszolgálná azt a három évet, csak 
jöhetne haza ! De a katonaszökevény 
becsapja maga mögött hazája kapóját.

Tejszövetkezeti tisztasági verseny. 
A Sopronvármegyei Tejszövetkezetek 
Szövetsége tisztasági versenyt tartott, 
melyen a vármegye tej szövetkezetei 
közül huszonhármán vettek részt. 
Díjat a csepregi, fertőendrédi, höveji, 
petőházi, gyórói, felsőázakonyi és 
alsószakonyi szövetkezetak és azok 
munkásai nyertek.

Felfüggesztették a Ne temerét. 
Évekkel ezelőtt jelent meg egy pápai 
rendelet, ezt hívták Ne temerének. 
Ez a rendelet kimondta, hogy a kath. 
pap csak akkor adhatja össze a ve
gyes vallásu jegyeseket, ha a nem 
kath. fél lemond gyermekei vallásáról. 
Nagy kavarodás támadt ekkor ezen 
rendelet miatt. A prot. egyház tilta
kozott a felekezeti békesség megtá
madása ellen. Most azután a kath. 
egyház is jobb gondolatra jutott s a 
sok keserűséget okozó rendeletet 
Magyarországra, Ausztriára és Német
országra vonatkozólag felfüggesztette. 
Összeadják tehát ezután ismét a ve
gyes vallásuakat, de csak a sekres
tyében, anélkül, hogy a pap karin
get venne magára. Áldást sem mond
hat a lelkész, hanem egyszerűen 
tudomásul veszi a felek házassági 
nyilatkozatát. Hát bizony ez még 
nagyon messze van a krisztusi sze
retettől !

Háborús veszedelem. A balkáni 
háború hazánkat is fenyegeti. Nem 
lehetetlen, hogy a viharszél minket 
is megérint. A szerbek ugyanis a ten- 
gerhezvivő és kikötő utat akarnak sze
rezni, mit monarchiánk nem akar 
nekik megengedni. Ezt meg is izenték 
a szerbeknek, de a szerb miniszter- 
elnök azt felelte, hogy ők még fegy
verrel is kicsikarják tőlünk annak az 
útnak a birtokát. Ha tényleg hábo
rúba sodródnék hazánk, amitől óvjon 
meg a jó Isten, akkor nemcsak a 
szerbek, hanem valószínűleg a monte- 
negróiak, sőt esetleg az oroszok is 
ellenfeleink volnának.

Bolgár kiküldött Budapesten. Alig 
jelent meg a szerbek dölyfös kijelen
tése, Danev bolgár kamarai elnök 
Budapestre érkezett s kihallgatásra
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ment a királyhoz. Állítólag uralkodója 
nevében kijelentette, hogy ők Szer
biát túlzó követeléseikben nem támo
gatják, hanem jóviszonyban akarnak 
lenni Áusztria-Magyarországgal.

Haditanács Budapesten. Háborús 
mozgalmakra mutat az is, hogy Ferenc 
Ferdinánd trónörökös Budapestre ér
kezett s a hadsereg fővezéreivel hadi
tanácsot tartott.

Oroszország szerepe. Oroszország
ban a lapoknak megtiltották, hogy a 
katonai intézkedésekről írjanak. Az 
orosz lapok folytonosan szítják a 
gyűlöletet Ausztria-Magyarország el
len. Állítólag az oroszok a mozgó
sítást is elrendelték s a határon levő 
raktárakban sok ruhaneműt és fegy
vert halmoznak össze.

A nagyszerb térkép. Az egyik zom- 
bori szerb kereskedő kirakatába tér
képet tett ki, amely a jövendő Nagy- 
Szerbiát ábrázolta. Á térképen a 
Törökországtól elfoglalandó balkáni 
területeken kívül rajta volt, mint a 
szerb császárság része, Torontál és 
Bács-Bodrog vármegye is. Jellemző 
eset 1 Mutatja, hogy a szerbek nem 
elégszenek meg mai országukkal, 
hanem Magyarország egy részét is 
maguknak követelik.

Nyomor a Székelyföldön. A szep
temberi és októberi árvizek után a 
Maros és mellékfolyói az elborított 
szántóföldek nagy részéről csak most 
húzódtak vissza, de a földek nagy 
részben mind máig művelhetetlenek 
és eliszaposodtak. A terményekben 
okozott károkat Marostordamegye 
alispánjának a múlt heti közgyűlésen 
előterjesztett jelentése, az utakban és 
épületekben esett károkkal együtt 10 
millió koronára becsüli. A pénzdrága
ság miatt pénzintézetek és szövetke
zetek kölcsönt nem adnak, a falvak 
népe nagy Ínségben van.

A z  ország* d o lg á r ó l.

A közös bizottság Budapesten tartja 
mostani gyűléseit. A gyűlés előtt 
Budára vonultak a bizottság tagjai, 
ahol meghallgatták a király trónbe
szédjét. A gyűlésen Berchtold külügy
miniszter tartotta meg szokásos be
szédjét, melyben azt mondta, hogy 
mindent elkövetnek a háború elke
rülésére, de ha szükséges, fegyverre) 
is megvédelmezik a monarchia ér
dekeit.

Ellenparlament. Az ellenzéki pártok 
elhatározták, hogy mivel a képviselő
ház üléséin nem vehetnek részt, a 
régi képviselőházban gyűléseket tarta

nak s itt fejtik ki álláspontjukat a 
balkáni eseményekről s a kormány 
javaslatairól.

Ellenzéki gyűlések. Az egész or
szágban mindenütt nagy ellenzéki 
gyűlésekre készülnek az ellenzéki 
pártok. Legutóbb Szombathelyen volt 
nagy gyűlés, melyen Apponyi Albert 
s számos ellenzéki vezér is megje
lent. Nagynak Ígérkezik a Buda
pesten tartandó tiltakozó ellenzéki 
gyűlés, melyen az egész országból 
összesereglenek az ellenzék vezér
emberei.

A földművelés ügye a pénzügyi 
bizottságban. A pénzügyi bizottság 
most tárgyalta a földművelési tárcát. 
Ez alkalommal Serényi miniszter ki
jelentette, hogy nagy súlyt helyez 
arra, hogy a nép a szükséges gaz
dasági ismereteket megszerezhesse. 
Ezért téli vándoriskolákat állít fel, 
mely községről-községre vándorol s 
a gazdálkodó népet megismerteti a 
modern gazdálkodáshoz szükséges 
ismeretekkel. Ezenkívül önálló gaz
dasági népiskolákat állítanak fel. Ki
jelentette továbbá, hogy valószínűleg 
műtrágya gyárat állítanak fel, mely 
jó és olcsó műtrágyával látja el a 
gazdálkodó közönséget.

A  n a g y v ilá g b ó l .

A háború. Törökországban még 
egyre tart az öldöklés és pedig foly
tonosan a törökök veszítenek. Lüle- 
burgásznál óriási küzdelem fejlődött 
ki a törökök és bolgárok közt. Na
pokon át tartó harc után a törökök 
vad futásban menekültek. Állítólag 
35 ezer emberük maradt a csatatéren, 
míg a bolgárok 18 ezer embert veszí
tettek. A törökök Csataldzsáig vonul
tak visza. Ez az ütközet valószínűen 
véglegesen eldönti az egész háború 
sorsát. A törökök még 80 ezer em
bert várnak a csataldzsai táborba. 
Hir szerint azonban a török sereg 
nagyon kedvetlen és kimerült. Hogy 
a török sereg kedvét egy kissé meg
növeljék, papokat küldenek a táborba, 
kik lelkesítő szónoklatokat tartanak. 
Sőt állítólag a török trónörökös is az 
Izlám szent zászlójával harcba megy. 
Konstantinápoly nagy forrongásban 
van. Attól lehet tartani, hogy keresz
tyén ellenes üldözés tör ki. Jelentős 
eseménye a háborúnak az is, hogy 
Drinápoly vára elesett. 50 ezer török 
fogságba került.

Az Egyesült Államok új elnöke. A
tengeren túl véget ért az elnökválasz
tás nagy küzdelme. És pedig nem

a lelépő elnök Taft, nem is Roosevelt 
győzött, hanem Wilson lett a győztes. 
Wilsonnal erős kezű ember kerül a 
kormányszékre. Még megválasztása 
előtt harcot hirdetett a nagytőkések, 
a trösztök ellen. De kijelentette azt 
is, hogy megnehezíti a bevándorlást, 
így tehát minden valószínűség szerint 
nagy átalakulások lesznek az Egyesült 
Államokban.

Magyar városok Amerikában. Az
Amerikában élő magyarok számát két 
millióra becsülik. Csak Newyorkban 
magában százezernél jóval több ma
gyar él. Clevelandban 60.000, Pitts- 
burgban és vidékén 30.000, Csikágó- 
ban 25.000, So.-Bendben 15.000, 
Youngstownban, Johnstownban, Del- 
rayban, Trentonban 12— 15.000, ma
gyar lakik s ma már se szeri, se 
száma az 5—8— 10.000 magyar 
lelket számláló telepek számának. A 
mint ebből látszik, igazán sok nagy 
magyar város van Amerikában. Bár
csak inkább itthon növekednének a 
mi városaink.

Veszedelem a tengeren. Angolor
szágban a Royal George személyszál
lító gőzös, a melyen 900 utas volt, 
zátonyra jutott. Több gőzös elindult 
a segítségére s sikerült az utasokat 
kiszabadítani veszedelmes helyzetük
ből.

A Harangszó perselye.

A Zsedényi-emlék javára befolyt
63 korona. Újabban adakozott Schrik- 
ker László Győrúj faluból 10 koronát. 
Összesen 73 korona.

Sajtóalapra eddigi gyűjtés 8*50 K. 
Újabban adakoztak: Szigeti János 
Lebény 1 K, Boda Antalné Marcal- 
gergelyi 50 fül. Összesen 10 korona.

A Harangszó terjesztésére befolyt 
2'50 K. Újabban adakoztak Krompa- 
cher Gyuláné Besztercebánya 50 fill., 
Riszdorfer Gyula Szatmár 1 korona, 
összesen 4 K. — A jókedvű adako
zót szereti az Isten!

Sárszentlőrinc. Az elmúlt évről még 19 
K tartozást mutat lőkönyvünk. Sajnálom, hogy 
nem lehetett több előfizetőt gyűjteni. Szívélyes 
üdvözlet.

E J. Pozsony. Szíves fáradozását köszö
nöm. Azonban tévedésben van. A soproniak 
is és éppen úgy, mint mindenki, csoportos 
küldéssel 2 K-ért kapja a lapot. Minden 10 
példány után 1 tisztelet példányt adunk. Szíve
sen vennénk mielőbb valami cikkét.
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R. B. M agyarósd. Zalalövő és Háshágy 
még eddig nem jelentkeztek.

Thököly kör Eperjes. A II. évf. első 9 
számával legnagyobb sajnálatunkra nem szol- 
gálhatunk.

K. L. Nagyacsád. Köszönjük fáradozását I 
A Prot. Csalad és Iskola könyveiért 12 K jár.

Pórládony. A megmaradt számokat kérjük 
visszaküldeni.

R. M. Szécsénykovácsi. A megmaradt 
1'50 K-t a Harangszó terjesztésére fordítjuk.

Csönge. A lapot nem adhattuk fel pénte
ken reggel, mert még csak szombaton este 
kaptuk meg levelét.

Lébeny. Tévedésből nem lett közölve, az 
illetőt majd értesítjük róla. Szívélyes üdvözlet 1

H. tanító, Gyékényes. Meglepett bennün
ket az előfizetők nagy számával 1 Fogadja 
buzgólkodásáért hálás köszönetünket! Szívé
lyes üdvözlet.

Búza József Szombathely. A beküldött 
3 koronát mi célra fordítsuk ?

Tisztelt előfizetőinknek. A postautal
vány szelvényén kérjük leltüntetni, hogy a be
küldött összeg a lapot illeti-e vagy a perselyt, 
továbbá, hogy az előfizetés a II. vagy III.-ik 
évfolyamra vonatkozik. Ezáltal nagyon meg
könnyítik munkánkat.

S. M. Rákócifalva. Címváltozását kérjük 
majd annak idején bejelenteni.

Többeknek. Csakis egy évre szóló elő
fizetést fogadunk el, de az összeg két részlet
ben is befizethető. — Gy. I. Kéty. Örülök, 
hogy életjelt hallhottam lelőled. A Pr. Cs. és 
I. kötetei husvétra jelennek meg. Szívélyes 
üdvözlet 1 — F. G. Fót. Hálásan köszönöm 
a szép verseket. Mindegyikre hamarosan sor 
kerül.

g a b o n  a  A r a k .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1912. év, nov hó 14-én.
Búza 21.—, Rozs 19.10, Árpa 18.80, Zab 

19.30. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

VEGYES HI RDETÉSEK.
Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 

(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

! Szalóky Zs igmond
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szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szenthárom s ágtór.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sirkőraktára. 
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületmunkát és m inden
nem ű javítást elfogadok.

* «IMIMUi «I» 41*4-+** «t» «»» WW

Toronyóra-készítő. 

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Yasmegye. 
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

Jó magaviseletü leány, gyermekek 
mellé ajánlkozik. Bővebbet az evang. 
leik. hivatalnál Némethidegkut. (Vas
megye.)

W E L L I S C H  B É L A  
könyv-, papír- és írószer-kereskedése 
S Z E N T G O T T H Á R D  (Vasmegye).

Számtalan
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 

Csemege és 
Tea vaj

Állást keres
1913. január hó 1-ére 
egy teljesen megbíz
ható, 31 éves, nős, 
családos, ev. vallásu 
egyén, ki irás- és 
számadásban jártas. 
Hadseregnél mint 
szakaszvezető szol
gált, 3 évig mint rend
őr, 3 éve pedig nagy 
uradalomban mint 
magtáros jelenleg is 
szolgál. Elfogad kul
csár, gazda, magtá
ros, erdőőr, vadőr, 
raktáros, mázsáló, 
munkafelügyelő v. 
bármi más megfelelő 
állást. Szíves megke
resések csakis aján
lott levelekben az 
alábbi címre a fizetés 
megjelölésével kéret
nek: Krisfcó Kálmán 
magtáros, Gyulama- 
jor, u. p. Zámoly.

Győrmegye.

ajánlja p

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárak

--------Répezelak.---------

n n u i  g é p g y á r
r u m .  SZO M BATHELY.

A lapíttatott 1866. —  Szám talan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
MeoJelenii novembertől februário minden vasárnap, márciustöl oM erlo  minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházkerfileti evangéliomi egyesület. 
S z e r k e s z t i  K  A P I  B É L A  <■ v . l e l k é s z .

Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak , kézira tok  és m indennem ű meg- 
k eresések  a  szerkesztőség  c ím ére Körmendre (V asvárm egye) kü ldendők . — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is.
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TA RTA LO M : Bohdr László: Este (vers). — Fábián Im re: Evangélikus búcsú. — Pulay Vilma: Szomorú napok. — Wéber Samu:
A házasság, különös tekintettel a reverzálisra. — G-indli János: Fohász (vers). — Tréfás emberek. -— Miért megyek rossz időben is 

templomba? — Templomavatás Vadosfán. — Ország-Világ. — Kutyával játszani veszedelmes. — Persely.

E ste.
Nappali gondok vasbékóit 
Lelkem lerázza 
S a csend, a béke örök Urát 
Halkan imádja. . .
Mert szeretem az esti békét,
Nappal után az esti csendet, —
S térden imádom bölcseségét 
Annak, ki rendelt ilyen rendet I

Száll életzajra csillaghomály 
Tisztább nyugalma,
A töld szennyese ködlepellel 
El van takarva.
Szeretem a mindent-látás fényét,
De várom rá a fátylas e s te t .. .
S térden imádom bölcseségét 
Annak, ki adta ezt a rendet!

Kivettem ma is osztott terhét 
Eletmunkámnak ;
Zúztam az agyam száz kérdésén 
Az igazságnak. . .
Szeretem a nappal munkarészét,
De kell az est, mi nyugtot enged. .  . 
S térden imádom bölcseségét 
Annak, ki őrzi ezt a rendet!

Nyugalmat, Uram, békét juttass 
Az éji csendben I

Szeretteimmel védve ringass 
Te szent öledben I 
Csillagos eged hintsen rám is 
Egy felfrissítő harm atszem et...
S az örök nyugvás sírpartján is 
Áldom, imádom Te szent neved!

Bohár László.

Evangélikus búcsú.
Irta: Fábián Imre.

Péter Pál, Kisasszony, Szentmihály, 
Ref. emlékünnep . . . Mit keresnek 
ezek a napok egy társaságban ?

Hamarjában azt hinnők, hogy eze
ket a napokat még gondolatban is szét 
kell választani. István király ugyan 
nemzeti ünnepünk, de mint „Szent 
István “-ról hallani sem akarunk róla ; 
Péter Pált, Kisasszonyt pedig még a 
római pápa is eltörölte a múlt évben, 
de ha a római pápa el nem törölte 
volna is, eltörölte már 1517 október 
31-én *az a szellem, amely kalapácsot 
adott Luther kezébe. Tehát mond
hatnánk, aki megünnepli a ref. em
lékét, az nem ül ünnepet Péter Pál, 
Kisasszony stb. napján, még ha piros

tintával vannak is azok a napok a 
kath. naptárakban megjelölve.

Pedig nagyot tévedünk, ha azt 
hisszük! Vannak vidékek, ahol job
ban emlékezetükben tartják az előbbi 
napokat, mint a reformáció ünnepet. 
Nem azért, mert a szentek ünnepe 
piros, a reformáció napja pedig csak 
feketebetüs nap a legtöbb naptárban, 
hanem mert azokon a napokon a 
legtöbb gyülekezetben búcsúra kell 
készülni házi gazdának, házi asszony
nak.

A reformáció emlékére talán csak 
ott fordítanak hasonló nagy gondot, 
ahol ezen a napon is búcsút ülnek 
evang. testvéreink. Mert ez sem áll 
példa nélkül hazánk különféle ajkú 
népei között.

Vagy talán nem is találunk a ref. 
emlékünnepén tartott búcsúban semmi 
rendkívülit? Nem fogjuk olyan ter
mészetesnek tartani a különféle szen
tek nevenapján, vagy éppen a refor
máció emlékünnepén megtartott bú
csút, ha arra gondolunk, mi is az a 
búcsú voltaképen ?

A római pápa a középkor száza
daiban az évszázadok fordulóján tel
jes bűnbocsánatot adott mindazoknak,
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akik az ilyen évszázadfordulókon fel
keresték a Rómában eltemetett szen
tek sírját. Természetesen ez az arány
lag könnyű bűnbocsánat százezer 
számra vitte Rómába a gazdagabb 
zarándokok seregét, akik bűneik alól 
szabadulást kerestek. A sok zarándok 
nem ment üres kézzel a messze fekvő 
szent városba, de rendesen üres er
szénnyel tért onnét vissza. Az erszé
nyek tartalma bevándorolt a pápák 
nagy kincsesházába, honnan viszont 
az üdvösséghez szükséges jócsele
kedetet váltottak ki a maguk számára. 
A századik év megérkezését a bűn
bocsánatot osztó főpapok nehezen 
tudták kivárni, azért teljes bűnbocsá
natot, vagy más néven búcsút hir
dettek minden ötvenedik évben, 
vagyis a századok derekán. Majd mi
kor még az 50 év is lassan telt el, 
minden 25 évben, utóbb pedig min
den évben hirdettek teljes búcsút a 
Rómába zarándoklók számára.

A megkezdett utón azután tovább
mentek. Utóbb azt sem kívánták, 
hogy valaki személyesen fáradjon az 
örök városba, megadták a teljes bűn- 
bosánatot annak is, aki az útikölt

séget lefizette. így támadtak a bűn
bocsátó cédulák, amelyek Luthert 
fellépésre késztették.

Minthogy nemcsak Rómában, ha
nem egyéb vidéki városban is voltak 
szentek eltemetve és a szentek sírja 
fölé rendesen templomot emeltek, 
bocsánatot hirdettek — ha nem is 
teljeset —  azoknak is, akik ilyen vi
déki szentek sírjaihoz látogattak el. 
Legjobban ajánlották a zarándoklást 
a templom felszentelésének évfordu
lóján. A felszentelési ünnepet ismét 
vagy annak a szentnek nevenapján 
tartották, akinek hamvai felett a tem
plom épült, esetleg akinek valami 
ereklyéjét (ruháját, csontját, könyvét) 
a felépült templomban elhelyezték, 
vagy akinek felajánlották a templomot.

Ezért zarándokolnak a katholikusok 
MáriaceUbe, Kiscellbe, némelykor Ró
mába. Ők ott a búcsún most is bű
neiktől óhajtanak megszabadulni. Nem 
hiába tartanak búcsút otthonukban 
sem, ott is kettős mértékben kész 
számukra búcsúkor a bűnbocsánat. 
Legyen az ő hitük szerint!

De mit ér nekünk protestánsoknak 
a búcsú? Mi nem várjuk a pápától 
bűneink bocsánatját, nem is könyör- 
günk a szentekhez közbenjárásért. 
Mi a bűnbocsánatot attól a mennyei 
Atyától várjuk, aki nemcsak búcsú 
napján hallgat meg, aki „nem alszik 
és nem szunnyad soha“, mi nem jó
cselekedeteinktől, hanem Krisztustól

várunk mindent, ki értünk meghalt 
s minket megváltott.

Nincsen tehát semmi értelme, sőt 
az egyenesen egyházunk tanításába 
ütközik, ha némely evangélikus vidé
ken kath. ünnepeken, valóságos bú
csút tartanak. Nem közönyös dolog 
ez, nem is türelmes alkalmazkodás a 
más felekezetüek szokásaihoz, hanem 
megalkuvás egy olyan helytelen val
lásos szokással, melynek alapját igaz
ság helyett emberi tévelygés alkotja.

Vannak vidékek, ahol a templom
avatás emléknapját teszik bucsunappá. 
Azt mondják, hogy ők nem sértik 
meg ezzel vallásuk tanítását, hanem 
csak örülni akarnak a Úr kegyelmé
nek. De hogy ebben is veszedelem 
rejlik, eléggé mutatja az, hogy a nép 
„búcsú*-nak nevezi az ilyen napot. 
Félő, hogy lassanként olyan jelentő
séget tulajdonítanak neki, mely idegen 
a mi evangélikus egyházunkban. Bi
zonyos pedig, hogy maguk a katho
likusok határozott katholikus jellem
vonást látnak az evangélikus búcsú
ban.

Ezenkívül visszás dolog, hogy mi 
keresztyének, Krisztus követői, dél
előtt, délután nem győzzük kiörülni 
magunkat a templomban. Szívünk 
a keresztyéni szent örömtől annyira 
túlárad, hogy korcsmában kell az 
örvendezést folytatni. A templomban 
tán arról szólt az ige: „bortól meg 
ne részegedjetek, mert a borban 
bujálkodás vagyon“ s utána egy fél 
órával cselekedeteinkkel megtagadjuk 
az írás beszédéti

Ki ne látná, hogy ahol így folyik 
le a templomavatási ünnep, ott ez a 
nap sok veszedelmet rejt magában I 
Sokszor elfajuló tivornya, dorbézolás, 
egyenetlenség, verekedés lesz az Úr 
szolgálatának befejezése. Vájjon nem 
volna-e jobb mellőzni ezeket az evang. 
búcsúkat ? Nem nyeme-e egész egy
házunk, gyülekezetünk, nem nyerné
nek-e evangélikus feleink az által, ha 
mi magunk okos belátással megszün
tetnénk ezt a helytelen szokást?

Szomorú napok.
Elbeszélés a valdens üldöztetés idejéből. 

Franciából szabadon átdolgozta: 
Pulay Vilma.

VII.
Józsué visszatért franciaországi 

utjából s megkezdte a vallás és po
litikai szabadságért való nehéz, küz
delmes harcot. Csapata napról-napra 
növekedett. A hugenották is átjöttek 
Franciaországból, s miután egyesül

tek a valdensek csapataival, bejárták 
a piemonti völgyeket, megfélemlítve 
az ellenséges városokat és falvakat. 
De nem romboltak, nem pusztítottak. 
Irgalmasan bántak az ellenséggel is. 
Szem előtt tartották az apostol inté
sét : „Magatokért bosszút ne álljatok 
szerelmesim, adjatok helyt az Isten 
bosszúállásának; mert megvagyon 
írva : „Enyém a bosszúállás, én meg
fizetek —  ezt mondja az Úr.* (Róm. 
12. f. 19. v.)

Szép vallásos szokásukat még a 
táborban is megőrizték. Reggel, mi
előtt harcolni kezdtek volna, isten
tiszteletet tartottak. Mindennap buzgó 
imában kérték mennyei Atyjukat, hogy 
segítse diadalra őket. Ha pedig bölcs 
intézkedése mást rendelt számukra, 
akkor juttasson nekik hősi, dicsősé
ges halált, lelkűknek pedig adjon örök 
üdvösséget a Jézús érdeméért.

A róm. kath. ellenség nem jó szem
mel nézte a valdensek előrenyomu
lását. Féltek attól, hogy a külföldi 
prot. nemzetek magukévá teszik a 
sanyargatott hitsorsosok ügyét ’s ak
kor ők kénytelenek lesznek engedni. 
Aggodalmuk bé is teljesedett. Alig
hogy a hős hitvallók megkezdték a 
vallásszabadság harcot, a művelt 
prot. Európa figyelme egyszerre felé
jük fordult.

Volt a valdenseknek egy kiváló 
egyházi embere: Léger, aki még az 
első támadások idején elmenekült 
Franciaországba. Itt fölkereste Mazarin 
bibornokot és lefestette előtte a val
densek sanyarú sorsát. Mazarin bi- 
bornok nem volt vakbuzgó, s nemes 
érzésű szív dobogott keblében. Szí
vesen meghallgatta Léger panaszait 
s biztosította a felől, hogy ő nem 
fogja bántani a menekülő valdenseket.

Léger eme sikerével még nem elé
gedett m eg: elutazott Németországba, 
Svájczba, Hollandiába és ezeknek a 
népeknek jóindulatát is, pártfogását 
is megnyerte harcoló testvérei részére.

Angliában is akadt egy hatalmas 
pártfogójuk a valdenseknek, — Crom- 
vell Olivér, Angolország kormányzó
jában. Cromvell külön követet kül
dött XIV. Lajos francia királyhoz s 
annak pártfogását kérte az üldözött 
protestánsok számára.

A francia király kegyesen fogadta 
a követet és biztosította afelől, hogy 
országában nyugodtan élhetnek a meg
tisztított vallás hívei és mihelyt ked
veznek a körülmények, megadja ne
kik a szabad vallásgyakorlatot. De 
Morland Sámuel — ez volt Cromvell 
követének neve, — nem érte be a 
király puszta Ígéretével, még jobban
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meg akarta közelíteni a célt, melynek 
érdekében fáradozott. Hosszas küz
delmek és utánjárások után sikerült 
is neki audienciát kieszközölni a sa- 
voyai udvarnál.

Beszédében ékesszólással ecsetelte 
az olaszországi protestánsok elnyo
mott helyzetét. Lefestette a szenve
déseket, melyeket e maroknyi népnek 
át kellett élnie, csupán azért, mert 
Istent evangéliomi szellemben imádja. 
A beszéd kemény és merész volt, 
de célt ért. Krisztina hercegnő adta 
meg rá a választ. „A kormányzó, 
Őexcellenciájára való tekintetből meg
kegyelmezünk a lázadó eretnekeknek 
és megadjuk nekik a szabad vallás
gyakorlatot. Azt hiszem, ezáltal be
bizonyítjuk tiszteletünket a kormányzó 
úr iránt.“

VIII.
Míg a savoyai hercegi udvarban a 

külföldi követek és Károly Emánuel 
herceg egymással tanácskoztak a 
valdensek sorsa felett és mig a prot. 
nemzetek egymásután emelték föl 
szavukat a szerencsétlen maroknyi 
nép érdekében, azon idő alatt még 
egyre tartott a vallásháború s csak 
egy hajszálon múlt, hogy ismét sze
rencsétlen véget nem ért.

Az ellenállás főhőse Józsué, súlyo
san megsebesülve feküdt egy tábori 
kórházban. A körülte állók el voltak 
készülve halálára. Lezárt szemekkel, 
ziháló kebellel feküdt ott.

Mikor egy pillanatra magához tért, 
lelkét Isten kezébe ajánlotta. Midenki 
könnyes szemmel, imádkozó ajakkal 
várta az utolsó pillanatot. De az Ur 
kegyelmes volt. Megtartotta azt, kire 
még szüksége volt övéinek s az 
üldözött valdenseknek.

Az erős lélek legyőzte a halált, a 
szellem diadalmaskodott a testen. 
Józsué lassanként visszanyerte ön
tudatát s állapota javulásnak indult.

Alighogy helyre állt egészsége, föl
kereste harcoló bajtársait s újra meg
indította a védelmi harcot.

A politikai körülmények is segít
ségére jöttek a valdenseknek. Cromtvell 
Olivér ismét követeket küldött Francia- 
ország királyához. Ezek kijelentették, 
hogy a kormányzó csak akkor Írja 
alá a kereskedelmi szerződést, ha a 
király a valdensek vallásszabadságát 
kieszközli a savoyai hercegtől. Mazarin 
bibornok is, hogy Spanyolországgal 
való harcában döntő győzelmet nyer
hessen, minden ékesszólását latba 
vetette a savoyai hercegnél és ki
csikarta tőle a „Kegyelmi pátens“ 
című szabadságlevelet.

Ez magában foglalta ugyan azt, a 
miért a valdensek küzdöttek; de nem 
adta meg a kivívott eredmény ma- 
radandóságának biztosítékát. Sokat 
nyertek ugyan vele a valdensek, 
de nem nyertek meg mindent, 
mert a fejedelem kegyelmétől füg
gött vallásuk gyakorlata. — Val
lásszabadságukat csak a fejedelem 
kegyadományaképpen nyerték el, de 
attól bármely pillanatban megfoszt
hatta őket a zsarnoki önkény.

A „Kegyelmi Pátens“ főbb pontjai 
a következők: „Az üldözések meg
szüntetnek, a vallás és politikai sza
badság visszaadatik a valdenseknek, 
de völgyeikből száműzetnek. A kath. 
ünnepek megtartása és a misében 
való részvétel a protestánsokra is 
kötelező; aki ebben hitsorsosát meg
akadályozza, az halállal bűnhődik. 
A fogoly valdensek családjaik kéré
sére viszakapják szabadságukat.“

A valdensek — jóllehet hálával 
fogadták ezt a rendeletet, mely meg
szabadította őket egy időre az üldöz
tetésektől, — de mégis óvást emel
tek ellene, hogy alkotmányos jogai
kat és szabadságukat kedvezőbb 
időkre biztosítsák.

Mikor Józsué értesült a „Ke
gyelmi pátens“ kiadásáról, rögtön 
letette a fegyvert. A bajtársak még 
egyszer megölelték egymást s meg
fogadták, hogy ha vallásukat el
nyomná az ellenség, azonnal újra 
egyesülnek s fegyvert fognak annak 
védelmére.

Józsué ezután Lusern felé tartott, 
hogy kiszabadítsa a börtönből fele
ségét és leányait. Útközben sötét 
félelem szállt lelkére hátha nem is 
találja őket életben ?!

Megérkezett a kormányzó palo
tájába.

— „Itt vannak még Józsué Jana- 
vel felesége és leányai ? kérdezte a 
börtönőrtől. — Azért jöttem, hogy 
kiszabadítsam őket az egyezség ér
telemében.“

— „Hol van a „Kegyelmi pátens“ ? 
— Kérdezte a börtönőr.

Józsué felmutatta.
„Jól van — folytatta a börtönőr, 

majd elvezetem feleségéhez, leányai
hoz. A „kegyelmi pátenst“ pedig 
láttamoztatni kell a gróf úr Őexcel
lenciájával, aki azután megírja a 
szabadon bocsátási parancsot.“

A börtönőr egy szűk sötét folyo
són vezette végig Józsuét. Végre oda
értek egy zárkához. A börtönőr ki
nyitotta az ajtót s a következő perc
ben Józsué karjában tartotta feleségét 
és leányát.

— Ugy-e sokat szenvedtetek? —  
kérdé Józsué.

— „Igen, — felelt Mártha, — de 
vallásunkért szenvedtünk s az Isten 
velünk volt a mi szenvedésünkben 1“

— „Hát Mária hol van?“ — kér
dezte Józsué. Alig volt itt néhány 
napig, az Úr megkönyörült rajta és 
magához vette.“

„Az Úr adta, az Úr vette is el, áldott 
legyen az Úr neve mondá Józsué.

Majd kevés vártatva így szólt: A 
harc véget ért; itt van nálam a 
kegyelmi pátens egy másolata, mely
nek értelmében minden fogoly az 
illető kerületi parancsnokságnál 
szabadságot kap családja kérelmére.

Míg én ezt az őrgrófnál bemuta
tom, addig készülődjetek föl, azután 
haza megyünk.*

„Megvan-e még a házunk?“ kér
dezte Mártha. „Midőn legutoljára har
coltunk a Brouard lejtőjén, — még 
láttam egy házat a magaslaton, —  
talán a miénk volt mondá Józsué, — 
s azután elment, hogy a „kegyelmi 
pátens-t“ láttamoztassa.

Kevés idő múlva visszatért, kezé
ben a szabadságlevéllel; felesége és 
leánya már vártak reá s azután elin
dultak a szűk hegyi ösvényen.,

Végre tehát szabadok voltak. Élvez
hették a szabadság friss levegőjét. 
— Imádhatták vallásuk tanítása sze
rint az Istent. Óh mily buzgón szállt 
fel a hálaima szívükből akkor a jó 
Istenhez; ki ezt a boldogságot bizto
sította számukra!

A Brouard hegy lejtőjén csakugyan 
ott állt még a ház. Mikor megpillan
tották, örömkiáltás tört ki keblükből. 
Nemsokára megérkeztek elhagyott 
otthonukba, könnyes szemmel járták 
be a jól ismert szobákat. Sirva keres
ték azokat, kiket elvesztettek: a 
szegény kis Máriát s a jó öreg nagy
apát. De végül is megnyugodtak 
abban, hogy azok már jó helyen van
nak : mennyei Atyjuknál, ott béké
sebb és boldogabb hely van, mint 
idelent.

*  *  #

A Brouard lejtőn még most is lát
hatók annak a kis háznak romjai, 
hol Józsué, a hős vezér lakott.

Előtte egy kőszobor áll, melyet a 
bátor hitvédő emlékére emelt az utó
kor hálás kegyelete. Minden évben 
elzarándokolnak ide az olaszországi 
valdensek. A piemonti völgyekben 
még ma is hálásan emlékeznek meg 
azokról, kik életüket áldozták a ha
záért és a vallásért, kiknek élete örök 
világító példája marad a hazaszere
tetnek s a hithűségnek. (Vég«.)
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A házasság különös tekintettel 
a reverzálisra.
Irta: W éber Samu.

Németből fordította: Farkas Győző theöl.

Dl.
A vegye» házasság veszedelme.

A róm. kath. egyház az ev. ke
resztyénnel való házasságkötést csak 
bizonyos óvintézkedések mellett en
gedi meg. Különösen a következő 
három szabály betartását követeli:

1. Vigyázni kell, nehogy a kath. 
házasfél hitén csorba essék. 2. A 
kath. félnek köteleznie kell magát 
arra, hogy minden igyekezetével azon 
lesz, hogy prot. házas társát áttérésre 
bírja. 3. A vegyes házasságból szüle
tett összes gyermekeknek katholiku- 
soknak kell lenniök.

Az erre adandó reverzális formulája 
a következő :

Alulírott N. N. ev............. i lakos,
önként Ígérem és fogadom, hogy az
X. J. kath.......... i lakosnővel kötendő
házasságból születendő összes gyer
mekeket, lányokat és fiúkat egyaránt, 
kath. szellemben fogom neveltetni, 
kath. hitvesemet hitében sohasem 
fogom bántani s gyermekeim kath. 
nevelését, rendelkezésemre álló esz
közökkel támogatni fogom.

Ezek hiteléül e nyilatkozatot kiál
lítottam s sajátkezű aláirásommal 
megerősítettem.

Kelt................... N. N.
vőlegény.

Alulírott X. J. kath. menyasszony
............i lakos ígérem és fogadom,
hogy ev. vőlegényem előbb tett Ígé
reteinek betartását szigorúan ellen
őrizem s összes gyermekeimnek kath. 
hitben való nevelését legszentebb köte
lességemnek tekintem.

Kmf. X. J.
kath. menyasszony.

Igazoljuk, hogy fenti nyilatkozatok 
az illető felek előtt felolvastattak, 
anyanyelvükön megmagyaráztattak s 
az illetők által sajátkeztileg aláírattak.

..............  kath. plébános
tanuk.

Az esetleg létrejövő vegyesházas
ságoknál a kath. lelkésznek következő 
kötelességei vannak: Nevezettnek
befolyását latba kell vetnie, hogy a 
kath. szülőket s gyermekeit felvilá
gosítva, a vegyesházasságokat meg
akadályozza. Ha pedig ily vegyeshá
zasság van kilátásban, akkor magéhoz 
kell hívnia az illető feleket s őket 
figyelmeztetni kell, hogy kerüljék a

( nem kath. lelkészt, továbbá: hogy 
mindenesetre eleget tegyenek az előbb 
ismertetett szabályok követelményé
nek. Csakis ily vegyesházasok, kik 
ez intézkedéseket betartják, részesül
hetnek az egyházi áldásban. Ellenkező 
esetben a kath. házasfél halálos bűnt 
követ el, ami az egyházból való 
kizárást vonhatja maga után.

Bizony sok veszedelemnek vannak 
evang. feleink kitéve. De ha nem 
hallgatunk az édes szavú csábításnak, 
ha a házasságot az anyakönyvvezető 
előtt megkötjük s utána elmegyünk 
az evang. templomba, akkor megtettük 
azt, amit tennünk kellett.

Mégis vannak olyan gyenge hitü 
protestánsok, kik a végzetes hálóba 
jutva, prot. egyházunk kárára és saját 
kárukra, reverzálist adnak a kath. 
egyház javára, nemcsak a kath. 
lelkész, de még az anyakönyvvezető 
előtt is.

(Folytatjuk)

Fohász.
Dallam: Szegény fejem, hová hajtnálak . . .

Hol csillagok serege ragyog,
Csak oda száll hő fohászom. 
Szegény, nyomorult koldus vagyok, 
Ha utamat magam járom.
Örök Felség vedd kegyesen,
Karolj fel, hogy el ne essem !

Szívemet, ha tépi fájdalom 
E siralom völgyében itt,
S késik a várt, édes nyugalom, 
Hozza meg azt Tőled a — hit. — 
Szent vallásom arra tanít:
— Jó az Isten, ő  megsegít. —

Földi pályám rögös utain 
Olykor, ha küzd velem Sátán 
S főm lehajtnám törten karjain: 
Segítsd győznöm Fiad árán;
Éleszd újra hitem mécsét,
Míg elérem éltem végét.

Jézusomnak ártatlan vére,
Mely aláhullt szomjas földre:
Legyen értem váltságnak bére,
Hogy változzék búm örömre.
Bízó lelkem engedd hozzád,
Hisz kérve-kér dicső hazát.

Gindli János.

Tréfás emberek.
Élt Gömörmegye egyik falujában, 

a múlt század hatvanas éveiben egy ' 
Dobos István nevű furfangos öreg 
ember, kinek az éleselméjűségét min
denki bámulta s akinek a tréfás mó
káit még ma is föl-fölemlegetik a fa
lujában. Csak egy volt a baj, hogy 
nemcsak a tréfát, de a pálinkát is 
nagyon szerette az öreg.

J. P. volt akkor a falu papja, egy 
igen komoly, hivatása magaslatán 
álló fiatal pap, kinek a „Pesti Napló “- 
bán közölt magvas cikkei és tudósí
tásai az egész megyében feltűnést 
keltettek. Éhhez beállított egykor 
Dobosné, s könnyezve adta elő, hogy 
az ura mennyire iszik, s kérte, hogy 
beszéljen a szívére és dorgálja meg őt.

A fiatal lelkész másnap magához 
hivatta az öreg Dobost és sokáig 
beszélt a lelkére, kérve, hogy többé 
ne igyék. Dobos nyugodtan hallgatta 
a lelkész beszédét, s  midőn az beszé
dét elvégezte, így felelt: „Bizony sok
szor láttam már én a tiszteletes ura
mat is részegen !“ „Engem látott kend 
részegen ?“ —  rivallt rá a pap hara
gosan. —  „Ezt meri a szemembe 
mondani ? Ezért felelni fog a bíróság 
előtti* „Hát hiszen ne tessék azért 
oly igen haragudni“ — viszonzá Do
bos. „Hiszen tegnap is, amint a korcs
mából kijöttünk, két ember támoga
tott, s akkor is láttuk a tiszteletes 
urat I“

„De hát én nem voltam részeg“ — 
mondá a pap.

„Én azt kérem alásan nem is mond
tam“ — válaszolt Dobos nyugodtan.

#
Ugyancsak a szomszédtaluban élt 

egy Giczey nevű mészáros, hatalmas 
termetű, erőteljes ember, akinek ott 
rosszul folyván a dolga, szerette volna 
a nem messze levő P. helység mészár
székét kibérelni. E célból odautazott 
s az öreg Dobost fogadta meg szeke
resének. Míg a mészáros a helység
ben járt, addig a helység elöljárói 
közül néhányan a korcsmába mentek 
s az ottlévő Dobos szekerestől akar
tak egyet-mást magtudni Giczey va
gyoni helyzetéről. Midőn már vele 
megbarátkoztak, azt kérdezték tőle, 
hogy: „milyen állású ember e z ’a 
Giczey ?“

„Hát annyit mondhatok — viszonzá 
Dobos — hogy olyan jó állású em
ber egy sincs az ő falujában, s azt 
hiszem, hogy itt is kevés akad!“

„Hogy lehet az?“ — kérdezték az 
elöljárók tamáskodva, „hiszen mi épp 
az ellenkezőt hallottuk róla.“
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„Hát én mégis csak azt mondom, 
hogy jobb állású embert akárhol is 
keveset lehet találni Giczeynél. Mert 
ha ő szétveti a lábát és megáll, em
ber legyen, aki jobban megálljon“ — 
felelt Dobos hallgatói nagy mulatsá
gára.

O lv a s s á to k  a b ib liá t .
Zsolt. 119., 105.

Bol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot
November 24. vasárnap, János ev. 6, 35—40.

„ 25. hétfő, Ezsajás 60.
„ 26. kedd, Ezsajás 61.
„ 27. szerda, Ezsajás 62.
„ 28. csütörtök, Ezsajás 63, 15—64.
„ 29. péntek, Ezsajás 65, 8—25.
„ 30. szombat, Ezsajás 66, 10—24.

Miért megyek rossz időben is 
templomba?

1. Mert Isten minden vasárnapot 
megszentelt és semmi kivételt sem 
tett az esős napokra. 2. Mert el
várom, hogy az én lelkészem vasár
napról vasárnapra a szószéken legyen, 
amíg csak az ereje engedi. 3. Mert 
az én jelenlétem annyival inkább 
szükséges, mennél kevesebb ily na
pokon a látogatók száma. 4. Mert az 
én példám mindenesetre másokra is 
befolyással le sz : ha résztveszek az 
istentiszteleten, és éppen úgy, ha at
tól távolmaradok. 5. Mert azt látom, 
hogy az egészen elpuhult emberek is 
soha le nem mondanak a rossz idő
ben sem az ő gyönyörűségükről. 6. 
Mert az életnek, a mire az Isten 
gyermeke hivatott, sohasem szabad 
függnie a légsúlymérő változásaitól, 
és mivel az én viseletem az Isten 
iránt mértéke az iránta való szerete- 
temnek. 7. Mert azt a megfigyelést 
tettem, hogy mindazok, akik a meleg 
vagy a hideg, vagy az eső ürügye 
miatt nem mennek a templomba, 
szép időben is épp úgy tesznek. 8. 
Mert az ember, ha a kis akadálytól 
ls megretten, végre oda jut, hogy 
°ly akadályoktól is félni fog, melyek 
csak az ő képzeletében élnek. 
Aki az urat — mint egykor Péter 

csak távolról követi, könnyen

HARANGSZÓ

ama veszélybe jut, hogy őt egészen 
elveszti a szemei elől. 9. Mert meg
lehet, hogy Isten akaratja szerint kü
lönös áldás a templomban rossz idő
ben is várhat rám és végü l: 10. 
Mert nem tudom, hogy hány vasár
napot érek meg még e földön.

Templomavatás Vadosfán.

Nagy ünnepe volt nov. 10-én a 
vadosfai artikuláris gyülekezetnek. 
Ekkor avatta fel hatalmas román 
stylben épült templomát Gyurátz Fe
renc püspök ur az egyházmegyei és 
más megjelent lelkészek közreműködé
sével. A főpásztort, ki már szombaton 
este megérkezett Baldauf Gusztáv p. 
titkár kíséretében, a vasútnál a község 
népe fogadta a gyülekezeti elöljáróság 
vezetésével, majd hosszú kocsisorban, 
az új harangok zúgása közt vonultak 
be a kivilágított feldíszített községbe, 
hol a lelkészlakon egy leányka, Rosta 
Lina üdvözölte szeretettel a püspököt. 
Vasárnap már a korai vonatok on
tották a vendégek seregeit, kik nem
csak az egyházmegyéből, hanem a 
szomszédos vármegyékből is eljöttek, 
hogy lássák a régi, híres artik. gyü
lekezet új templomát s osztozzanak 
örömében. Megjelent az egyházme
gyebeli felügyelők közül dr. Ajkay 
Béla esperességi, Mesterházy Ernő 
nagygeresdi, dr. Mihályi Kálmán beledi, 
Kiss Imre szentandrási és Pethő Pál 
szilsárkányi felügyelő, Révész Sándor 
bezii lelkész, továbbá Hajas Antal 
alispán, Ghiczy és Mészáros szolga- 
birák, Schmetz királyi tanfelügyelő 
Németh János kapuvári prépost pléh. 
dr. Nitsch Árpád pápai kanonok m.- 
kereszturi pléb. dr. Nagy Jenő ny. 
táblabiró Rimler hercegi főerdész stb. 
A hosszú ünnepi menet tűzoltók sorfala 
közt vonult a templom elé, hol dr. Ajkay 
Béla felügyelő ünnepélyesen átadta 
a templom kulcsait a püspöknek, ki 
viszont a helybeli lelkészt hívta fel 
a kapuk megnyitására. A templomban 
Kirchner Elek győri karnagy fogadta 
a bevonuló sokaságot művészi orgo
najátékkal. 'Közének s Farkas Mihály 
esperes oltári szolgálata után Gyurátz 
Ferenc püspök avatta fel a templo
mot a lelkeket magával ragadó be
széd kíséretében. Az ünnepi szószéki 
beszédet Payr Sándor soproni theol. 
akad. tanár mondotta visszaszállva 
az emlékezet szárnyain a múltba. 
Felidézte a régi templom dicsőségét 
s az új templom dicsővé tételére
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buzdította a híveket. A szokásos szer
tartásokat végezték el ezután a lel
készek, mire az ünnep a püspök 
áldásával véget ért. Nagy meglepetést 
és elismerést keltett a mihályii leány
gyülekezet vegyes és férfikara, melyek 
kitünően betanulva adták elő püspök 
ur beszéde előtt és után Kapi Gy. 
Századik zsoltárát és a 103-ik zsoltárt 
Takáts József tanító vezetése mellett, 
bizonyságot téve arról, hogy a rátermett, 
fáradságot nem kímélő vezető és az 
igazán buzgó, kitartó énekkar együttes 
munkával még ily nehéz, hivatásos 
énekkart is próbára tevő énekdara
bokkal is sikeresen meg tud küzdeni. 
Az ünnepély alatt a templomon kívül 
maradt híveknek Mikolás Kálmán 
szilsárkányi lelkész tartott hatalmas, 
hatásos beszédet. Itt említjük meg, 
hogy a templom és orgona javára 
még mindig érkeznek szíves ado
mányok. így : Zsebeházi Nőegylet 50 
kor., Förhéntz Sándor hévizgyörki 
aljegyző 10 koronát küldött, ugyanő 
és Eszter nővére oltári díszbibliát, 
Rosta Lina, Ilonka. Lidi és Irma 
értékes, hímzett térítőt a szentedé
nyekre ajándékoztak. Bakó János 
gyűl. főgondnok újabban az oltári 
gyertyatartók ezüstözését, a csillárok 
igazítását vállalta 112 korona költ
séggel. Zámbó Gyula az oltárra dísz
csillagokat, Németh Lajos esztergályos, 
két díszes perselynyelet készített, 
Szabó Lászlóné (Jánosfa) 10 korona, 
Garab Samu, özv. Varga J.-né 2— 2 
korona, Nagy Katalin 4 korona, Illés 
Margit 1 korona, Gönye Sándor 40 
fillér, Ódor Istvánné Kiss Karolin 5 
korona, egy volt keresztúri egyházi tag 
20 korona, Fülöp éva 10 koronát 
adományozott. Az avatási ünnepkor 
a vendégek közül Mesterházy Ernő 
50, id. és ifj. Nagy Jenő 30, N. N. 
20, Mesterházy Gyula 20, Mesterházy 
Zsigmond 20, Krenner Elek 20, Mé
száros László és csal. (Nagyságh) 20, 
Sági Jánosné (Bogyoszló) 20, Varga 
Zsuzsanna 20, Kovács Mihály és neje 
(Farád) 22, Varga József ló, Bálind 
László (Sopron) 5, Németh Lajos az 
avatási új házasok nevében 5, Rátz 
Lajos festő (Ruszt) 5. N. N. 4 koro
nát adományozott, mely összegekért 
ez utón is köszönetét mond a gyü
lekezet elöljárósága.

A jó Isten tegye áldottá a nemes 
vadosfai gyülekezet jövendőjét 1 Áldja 
meg a lelki vezérek és hívek együt
tes munkálkodását, hogy az új tem
plom dicsősége még nagyobb legyen, 
mint volt a régié I
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Evangélikusok a királynál. Gyurátz 
Ferenc püspök, Scholtz Gusztáv püs
pök és báró Láng Laios gyámint. el
nök az egyetemes gyámintézet nevé
ben kihallgatáson jelentek meg Ő 
Felségénél, hogy a gvámintézet iránt 
tanúsított kegyes pártfogását megkö
szönjék. A király az egyházi vezére
ket kegyesen fogadta.

LÖw Fülöp halála. A dunántúli ev. 
egyházkerületnek s vele együtt az 
egész evangélikus egyháznak nagy 
gyásza van. A locsmándi gyülekezet 
buzgó lelkésze, a dunántúli egyház
kerületi gyámintézet buzgó elnöke, 
Löw Fülöp költözött el 53 éves korá
ban az élók sorából. Erős hitű, ne
mes lelkületű, mély kedélyű, apostoli 
buzgóságu férfi volt, kinek munkál
kodása maradandó nyomokat hagyott 
egyházi életünkben. Különösen a 
gyámintézet érdekében fejtett ki nagy 
munkálkodást. Mint annak elnöke, 
többször megjelent a németországi 
Gusztáv Adolf Egyesület gyűlésén. 
Nagy érdeme van abban, hogy német 
testvéreink igaz szeretettel és nagy 
anyagi erővel siettek szegény gyüle
kezeteink felsegélyezésére. Körülbelül 
egy évvel ezelőtt támadta meg a be
tegség a hatalmas, életerős lelkészt. 
Sem nyári fürdőzése, sem gondos 
gyógykezeltetése nem használt. A jó 
Isten magához szólította hű szolgáját. 
Súlyosan beteg özvegye, árván maradt 
gyülekezete, s egész evangélikus egy
házunk siratja korai elköltözését. 
Temetésén részt vettek az espresi, 
lelkészi karból számosán, továbbá 
óriási közönség. A gyászbeszédet 
Gyurátz Ferenc püspök tartotta. 
Áldott legyen emlékezete!

Élők kegyelete, halottak emléke. 
Rehling Sámuel tanító és fia, Rehling 
Frigyes budapesti tanár, a tavasszal 
elhunyt hajadon leány, illetőleg nővér 
maradandó emlékére a nagyszent- 
mihályi ev. gyülekezetnél „Rehling 
Anna nevére alapítványt" létesítettek, 
s arra 200 koronát adományoztak, 
azzal a biztosítással, hogy ez össze
get három éven belül 500 koronára 
fogják kiegészíteni. Legyen az ado
mány az élők vigasztalása, a megholt
nak örökké élő em léke!

Örökös adófizető. A nem régen el
hunyt özv. Riedt Károlyné sárvári 
buzgó evang. urinő, egyháza iránt 
való szeretetének bizonyságául, hogy 
egyházának mindenkor adófizetője 
maradjon, végrendeletileg egy hold 
földet hagyományozott a templom 
részére. A nemes cselekedet önmagát 
dicséri. De buzdításul szolgálhat min
den evang. egyháztagnak, hogy gon
doskodjék még életében arról, hogy 
halála után is jó-emlékezete az utó
dok előtt jó példaképen fenmaradjon. 
Ha minden tehetősebb egyháztag 
ilyenformán egyházának adófizetőjévé 
tenné magát, akkor a megholtak után 
maradt hagyományok kamatai s az 
élő egyháztagok járulékai erőssé és 
hatalmassá tennék gyülekezeteinket.

Harangavatás. Gvönyörű ünnepség 
keretében avatta fel Magyary Miklós 
zalai esperes a kapolcsi gyülekezet 
új harangjait. Az 589 és 311 kgr. 
súlyú harangok költségét részint már 
elhunyt kegyes egvháztagok alapít
ványa, részint az élők tiszteletreméltó 
áldozatkészsége hozta össze. A szép 
ünnepségen a hívek óriási sokasága 
gyülekezett a templom elé, hova a 
lelkészek a tűzoltóság és a koszorús- 
lányok sorfala közt érkeztek. Nagy 
Lajos szentantalfai lelkész imádsága 
után Magyary Miklós esperes tartott 
gondolatokban gazdag beszédet a ha
rangok hivatásáról. Este fényesen 
sikerült táncmulatság volt, melynek 
tiszta jövödelmét szintén a harang 
költségeire fordították.

Hangverseny. A pozsonyi ev. theol. 
akad. ifjúsága nov. 13-án fényesen 
sikerült hangversenyt tartott Pozsony
ban a vármegyeháza nagytermében. 
Az estélyen Hamvas József tanár 
prológusa után számos zene-, ének
szám és művészi szavallat gyönyör
ködtette az előkelő közönséget. A 
hangverseny anyagilag is fényesen 
sikerült.

A „Luther-Naptár“ megrendelhető 
Hetvényi Lajos líceumi tanárnál Sop
ronban, Paprét 2. sz. Egy példány 
ára 60 fillér. Bizományosok 10 pél
dány után bérmentesített küldéssel 
1 ingyen példányt, 20 példánytól 
kezdve teljes 10% kedvezményt kap
nak. Egyes példány ára postán küldve 
70 fillér.

A ,. Luther-Naptár-t“ újból melegen 
ajánljuk kedves olvasóink figyelmébe.

I tth o n ró l.

Háborús mozgalmak. A mi háborús 
mozgalmaink egy kissé elcsöndesedtek. 
A szerbek ugvan még erősen követe
lik a tengeri kikötőt, de a nagyhatal
maknak nincs kedvük, hogy európai 
háborút csináljanak a szerbekért. Az 
oroszok félnek Japántól és Kínától is. 
így azután talán elkerüljük a sok em
beréletet és milliókat követelő háborút.

Kétezer csendőr a szerb határon. 
Magyarország és Szerbia határán két
ezer csendőrt vontak össze a határ 
őrizetére. A csendőrök fából készült 
őrházakban egymástól puskalövésnyi 
távolságban te'jesítenek szolgálatot 
és naponként jelentést tesznek a sze
gedi csendőrkerületi parancsnokság
nak.

Kétezer amerikai bolgár Budapes
ten. Kétezer harcrakész hadba induló 
bolgár érkezett a múlt héten Buda
pestre. Amerikában, az uj hazában 
érte őket a bolgár király háborús ki
áltványa s a kétezer fiatalember kése
delem nélkül útra kelt a végtelen 
tengeren át, hogy hazajöjjön harcolni 
hazájáért.

A gyermekek hálátlansága. Figyel
meztetésül és tanulsággul feljegyezzük 
a következő szomorú történetet: 
Fodor András egyszerű tanyásgazda 
volt Szegeden. Volt néki valamelyes 
földecskéje, nem sok, de elég arra, 
hogy mindegyik fiának adhasson egy 
darabot, a melyiknek a szélén házat 
építhessen, a házban családot formál
hasson magának az embersorba nőtt 
legény. Fodor András tehát akképpen 
cselekedett, a mint apjától, szomszéd
jától látta: a földjét, a pénzét, a 
lábasjószágát szétosztotta a gyerekei 
között és a saját sorsát fiainak a 
becsületére bízta. Nem kért tőlük 
írást, a mikor mindent nekik adott, 
a mire azután a Fodor-fiuk szépen 
kidobták a tulajdon portájáról az 
apjukat. Annál is inkább megcsele- 
kedték ezt, mert az öreg Fodor 
András már nemcsak gazdának, de 
embernek sem számított. A mi pénze 
volt, elosztogatta, a haragjától pedig 
nem kellett félni, mert szegény ember
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megvakult, keze-lába bénaságba sor
vadt. Tehettek véle a fiai minden 
csúfságot. Ez a történet, a hogyan 
indul, nem ritkaság Magyarországon. 
Szokás az mindenfelé, hogy a szülők 
odaadják gyerekeiknek a kicsi vagyont, 
hadd házasodjon a fiú, vagy jusson 
menyecskesorba a lány. Az elvén- 
hedt, ereje fogyott pár az első szobából 
átballag a hátulsóba, a kicsi háznak 
a dísze, kényelme, a jobb falat, a 
puhább ágy a fiatalok jussa. Ez 
ilyenformán van országszerte és az 
is gyakori, hogy a fiatalság csúfsággal 
fizet az öregeknek, a kiktől mindent 
kapott, — az élettől a kenyérig, — 
azoknak nem ád vissza semmit, még 
egy koldusfalatot sem. Ez az élettör
ténet a legtöbbször nagy nekibusulással 
ott végződik a padláson és egy ge
renda, meg egy kötél hozza meg a 
nagy kiengesztelődést. . . A szegény 
Fodor András azonban nem cseleked
hetett ilyképpen. Nem is akart, bizo
nyára. Hanem elment Szeged város 
uraihoz. Elsírta a panaszát és arra 
kérte a tekintetes magisztrátust, vegye 
a gondjaiba és adjon neki kenyeret 
már nem messzi haláláig. Nem ingyért, 
mert maradt négy kis holdacskája, 
azt odaadja a városnak cserébe. 
Szeged urai emberségesek voltak és 
elfogadták a szomorú — alkut. 
Mégegyszer mondjuk: ezt pedig fel
jegyeztük tanulság okából 1. . .

A z  ország- d o lg á r ó l.

Az ellenzék gyűlése. Múlt héten 
tartotta az ellenzek első ülését. Ezen 
a külső politikával, a háborús ese
ményekkel foglalkoztak. Felszólaltak 
Kossuth Ferenc, Batthány Tivadar 
és még többen. Apponyi Albert ha
talmas beszédet mondott a békéről. 
A gyűléseket valószínűleg folytatják.

Tisza István beszámolója novemb. 
18-án volt Aradon. A házelnököt 
mintegy 100 munkapárti képviselő 
kísérte le beszámolójára. Az ellenzék 
nagy tüntetést rendezett Tisza ellen.

A  n a g y v ilá g b ó l .

A háború. Török földön most folyik 
a döntő ütközet. Csataldzsánál heve
sen összecsaptak a törökök és bolgá
rok. Eddig a törökök győztek, de 
azért nagyon kétséges, hogyan végző
dik ez- az ütközet. A török sereg 
harci kedvét erősen csökkenti az is, 
hogy kolera ütött ki a táborban. 
Állítólag naponként ezer ember meg
betegszik ebben a rettenetes betegség

ben. Lehet, hogy ez a borzasztó 
csapás sietteti majd a békekötést.

A spanyol miniszterelnököt agyon
lőtték. Kanalejasz spanyol miniszter- 
elnököt mikor a belügyminisztériumba 
ment s kocsiját elhagyva, az épületbe 
akart menni, egy ember revolverrel 
agyonlőtte. Kanalejasz hangos fölkiál
tással holtan rogyott össze. A me
rénylő ezután maga ellen fordította 
fegyverét, két golyót röpített agyába 
és azonnal meghalt. A gyilkos anar
chista volt.

Tizenötmilliós sikkasztás. MaxÁgost 
párisi bankár önként jelentkezett az 
ügyészségen és előadta, hogy a rá
bízott pénzekből tizenötmillió frankot 
elsikkasztott. A sikkasztó sok ezer 
embert koldusbotra juttatott.

Vasúti katasztrófa Amerikában. 
Borzalmas vasúti katasztrófa történt 
Jasov-ban a Missziszippi-vasút egyik 
vonalán. Egy tehervonat ment neki 
a személyszállító vonatnak. Tizenhat 
utas még ott a romok alatt meghalt, 
tizenöt pedig a közeli állomáson, ahol 
ápolás alá vették őket. A sebesültek 
száma meghaladja a halottakét.

Kutyával játszani veszedelmes.
Nem egyszer halljuk emlegetni, 

hogy kutyával incselkedni, játszani 
nem tanácsos, mert számtalan szo
morú eset tanulságos például szolgál 
arra, hogy ha a kutyának valami 
baja van, külünösen, ha veszettség
ben szenved, akkor ez az emberre 
is felette nagy veszéllyel járhat. A 
fertőzés többnyire úgy történik, hogy 
a kutya harapásával támadt sebekről 
a nyálmirigyek váladéka bejut az em
beri testbe és ezen át a vérkerin
gésbe. Egy nagy párisi újság a kö
vetkező megrendítő történetet Írja le : 
„Párisnak egyik külső negyedeben 
élt egy Santarsieri nevű korcsmáros, 
nejével és egyetlen 12 éves Marianna 
nevű leánykájával; ez utóbbinak volt 
kedvenc kis ölebe Bob, melyet a kis 
leány éjjel nappal dédelgetett s egész 
szeretetét arra pazarolta, ételét, 
ágyacskáját vele osztotta meg. így 
ment ez egy darabig, midőn 
úgy két héttel ezelőtt feltűnt 
a kis Bob szomorúsága, lehangoltsága 
és étvágytalansága. A kis leány mit 
sem sejtve, hogy a kutya beteg, két
szeres gonddal ápolta, minden idejét 
annak szentelte, de a kis ölebecske 
sehogy sem akart felvidulni. Egy na
pon azután hirtelen kitört rajta a ve
szettség s a korcsmában időző két 
vendéget megharapott, kik azonnal a

Pasteur intézetben beoltatták magukat. 
A kis kutyát agyonütötték, s a kis 
lány szomorúsággal eltelve megsiratta 
kedvencét. Két héttel később a kis 
leány is megbetegedett, lázas lett, 
nagy belső fájdalmakról panaszkodott, 
lábai megdagadtak. Az orvosok nem 
tudták a baj okát adni, a kis leány 
állapota napról-napra rosszabbra for
dult, eszméletét elvesztette és rettentő 
kínok közt adta ki lelkét. Csak ké
sőbb jöttek rá, hogy a kis leány jobb 
kezefején egy kis horzsolás volt, alig 
észrevehető, felületes s a kis kutya 
talán mert Marianne oly ragaszkodóan 
ápolta azt folyton nyalogatta; nyálá
val azonban — mely a veszettség 
fertőző csiráit tartalmazta — meg
mérgezte kis úrnője testét.

A Harangszó perselye.

A Z8Ódenyi-emlék javára befolyt 73 
korona. Újabban adakoztak: Payr 
Sándor Sopron 5 K, özv. Kovács 
Jánosné Répceszentgyörgy 2 K, Ko
vács János Rápczeszentgyörgy 2 K, 
Kovács Gyula Gór 2 K. ö sszesen : 
84 korona.

A sajtóalapra eddigi gyűjtés 10 K. 
Újabban adakozott: Kovács Gyula 
Sérc 50 fill., Varga Irén Szombathely 
50 fill. Összesen 11 K.

A Harangszó terjesztésére betolyt 
4 K. Újabban adakoztak: Remete 
Dénes Körtvélyes 50 f, Kuzma Ist
ván Domonkosfa P50 K, Ruzsinszky 
Mihály Szécsénykovácsi 1'50 K, Köh
ler Gusztávné Igló 50 f, Bajusz An
drás Kassa 50 f, Búza József Szom
bathely 50 f. összesen 9 korona.

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten !

Tanító Biircs. A képekből csak .Jézus 
a tengeren* és a .Hegyi beszéd* vannak rak
tárunkon. A többi képeket még csak ezután 
kapjuk meg. Akkor majd hirdetjük.

E. L Cegléd. Előfizetése rendben van, 
tévedésből került bele a felszólítás.

Nagyszentmiliály és Kassa. A „Harang- 
szó* október 27-én megszűnt a Luther-Társa- 
ság hivatalos lapja lenni.

Lelkész Nagykanizsa s tanító Lé- 
beny. Köszönjük, hogy az előfizetők gyűjté
sével oly sokat fáradtak s oly szép eredményt 
mutattak fel 1

V. K. Kispirit. A pénzt megkaptuk, a 
lapot meg is indítottuk, valószínű a postán 
veszett el. Az elveszett példányokat pótoltattuk.

Id. Jankó Györgyné Orosháza. Az 
1912. év február 24-én beküldött 2'50 K a



40 HARANGSZÖ. Í912. november 24

Harangszó II évfolyamát illeti, mig a most 
beküldött előfizetés fejében 1913. okt. végéig 
jár a lap.

B. A. Tiszaluc. A lapot megindítottuk. 
Az előfizetési ár 2‘50 K. Luther-naptár is kap
ható 70 fillér beküldése esetén.

G. L. N em esleányfalu. A II. évf. 1—8. 
számai mind elfogytak, sajnálatunkra nem szol
gálhatunk vele.

P. L. Arad A küldött képekért 2-40 K jár.
K. A. Tótpelsöc. A „Téli Újság“ c. lap 

Hornyánszky Viktornál Budapesten rendelhető 
meg. Az előfizetési ár 52 fillér. Evenként 13 
szám jelenik meg.

N. K. Kövágóörs. Köszönjük szives 
fáradozását! Főkönyvünk még 21 K tartozást 
mutat.

F. József Sopron. A postautalvány szelvé
nyén nem tudtuk a nevet egészen elolvasni, 
azért kereszteltük el Jánosnak. A cimszalagot 
kijavítottuk.

T. K. F elsöszakony . A Prot. Cs. és I. II. 
évf. husvétra jelenik meg. Igaz szeretettel 
üdvözöllek!

L. M. Kassa. A beküldött 6 koronát mi 
célra fordítsuk?

GABONAÄBAK.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1912. év, nov. hó 21-én.
Búza 20.90, Rozs 19.10, Árpa 18.40, Zab 

19.10. — Az árak 100 küónkint korona ér
tékben értetődnek.

Jó magaviseletű leány, gyermekek
mellé ajánlkozik. Bővebbet az evang. 
leik. hivatalnál Némethidegkut. (Vas
megye.)

WELLISCH BÉLA
könyv-, papír- és Írószer-kereskedése 
S Z ENT GOTT HÁRD (Vasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletü Lelkész Urak nagy
becsű ' figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyomtatványait: születési, Halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait, ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy válasziékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb minden árban kaphatók. 
Szolid árak ! Pontos és gyors kiszolgálás !

>1 ■**«■ nfltkltn -***- -i. n«- jiía. Jtiá. j>akU lén

! Szalóky Zsigmond
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szobrász ós kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentbárom sagt ér.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sirkőraklára. 
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm unkát és minden- 

I  nemű javítást elfogadok.
.*j h>>*. .aa*. AA/fa .At-k |>A4t ffL
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Számtalan
kitüntetés.

S AJ T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárak

---------- R é p e z e la k .-----------

POHL
Á lapítíatotí 1856.

G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

—  Számtalan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Alapíthatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntödéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntödéjü
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

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

húzhatók s a faiakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tüzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.-----------------

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m indennem ű meg
keresések  a  szerkesztő ség  cím ére Körmendre (V asvárm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is.

TA RT ALOM : Margócsi Kálmán: Adventkor (vers). — Zongor Béla: Ádventi hit. — Scherlacher Sándor: Egy harang története. — 
Mocskonyi József: Fohász {vers). — Wéber Samu: A házasság, különös tekintettel a reverzálisra. —- Magyar Gazda : Dr. Kukuljevics

József: Az állatok testének ápolása. — Ország-Világ. — Persely.

Adventkor.
Csillagos volt az ég, ragyogással tele, 

'Angyalok karával s dalától eltele,
Mikor megszülettél világ megváltója,

A bűn hév tüzének oltogatója.
Bölcsőd csak úgy ringott mint akárki másé, 

Édesen hol virraszt anyaképo másér’.

Voltál jó gyermek is, szüleidnek tetsző, 
Mindenkor jósággal, erénnyel feltetsző, 

Nőttél örömükre s mások jóvoltára, 
Embertársaidnak boldogítására. 

Gyarapodtál szépen, nemcsak az években, 
De Isten s embernél kedves erényekben.

Férfikorod delén viselted a terhét 
Fárasztó munkának s a napnak is hevét, 

Mindez nem lankasztott, erőd nem csüggedett, 
Néma megadással vitted a keresztet. 

Ahol jajszó hallszott, nemcsak meghallottad, 
Gyógyír balzsamával el is csitítottád.

Most is itt vagy köztünk, velünk vagy min-
[denütt,

Ahol szent nevedben egybegyülekezünk, 
Ahol az imának felcsattog a szárnya 

S ajkainkon zendűl ének zsolozsmája. 
Légy is velünk, Uram, a sírig egészen,

Ott is s túl azon is neved áldva lészen.
Margrócsy Kálmán.

Ádventi hit.
Zsolt. 89, 20.: Akkor 

megszólitád látásban a 
te szentedet és ezt mon
dád : segítséget rendeltem 
az erős ellen.

A hatalmas Isten összegyűjtötte 
trónja körül az ő vitézeit. Ott állottak 
körülötte az ő akaratának hata'mas 
követei és teljesítői: a szélvész, a 
villám, a napvilág, a szükség, a re
mény, az öröm. Az Úr végigtekintett 
soraikon és szólt: „Akik közűletek, 
hatalmasok közül, a leghatalmasab
bak, azok lépjenek trónom zsámolyá
hoz, hadd áldjam meg őket!“ Egy 
pillanatra mélységes csönd támad; 
egymásra tekintenek kémlelődő sze
mekkel az Úr hatalmas szolgái. A 
mélységes csöndben a háttérből egy
szerre csak négy sötét, komor alak 
lép a trón zsámolyához. Mikor ott 
állanak, egy tejjel nagyobbak a többi
nél. Csönd, mélységes csönd. . .  Isten. 
rátekint a négy söfét alakra: „Mond-, 
játok meg neveiteket 1“

Az első szó lt: „Én vagyok a halál. 
Te hatalmat adtál nekem mindenen, 
ami él, csak magadon nem, Uram í 
És sújtok, mint a pallos — és meg

szűnik a piros arcokon a mosoly és 
az emberfia a földre omlik, por a 
porra.“

Egy kis szünet után fölegyenesedik 
a másik alak és szó l: „én az idő 
vagyok. Ami ma még lelkesíti a szí
veket, azt én holnap már elfelejtetem 
az emberekkel. A ma aranykalásszal 
terhelt mezőre holnap aszályt bocsá
tók —  és holnapután senkise tud 
az aratásról.“

Komoran, nyomott hangon szólt a 
harmadik: „Én vagyok az aggodalom. 
Én mint lidércnyomás nehezedem rá 
a keblekre. Lassú suhogással szállók, 
mint a sötét éji madár; a világossá
got nem ismerem, csak a sötétséget, 
a nyomasztó sötétséget.“

De most fölemeli sápadt, beesett 
arcát a negyedik és szó l: „Én a vég
telen nagy nyomor vagyok 1 Én eltil
tom az emberektől a napfényt; én 
nem engedem, hogy lássák az embe
rek a kék égboltozatot. Én azt aka
rom, hogy négy nedves fal börtöne 
legyen az otthonuk és elsorvadjon 
keblükben a tüdő, csontjaikban a 
velő.“

Mikor a negyedik is bevégezte ko
mor szavait, egyszerre megszólaltak
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mind a négyen : »Uram, mi vagyunk 
a leghataimasabbak. Tedd meg, amit 
Ígértél: áldj meg bennünket!“ Az Úr 
rájuk tekintett — szemeiben ott égett 
a könyörület tüze — és szólt: „Le
gyen meg, amit kívántok; megálda
lak benneteket — és most menjetek!“ 
A világ négy legnagyobb hatalma le
borult a trón zsámolyára és elment 
útjára. A halál lecsapott az égből a 
földre, mint a villámló pallos. Az idő 
elrepült, elszállt, úgy, ahogy más nem 
tud repülni, csak az idő egyedül. Az 
aggodalom elsuhant lassú suhogással, 
mint a sötét éji madár. A végtelen 
nagy nyomor lopózva távozott el a 
végtelen ködben.

Az Örök Hatalom egyedül maradt. 
A csillagok ott keringtek egyre a nap 
körül, mint ahogyan a játszó gyer
mekek körülveszik édesanyjukat; az 
üstökösök ott ragyogtak az Úr lábai 
alatt és „a hajnalcsillagok egyenlő
képen dicsérik“ a menny hatalmas 
Urát. Isten pedig arra a legelső szép
séges reggelre gondolt, mikor azt 
mondá: „Legyen világosság!“ És az 
ő szemöldökének, „amely ronthat és 
teremthet száz világot“, egyetlen in
tésével, az ő egyetlen mindenható 
szavával egy szépséges, egy ragyogó 
alakot teremtett. Mint a 89. zsoltár 
egyik verse mondja: „Előszólítá lá
tásban Isten az ő szentjét és ezt mondá: 
segítséget rendeltem az erős ellen! “ 
Azután szívére emelte az új teremt
ményt és megáldotta. Az Isten új 
gyermeke pedig ezt mondotta: „Atyám, 
adj nekem nevet! * Az Atya erre azt 
mondá neki: „A te neved ádventi hit 
lesz!“ —  Mi lesz az én munkám, 
Uram ?“ — kérdezte a ragyogó alak. 
Isten a földre mutatott: »Latod ott 
azt a négyet és az ő borzalmas mun
kájukat ? Kövesd őket nyomon és 
tekintsd őket úgy, mintha az én el
lenségeim volnának!“ Az ádventi hit 
csüggedve szólott: „Az a négy nagy
hatalom erősebb nálam. Én elbukom, 
Uram! ‘ Erre másodszor is megál
dotta a Mindenható: „Menj, ne félj; 
kétszer megáldottalak: erősebb vagy 
azoknál!“ De szólt az ádventi hit: 
„Micsoda alakban szálljak a földre, 
Úram ? Száguldjak mint a szélvész ? 
Dörögjek mint az égiháború dörgése ? 
Suhogjak mint a levegőt hasító ma
dár szárnya ? Ragyogjak mint a nap
sugár ?“ Az Isten válaszolt: „Száguldj 
mint a szélvész! Dörögj mint az égi- 
hábotú dörgése ! Suhogj mint a leve
gőt hasító madár szárnya! Ragyogj 
mint a napsugár!“ Az ádventi hit le
borult a trón zsámolyára és elment 
útjára. Az Úr utána tekintett és azt

mondotta, amit zsoltárunk szavai 
mondanak: „Segítséget rendeltem az 
erős ellen ! . . .  “

. . . Rámában keserves zokogás, 
nagy kiáltás hallatszik. Egy édesanya 
térdel sírva a vad poroszló előtt. Kéri, 
hogy ne bántsa, mondja, ne ölje meg 
az ő ártatlan gyermekeit. Óh de az az 
esztendő ez „mikor a szép tavasz ki
esett az évből, egy nemzedék halt ki 
az emberiségből, nyugszik temető
ben I. . .  “ Puha, fehér ágyának hul
lámos redőin ott alusznak már édes 
álmot Ráchel szép csecsemői. . .  Az 
anya balgatag reménnyel várja ébre
désüket ; de hiába várja 1. . .  Óh, hi
szen nem fognak azok ébredni — 
tudja már — ; az ő nyugovásuk több 
a nyugalomnál! Tudja már, hogy 
halva vannak, halva! Hiába kérte a 
vad poroszlót, hogy ne fenje ártat
lanokra pallosának élét: — sújtott a 
pallos és megszűnt a piros gyermek
arcokon a mosoly és a gyermekek 
a földre hullottak: virágok a porba. 
„És Rámában keserves zokogás,-nagy 
kiáltás hallatszik. Ráchel siratván fiait, 
nem akart vigasztalódni, mivel nin
csenek I “ . . .

Óh de egyszerre elhagyja fájdalmas 
zokogását a jajgató édesanya. Mint 
a sebesen zúgó szélvésznek zendülése 
szállja meg szívét az ádventi hit. 
Amint az első pünkösdkor a Szent
iélektől megszállott apostolok más 
nyelveken kezdettek szólani: úgy 
váltja föl Ráchel fájdalmas zokogását 
az ádventi hit hangja:

„íme, látok, látok . .  . megnyílt a jövendő 
Távolban, közelben :
Kiről annyi jósnak zenge ihlett szája: 
Megszületett, érzem, Judának királya 
Kicsiny Betlehemben!“ . . .  (Arany J.)

Az ádventi hit győzedelmeskedett 
hát a halálon! Segítséget rendelt 
benne az Isten az erős halál ellen!

Az Örök Hatalom egyre forgatja 
az idő kerekét. . .  Évszázadok múl
tak el és úgy tetszett, mintha az ád
venti hit megvénült és elgyöngült 
volna. A középkor száraz tudománya 
elloglalta az Üdvözítő egyszerű, fön- 
séges igazságainak a trónját. Az idő 
nagy hatalma eltelejttette az emberek
kel, ami régen lelkesítette őket. A 
régen aranykalásszal terhelt mezőkre 
aszályt küldött az idők hatalma. 
Nyugtalanító hőség uralkodott a né
peken, amelyek úgy epedtek az eny
hítő ital után, mint a gyötrő szomjú
sággal küzdő lázbeteg. De hiába eped
tek ; nem találtak semerre üdítő vizet, 
csak poshadt, állott mocsárvizet, ami 
még jobban elbágyaszt. És amint

hosszantartó szárazság idején a föld
műves ember nézegeti az eget, hogy 
nem tornyosulnak-e rajta viharthozó 
fellegek: úgy tekintett föl a keresz
tyén világ, hogy mikor küld már Is
ten segítséget az eltikkadt földre. Az 
emberek egymást kérdezgették : »Ké
szül-e már zivatar?“ Semmi, sem m i!“

De egyszerre csak, mikor már le
mondtak a reményről, az ádventi hit
ről, elkezdtek a fák zúgni az ablakok 
előtt nehéz zúgással. Majd pedig meg
dördült az ég szava is. Az Örök Ha
talom, amely a csillagokat és a ten
gereket kormányozza, megragadta egy 
német szerzetesnek a kezét, — és 
megdördült az első kalapácsütés a 
wittenbergi. vártemplom kapuján. A 
dördülést nyomon követte a zápor: 
hullt az Isten igéjéből a lelkek szom
júságát oltó üdítő zuhatag az eltik
kadt földre. . .

. . .  Az Úr megszólította hát látás
ban az ő szentjét és segítséget ren
delt az erős ellen: az emberiség szebb 
jövendőjébe vetett ádventi hitet!

Az Örök Hatalom egyre forgatja 
az idő kerekét. . .  Megint évszázadok 
múltak el és megint úgy tetszik ne
künk, mintha az ádventi hit megvé
nült és elgyöngült volna I Hiszen 
mint lidércnyomás nehezedik szí
vünkre valami nagy aggodalom. Ha 
hazánk politikai állapotát tekintjük, 
akkor a pártviszályok és a háborús 
hírek miatt való aggodalom szállja 
meg lelkeinket. Ha pedig egyházi 
viszonyaira irányítjuk figyelmünket, 
akkor meg a felekezeti türelmetlen
ségnek találkozunk olyan szembe
szökő jeleivel, hogy sokszor elszorul 
szívünk az aggodalom nyomása miatt. 
Nem ítélünk könnyen; nem hamar
kodjuk el ítéletünket; az aggodalom 
sem egyszerre szállotta meg szívein
ket, hanem lassú suhogással jött 
mint az éji madár, mely a világos
ságot ezek között az áldatlan álla
potok között nem ismeri, csak a 
nyomasztó sötétséget. . .

Óh de úgy tetszik nekem, mintha 
ennek a sötét éji madárnak a suho
gását túlharsogná egy másik madár
nak : a turulmadárnak a szárnycsat
togása. Valahányszor komoly idők 
jártak a magyar nemzetre, valahány
szor belopódzott a lelkekbe az önzés 
és viszály, valahányszor elfoglalta a 
szíveket a honért való aggodalom: 
mint fiait óvó és biztató turulmadár, 
a Haza szebb jövőjébe vetett ád
venti hit és szárnycsattogása túlhar
sogta az aggodalom sötét szárnyai
nak a suhogását. És szentül hiszem, 
hogy most is, mikor ott suhog fö-



lőttünk az aggodalom sötét szárnya 
nehéz suhogással, Isten rendel majd ne
künk segítséget az erős ellen: a haza 
szebb jövendőjébe vetett ádventi hi
tet ! És szentül hiszem, hogyha en
nek a hitnek a birtokában leszünk, 
ez oly erőt ád nekünk, hogy egy
házunkon és hazánkon a poklok 
kapui sem vesznek diadalmat I. . .

És most lépjünk be egy hideg, 
szegényes, nyomorúságos viskóba. 
A szobája négy lépés hosszú, három 
lépés széles. Falain áttört a nedves
ség penésze. Egy szegény özvegy
asszony ül ott szegényes szalmafo- 
natú székén, körülötte sápadtarcú, 
kicsi árvái. Elmerengve néz maga 
elé a szegény asszony, a végtelen 
nyomorúság végtelen ködébe. Elgon
dolja, hogy a holnapi napja is, meg 
a holnaputáni, meg a karácsonyi, 
meg' ki tudja, még hány száz napja 
olyan lesz csak, mint a mai v o lt: 
telve nyomorúsággal, Ínséggel. A vég
telen nagy nyomorúság eltiltja tőle 
a napfényt és nem engedi, hogy lássa 
gyermekeivel együtt a kék égbolto
zatot. Azt akarja, hogy négy nedves 
fal börtöne legyen az otthonuk és 
elsorvadjon keblükben a tüdő, csont
jaikban a velő.

De fájó merengéséből fölriasztja 
egy, az ablak előtt elsuhanó alak. 
Pár pillanat: kopognak az ajtón és 
belép valamelyik gyülekezeti jótékony 
egyletnek egyik küldöttje és annak 
a szegény asszonynak úgy tetszik, 
mintha vele együtt egy fényes nap
sugár is beragyogna a nyíló ajtón. 
A küldött szétnéz a nyomorúságos 
szobában, elkérdezi a szegény asz- 
szonytól minden búját-baját és szelíd 
szavával megvigasztalja a könnyező 
özvegy édesanyát. Mikor pedig bú
csút vesz tőle, akkor odacsusztatja 
a remegő kézbe az egyesületnek ka
rácsonyi adományát, azzal a meleg 
biztatással, hogy az az egyesület, 
amely a Krisztus nevében alakult, 
továbbra is fölveszi gondját az Úr 
kicsinyeinek. Mi a neve annak a 
napsugárnak, amely annak a szegény 
asszonynak szegényes ajtaján bera
gyogott ? — Annak a n ev e: ádventi 
hit |

És én úgy hiszem, hogy mikor 
azon az estén az a szegény asszony 
megint ott ült merengő arccal az ő 
szegényes szalmafonatu székén, ak
kor nem a végtelen nyomorúság vég
telen ködébe tekintettek szemei, ha
nem az Isten végtelen szeretetének 
végtelen mélységébe. . .

. . .  Az ádventi hit győzedelmeskedik 
hát a végtelen nagy nyomorúságon
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is 1 Segítséget rendelt benne az Isten 
az erős ellen 1. . .

A hatalmas Isten mégegyszer össze
gyűjtötte trónja körül az ő vitézeit. 
Végigtekintett soraikon és szólt: „aki 
közűletek, hatalmasok közűi, a leg
hatalmasabb, az lépjen trónom zsámo
lyához 1 “ Egy pillanatra mélységes 
csönd támad; egymásra tekintenek 
kémlelődő szemekkel az Úr hatalmas 
szolgái. A mélységes csöndben a hát
térből egyetlenegy alak lép a trón 
zsámolyához: egy szépséges, egy 
ragyogó alak. Mikor ott áll, egy fejjel 
magasabb mindegyiknél. Csönd, mély
séges csönd. . .  Isten rátekint a ra
gyogó alakra : „Mondd meg nevedet 1“ 
És az szó l: „Én az ádventi hit va
gyok!“ És szólt az Úr szava: „Ez 
az én szerelmes fiam, akiben nekem 
kedvem telik!“

(Schmitthenner gondolatai nyomán.)
Zongor Béla.

HARANGSZÓ. _

Egy harang története.
Elbeszélés. Irta: Scherlacher Sándor.

Nem messze a Magas Tátrától, 
vadregényes völgyben, fekszik egy 
csendes kis falu. Istenfélő szorgalmas 
nép lakja. Bár a természet csak 
szépségekkel árasztotta el, termő
földet azonban keveset adott neki, a 
nép mégis boldog, megelégedett. Nem 
futkos elérhetetlen ábrándok után. 
Fárad, dolgozik, s munka után a 
megnyugvás, az Istenbe vetett hit 
édes érzetével hajtja nyugalomra fejét.

A nap már eltűnt a hegyek mögé. 
A hazatérő nyáj kolompolása elhal. 
Pihenni térnek az emberek. Hosszú 
árnyat vetnek a fák s a hegyoldalról 
alácsüngő kőszikla olyan, mint egy 
összehuzódó, ugrásra kész óriás-em
ber. A nagy csöndességben egyszerre 
csak megcsendül az esthajnali ha
rangszó. Bim-bam, bim-baml. . .  Hall
gatom, hallgatom s csodás érzések 
járják át szivemet. A mint lecsapó
dik hangja, a mint visszaverődik a 
hegyek sziklafalán, olyan sejtelmesen 
hangzik: bim-bam, bim-bam I. . .

Csoszogó lépteket hallok. Odate
kintek, hát jön az öreg Ambrus 
bácsi. Széles karimáju kalapja alól 
ezüst fürtökben gyűrűzik vállára hó
fehér haja.

— „Jó estét Ambrus bácsi“ — 
szólítom meg az érkezőt.

— „Jó estét ifjuuram, — felel az 
öreg. — Úgy látszik mind a ketten 
a hallgatásunkkal dicsérjük az Istent.“ 
— A fejével odaintett a harang felé.

— „Bizony úgy — feleltem. — 
Néha a hallgatás többet ér, mint a 
hosszú imamorzsolás. Az ember lel
két úgy viszi a vágyódás az Isten 
színe elé, hogy szót sem talál az 
Úr dicséretére 1 “

— „Drága harangunk, szent ha
rangunk, —  áradozott Ambrus bácsi. 
Mennyit megért, mennyit tudna re
gélni nagy időkről 1. . . Ifjuuram fia
tal még, nem hiszem, hogy valaki 
is elmondta volna harangunk tör
ténetét. Elmondom én, hogyha elsza
kad is innen-onnan, hadd tudja akkor 
is a harangunk történetét.

Közelébb húztam a székemet s 
Ambrus bácsi az alkonyati csöndben 
elkezdett regélni.

Nem emlékszem már pontosan az 
évre, kis fiú voltam mikor egy napon 
idegen emberek jöttek falunkba. A 
vezetőjük egy rendeletet mutatott elő 
a község birájának meg a papnak, 
azután egyszerűen felpakolták tisz- 
teletes Fabinyi uram málháját egy 
szekérre, őt magát pedig lehurcolták 
betegágyáról s kikergették az ország
úira. Híveink hiába tiltakoztak. Hiába 
kérték őket, hogy vigyék el minde
nünket, csak hagyják meg lelkipász
torunkat, rájuk se hederítettek.

Akkor azután megindult az egész 
falu. Sírva ment apraja-nagyja. Elől 
ment az ökrös szekér, azután a jó 
tisztelendő ur, körülötte a zokogó 
férfi- és asszonynép. Szegénynek ez 
volt az utolsó útja. Amint a Tábor 
hegy felé közeledtek, az ősz pap 
összerogyott. Az ajka mozgott, a ke
zeivel hadonászol t : „H úzzátok...
meg az. . . öreg harangot 1“ . . .  Ezek 
voltak utolsó szavai.

Égbe szálló lelke még meghallotta 
az öreg harang bánatos hangját.

Nem sok idő telt el, elvették temp
lomunkat is. S mi minden segítség 
nélkül elhagyatva, megfosztva álltunk. 
De m égsem ! Meg volt még a mi 
drága ereklyénk: a harang. Annak 
hivó szavára gyűltünk össze ott abba 
a kis erdőbe dicsérni az Urat, ott 
szállt égfelé híveink ajakéról a dal: 
„Perelj Uram perlőimmel.“

Eljött azonban az idő, mikor attól 
is meg akartak fosztani.

Boszantotta a szomszéd város 
plébánosát harangunk bánatos hangja, 
mely még hozzájuk is elhatott.

Egy szép napon azzal az üzenet
tel küldött embereket, vájjon nem 
adnánk-e el nekik a harangunkat ? 
Minthogy ezt ingyen nem kívánhatják, 
hát annyi aranyat adnak érte, ameny- 
nyi csak belefér a harangba.

Nagy csábítás volt az akkori szó-
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morú viszonyok közt. összeült a 
tanács. Sokat, sokat vitatkoztak, de 
nem tudtak megegyezni. Végre Véber 
uram türelmetlen hangon így szó lt: 
„Minek nekünk harang, mikor sem 
templomunk, sem papunk nincsen. Itt 
van most az alkalom, hogy pénzhez 
jussunk. Hiszen ebből a pénzből 
templomot is építhetünk, sőt még 
harangra is telik. Nem kell épen az 
öreg harangnak lenni, más is meg
teszi ugyanezt a szolgálatot.“

Ez az érv döntött. Megüzenték, 
hogy a plébános elvitetheti a haran
got. Nem is várattak azok sokáig 
magukra. Másnap reggel beállítottak 
négy ökrös-szekérrel. Leszedték szé
pen a harangot, szekérre rakták s 
lassan elindultak.

Az egész falu népe kísérte őket. 
Mintha csak valami gyászmenet 
vonult volna végig a falun.

Ámde a mint a szekér a Tábor 
hegy alá ért, egyszerre csak meg
állnak az ökrök a síma úton. Ütötték 
verték a szegény állatokat, nekidőltek 
az emberek a szekérnek, emelték, 
tolták, — hiába. Futottak a faluba, 
még egy pár ökröt hoztak, de hiába, 
a szekeret nem tudták megmozdítani.

A népet egyszerre csak babonás 
félelem szállta meg. Először suttogva 
beszéltek, azután zúgás támadt kö
zöttük. Egyszerre csak a vén Sze
keres előrohan a tömegből, a harangra 
veti magát s elcsukló hangon zokogva 
kiáltja: nem adjuk oda, nem adjuk 
oda, hisz sír a harang! Mind oda
rohannak. A harangot valóban sűrű 
cseppek borították.

No lett erre mozgás. Mindenki a 
szekérhez futott. Az idegen embere
ket félrelökték, az ökröket kifogták. 
Megfordították a szekeret s meg sem 
álltak a harangtoronyig.

Rögtön fel is akasztották. így ke
rült vissza helyére.

Azután még sokáig találgatták, 
vájjon miért sírt a harang ? Miért 
nem mozdultak az ökrök ? Egyesek 
azt állították, hogy a köd szállt a 
harangra s annak gyöngyöző szemeit 
nézték könnycseppnek. Mások ismét 
váltig bizonyítgatták, hogy látták 
tiszteletes Fabinyi uramat az út kö
zepén, az nem eresztette tovább a 
szekeret.

Elég az hozzá, a harang vissza
került régi helyére, s mindennap 
megszólalt.

Az egyház is lassan virágzásnak in
dult. Az öreg Szekeres bácsi vetette 
meg az alapját. Családja nem volt, 
egész vagyonát az egyháznak adta. 
A példától nekibuzdultak a többiek is.

Mindenki hozott áldozatot, ki pénz
ben, ki terményben. Kevéssel utóbb kis 
templomot épített a buzgó gyülekezet.

Midőn a felszentelés napja eljött s 
megkondult az öreg harang, könnybe 
borult minden szem, úgy énekeltek: 
„Erős várunk nekünk az Isten!“

Az öreg Ambrus bácsi felállt. Meg
szorította kezemet, azután szép lassan 
hazaballagott. Még hallottam, amint 
a zárban a kulcs megfordult, s aztán' 
ismét néma csönd borult a kis falura.

Azóta akárhányszor hallgatom az 
öreg harang csendülését, mindig úgy 
hallom, mintha bánatos hangja meg
változott volna, mintha valami dia
dalmas győzedelmi ének szólna belőle: 
„Erős várunk nekünk az Isten!“

F o h á s z !
Ki ott honolsz a fellegekben 
S hallod, ha éj sötétje lebben, 

Halld meg fohászom röppenő szavát, 
Amelynek szárnyat lelkem vágya ád: 

„A hetvenéves Püspök éljen 
Még messze túl a hetven éven 1 

Velünk maradjon Ő, a jó, nemes,
Az ember névre mindig érdemes! 
Hisz oly kevés igaz szívű akad,
Ki tud szeretni embertársakat 1

Ki ott honolsz a nagy Egekben 
S hallod, ha kis pacsirta rebben, 

Óh halld meg ajkam esdő szózatát, 
Mely e világ rideg zaján hat á t : 

„Szeresd tovább is hű Segéded,
Ki hinti egyre szent igédet,

Ki gyűjti, őrzi, védi nyájadat 
S a vészben is hű pásztorod marad. 
Terítsd föléje védő szárnyaid: 
Főpásztorul soká maradjon itt I

Ki ott honolsz a csillagokban 
S hallod, ha szívünk félve dobban. 

Halld meg kegyesen ezt a hő imát, 
Mely felbuzog a lég felhőin á t : 

„Maradjon iskoláink őre 
Szívével őket egybe szőve.

Elméje fényét szórja szerteszét, 
Árassza mindbe lelke lánghevét.
S hirdesse azt, mit eddig hirdetett: 
Legyen az iskolákban szeretet 1

Ki ott honolsz a messze mennyben 
S hallod, ha egy füvecske rezzen, 

Halld meg szívem igaz sugallatát,
Mit forró érzetem ez ajkra ád : 

„Tekints e honra, szép hazámra, 
Mely e világban olyan árva,

Hogy nem lehetne fennmaradnia,
Ha nem akadna hű, derék fia. 
Terítsd e honra védő szárnyaid:
E hű Fia soká maradjon itt I

Mocskonyi József.

A házasság különös tekintettel 
a reverzálisra.
Irta: W é b er Samu.

Németből fordította: F a rk as Győző theol.

IV. •
A végzetes hálóban.

A vegyes házasságokban a csaló
dások, fájó tapasztalatok elkerülhetet
lenek. Amire az ev. fél nem is gon
dolt, az naponkint megismétlődik, s 
lassan, de biztosan előidézi a családi 
boldogság romlását. Az életből mon
dunk példát. Az ev. férj barátságból 
elkísérte hitvesét a kath. templomba 
s részt vett annak istentiszteletein. 
De midőn azt a kívánságát fejezte 
ki, hogy felesége is jöjjön az evang. 
istentiszteletre, akkor a nő megré
mülve így kiáltott fe l: „ Katechismu- 
som tanítása szerint csak egy igaz, 
lélekemelő istentisztelet van s ez a 
kath. mise, a többi mind csak üres 
formaság.“ Az ev. férj felháborodás
sal fogadta e kifakadást s idézte az 
apostol eme szavait: „Az Isten lélek 
s akik őt imádják, szükséges, hogy 
lélekben s igazságban imádják.“ (Ján. 
IV. 24.) E pillanattól kezdve beállt 
a kölcsönös elhidegülés. A kath. asz- 
szony hetenkint gyónt, s szolgai mó
don betartotta az üres ceremóniákat. 
Házuknál ez időtől fogva a kath. pap 
vagy pedig valamely apáca minden
napos vendég 'volt. „Ily látogatások 
alkalmával — beszéli a prot. férj —  
egy nagy senki voltam saját ottho
nomban. Kérdőre vontam hitvesemet, 
de ő keresztet vetett magára s így 
kiáltott fel: „Egyházam tanítása sze
rint legszentebb kötelességem, hogy 
üdvömet elérjem. De ehhez persze te 
nem értesz, mert te hitetlen eretnek 
vagy.“ '

A házasfelek közötti viszony nem 
javult, sőt ellenkezőleg napról-napra 
rosszabbodott. A szíveket elválasztó 
ür mindig nagyobb lett s boldogságuk 
örökre lehanyatlott.

„Csak most vettem észre — mondta 
a sokat csalódott férj, — hogy egy 
örökké égő mécses pislog az ajtó fö
lött függő szent kép alatt. Feleségem 
állandóan magán hordja a szent rózsa
füzért. A böjtölés, az egyes ételektől 
való tartózkodás napirenden van Két 
jóravaló protestáns cselédünket elkül- 
dötte s két jámbor, vakhiíü katholi- 
kust fogadott helyettük, kik — min
dent rendetlenségben hagyva — reg
gel 6-kor már a templomba szaladtak. 
A konyhában felállítottak egy szent 
Antal kápolnát, ahol feleségemmel 
együtt énekelnek és imádkoznak. Ide-



1912. december 1. HARANGSZrt. 45

gen lettem saját otthonomban, —  fáj
dalommal láttam, hogy szüleim, bará
taim jóslata beteljesedett. Érzem a 
reám nehezedő háló iszonyú, végzetes 
hatalmát. Még egyszer igyekeztem a 
feleségemet jobb belátásra bírni. Meg
magyaráztam neki, miben áll Jézus 
igazi vallása. Elolvastam neki a hegyi 
beszédet, hogy tisztább fogalmat nyer
jen a vallás lényegéről. Egy ideig 
némán hallgatott, aztán hirtelen fel
kelt, keresztet vetett s a másik szo
bában sokáig imádkozott! . . . Erre 
én is elhallgattam, magára hagytam 
s többé nem szóltam hozzá. Sohasem 
hittem volna, hogy a vegyes házas
ság a maga reverzálisával megboly
gathatná egy családi tűzhely békéjét!

Szenvedéseim közepette felvillant 
bensőmben még egy reménysugár! 
Feleségem anyává lett s azt remél
tem, hogy e gyermek lesz ezentúl a 
szoros összekötő kapocs köztünk. 
Ebben is csalódtam! Örömtől ra
gyogva rontottam be feleségem szo
bájába s szeretetteljesen szorítottam 
magamhoz elsőszülött fiamat. De ki
vették gyermekemet karjaimból s azt 
mondták, hogy még nincsen beszen
telve. Szótlanul távoztam a szobából 
s könnyekbe öntöttem fájdalmamat.

Mikor visszatértem, elémbe hozták 
a beszentelt kisdedet. Nyakán egy kis 
szent kép függött. Éreztem, hogy ez 
a szent kép választja el az apát a 
fiútól, a férjet a hitvestől.

És tisztán láttam, hogy a vegyes 
házasság a maga reverzálisával elron
totta nemcsak a jelent, de a remélt, 
boldog jövőmet is.

A megtérés.

Midőn Pál apostol tévedéseit be
látta, az Ur legbuzgóbb apostola lett. 
így járt a mi reverzálist adó prot. 
emberünk is. Közömbösségében azt 
gondolta, hogy vallás és vallás egy 
és ugyanaz De most látva naponkint 
a ceremóniák egész labirintusát, be
látta végzetes tévedéseit. Meggyőző
dött arról, hogy egy kiegyenlíthetet- 
len különbség van a Krisztus szellemi 
egyháza s a külső szertartások egy
háza közt. De mély csalódása nem 
törte össze, hanem inkább megedzette. 
Amilyen közömbös volt eddig egy
házához, annyira ragaszkodott ezen
túl az örök evangéliomhoz. A Krisz
tus tanítása megint úgy csillogott lel
kében, mint egykor a konfirmáció 
áldott óráiban. Ahol csak tehette, 
igyekezett másokat is meggyőzni

evangéliuma igazságáról. így gondol
kodott : ha az apostoloknak volt bá
torságuk az evangéliom igazságáért 
harcolni; ha a nagy reformátoroknak 
volt erejük a Krisztus egyházáért szen
vedni, meghalni, miért ne szolgálhat
nám én is szívemmel, lelkemmel, 
erőmmel anyaszentegyházamat. Ezen
túl ahol csak tehette, szót emelt a 
vegyes házasság és a reverzális ellen 
s mindenütt, ahol csak tehette, hir
dette: „Álljatok meg a szabadságban, 
mellyel minket a Krisztus megszaba
dított és ne kötelezzétek meg ismét 
magatokat szolgálatnak igájával“ (Gál. 
V. 1.) és „Tartsd meg azt, ami ná
lad vagyon, hogy senki el ne vegye 
a te koronádat“. (Jel. könyve III. 11.)

— Vége. —

O lv a s s á to k  a b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyái a sálán ütött olt, 
Hiányzik ott a leolőhb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
December 1. vasárnap, Máthé 3, 1—2.

„ 2. hétfő, Máthé 3, 13—17.
„ 3. kedd, Máthé 4, 1 —11.
„ 4. szerda, Máthé 4, 12—17.
„ 5. csütörtök, Máthé 4, 18—25.
„ 6 péntek, Máthé 5, 1—12.
„ 7. szombat, Máthé 5, 13—20.

Az állatok testének ápolása.
Irta: Dl*. Ritkuljevics József.

A szabad természetben élő állat 
nem szorul emberi ápolásra, az hen
tereg, vakaródzik, fürdik, amint éppen 
ösztöne hajtja. A háziállat nem követ
heti ösztönét, az meg van kötve az 
istállóban, tehát az embernek kell gon
doskodni arról, hogy ne szenvedjen 
az istállózás miatt. Nem elég a jó 
istálló, a bőséges takarmány; szép 
állományunk csak akkor lesz, ha a 
bőrápolásra is nagy gondot fordítunk. 
Mert a bőr igen fontos testrész. Ala
posan téved az, aki azt hiszi, hogy 
a bőr csak takaró, amelynek csak az 
a célja, hogy az idő viszontagságai 
ellen védje meg az állatot. Igaz, hogy 
a bőr megvédi az állat testét kül- 
behatások ellen, de ennél még sok
kal fontosabb szerepe is van. A bőr
ben végződnek az érző- és tapintó- 
idegek. Hidegben összehuzódnak a 
v"éredények és nem engedik, hogy az

állat teste kihűljön. Melegben a bőr
ben levő verejtékmirigyek sok izzad- 
ságságot választanak el, a viz ellepi 
az állat testét és onnan lassan elpáro
log, ezáltal lehűti a testet. A bőr 
faggyumirigyei pedig zsiradékot vá
lasztanak el, amely nem engedi meg, 
hogy eső vagy por hatoljon be az 
állat testében. Ha már most a bőr 
bármilyen okból megbetegszik, az 
egész test szenved miatta. Ha pl. 
nem választ ki verejtéket, akkor — 
különösen nagy melegben — a test 
nagyon felmelegszik, a felesleges víz
tartalom egy részét kiválasztják ugyan 
a vesék, az állat sokszor és sokat 
vizel — de ez nem elég. A test nem 
hül le és végre is az állat úgyneve
zett hőgutaütést kap. Télen az állat 
keveset izzad, de többet v izel; ha 
már most a bőr beteg és éppenség
gel semmi vizet (verejtéket) sem vá
laszt el, akkor a veséknek kell többet 
dolgozniok, egy ideig talán győzik a 
túlfeszített munkát, de végre is ki

merülnek s az állat hugyvérüségben 
pusztulhat el, de még könnyebb eset
ben is a vesegyulladás kikerülhetetlen. 
Hogy a bőrműködés igen fontos, az 
abból is kitűnik, hogy minden bőr
betegség általános rosszulléttel, a leg
több pedig nagy lázzal jár.

A bőr folyton hámlik, a faggyú- 
mirigyek is folyton működnek, ha már 
most az állatokat nem tisztogatjuk 
gondosan, akkor a lehámlott bőr
pikkelyek és a faggyú és verejték, 
meg a rászálló por valóságos réteget 
képeznek. A réteg mind vastagabb 
lesz, majd bomlásnak indul s a bom
lási termékek izgatják a bőrt, az 
gyulladásba jön és végre is az u. n. 
excema (sömör keletkezik rajta). A 
bőr viszket, az állat vakaródzik s ily- 
módon elmérgesíti a bőrbajt, amely 
pedig úgyis igen makacs szokott lenni. 
Elhanyagolt bőrön ezenkívül még a 
különféle tetvek és atkák is tanyát 
vesznek és csípésükkel izgatják az 
állatot, úgy, hogy annak egy nyugodt
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perce sincs. Folyton vakaródzik, nyug
talankodik s nem fog rajta az étel 
sem, egyre satnyul. Mindennek elejét 
veszi a gondos ápolás. Lovat, szarvas- 
marhát mindennap meg kell kefélni, 
csutakolni. De a sertés is jobban fej
lődik, ha hébe-hóba megvakarjuk, 
megkeféljük s alkalmat adunk neki 
a fürdésre — utóbbit persze csak 
melegben.

Lovát többé-kevésbbé minden gazda 
megkeféli, de rendszerint naponkint 
csak egyszer. Pedig ha a ló porosán, 
izzadtan vagy sárosán hazajön, ok
vetlenül újra meg kell tisztogatni. Ha 
csak lehetséges, az izzadt lovat 10— 20 
percig lassan jártatni kell, ha ezt az 
idő nem engedi meg, akkor be kell 
vezetni az istállóba és szalmacsutak
kal szárazra dörzsölni és pokróccal 
betakarni. A sarat nem szabad rászá
radni hagyni, hanem rögtön le kell 
csutakolni. Ha nagyon sáros a ló, 
akkor állott vízzel és szivaccsal kell 
lemosni, de rögtön utána szárazra 
csutakolni. Mosdatás alatt nem sza
bad légvonatot csinálni. A ló szemét,

orrát és ivarszerveit mindennap reggel 
vízbe mártott szivaccsal kell megtisz
títani. De ha porosán, izzadtan útról 
jő a ló, újra meg kell mosni ezeket 
a részeket is, ez nagyon felfrissíti.

Az alsó lábrészek ápolását sem 
szabad elhanyagolni. Mindennap a 
patatisztogató vassal ki kell kotorni 
a patkó és pata közé szorult ganéjt 
vagy sarat, aztán a lábat állott vízbe 
mártott kefével jól meg kell mosni, 
szénával vagy még jobb ruhával 
szárazra dörzsölni. Főleg a csüd- 
hajlást kell gondosan kitisztítani és 
szárazra törülni, mert ha ezt elmu
lasztjuk, a rárakodó sár vagy víz 
felmarja és kisebesíti, Így keletkezik 
a csüdsömör. Ha már a patát szá
razra törültük, akkor kenjük be vaze
linnel, ez puhítja a szarut és meg
akadályozza, hogy nedves időben 
túlságosan sok vizet szívjon fel. Ha 
nagyon vizes utón kell a lónak járnia, 
akkor a csüdhajlást is célszerű be- 
vazelinezni, mert a víz a zsiros réteg
ről lepereg és nem szívja fel a bőrt. 
Arról nem is beszélek, hogy minden

nap gondosan meg kell vizsgálni a 
patkókat és mihelyt a legkisebb hibát 
látjuk, azonnal kovácsot kell hivatni.

A szarvasmarha körmeit sem sza
bad elhanyagolni. Főleg télen, mikor 
istállóra szorul, azt is szorgalmasan 
tisztogatni kellene és a körömrésbe 
ékelődött piszkot naponta el kellene 
távolítani. Aki szarvasmarhái körmeit 
gyakran megmossa állott vízzel és 
utánna jól kitörli, annak nem kell 
félnie körömbajoktól. Ellenkező eset
ben megtörténhetik, hogy tavasszal, 
a kihajtás után, elkezd sántítani. 
Ha szükséges, a szarvasmarha kör
meit is le kell faragtatni a kovács
csal, hogy túlságosan meg ne nőjjön 
ás ne aggassa az állatot járásközben. 
Jármos ökrök körme ellenben, külö
nösen kemény talajon, hamar kopik, 
ezért meg kell őket patkolni.

Végül megjegyzem, hogy a juhok 
körme is túlságosan hosszúra nő, ha 
sokáig áll az akolban a puha és meleg 
trágyán, azért néha-néha azt is meg 
kell nézni és szükség szerint levá
gatni a kováccsal. Gazdaszöv.

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Scholtz püspök hetven éves. A bá
nyai evang. egyházkerület kiváló 
püspöke, Scholtz Gusztáv budai lel- 
lész most ünnepelte születésének 70-ik 
évfordulóját. Ez alkalommal saját 
gyülekezete, egyházmegyéje, kerülete 
s tisztelőinek serege meleg ünnep
lésben részesítette a kiváló püspököt. 
Mocskonyi József, a szarvasi főgim
názium igazgatója költői szárnyalásu 
Fohász-át, mellyel a jubiláló főpász
tort üdvözölte, lapunk más helyén 
találja az olvasó. A magunk részéről 
is Isten gazdag áldását kérjük az ér
demekben gazdag, buzgó főpásztorra!

Vallásos estély. A szombathelyi 
evang. gyülekezet nőegylete múlt 
vasárnap szépen sikerült vallásos es
télyt tartott, mely alkalommal a kö
zönség zsúfolásig megtöltötte a temp
lomot. Ünnepi orgonajáték után Kiss 
János lelkész az oltárnál imádságot 
mondott, majd Szalay Mihály „Te- 
nálad“ c. versét szavalta Vetzer Janka. 
A felolvasó asztalhoz ez alkalommal 
Pálmai Lajos győri lelkész ült, ki 
Jeruzsálem leányai cím alatt gondo

latokban és költői szépségekben gaz
dag felolvasást tartott. Puccini Tosca 
imájának művészi eléneklése után 
imádság fejezte be a kiválóan sike
rült vallásos estélyt, melynek offer- 
tóriumát a létesítendő Diakonissa ház 
javára fordítja a gyülekezet.

Keszthely. A keszthelyi evang. gyü
lekezet templomépítési alapjára nov. 
24-én jól sikerült estélyt tartott, 
melyen dr. Óváry Ferenc országgyű
lési képviselő tartott felolvasást. —  
Örömmel látjuk ennek a buzgó kis 
gyülekezetnek folytonos fejlődését s 
megnyugvással szemléljük, hogy an
nak építésén kiváló emberek vallás
különbség nélkül buzgósággal részt- 
vesznek. A gyülekezet élén Berzsenyi 
Gyula felügyelő és Oppel Károly 
gondnok áll.

Házasságkötés. Zatkalik Károly 
bánki ev. lelkéss nov. 20-án tartotta 
esküvőjét a pozsonyi nagytemplom
ban Rosnó-Bányai Ujházy Irénnel. A 
jó Isten tegye áldottá a szerető szí
vek szövetségét 1

A legszebb koszorú. Dr. Fischer 
Gyuláné Matkovich Erzsébet úrnő 
elhunyt kedvesei emlékére sírkoszorú

helyett a győrszemerei gyülekezet 
templomalapjára 20 koronát adomá
nyozott. A legszebb koszorú a jóté
konyság !

I tth o n ró l.

A király elutazása. A király három 
heti itt időzése után Bécsbe utazott.

Itt tartózkodása alatt a király több 
udvari ebédet adott.

A leendő trónörökös családi öröme. 
Károly Ferenc József leendő trón
örökösnek és Zita hercegasszonynak 
fia született. Az újszülöttnek a király 
a keresztapja.

Háború előtt. Hazánk rendkívül 
komoly idők előtt áll. A szerbekkel 
való viszonyunk rendkívül rosszab
bodott, úgyannyira, hogy a monar
chia háborús előkészületeket tett. 
Majdnem minden községben vannak 
olyanok, kik azonnali bevonulásra 
parancsot kaptak. A veszedelmet nö
veli, hogy Oroszország, úgy látszik, 
mégis magáévá teszi a szerbek ügyét. 
Ott már javában mozgósítanak. Fe
renc Ferdinánd trónörökös Berlinben
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volt a német császárnál s ekkor a 
katonai főparancsnokok is sokáig 
tanácskoztak. A helyzet komolysá
gára mutat az is, hogy a kormány 
megtiltotta a lapoknak, hogy a fegy
veres erő állásáról, mozdulatairól, a 
katonai intézkedésekről írjanak. A ren
delet arra hivatkozik, hogy ez há
ború esetén ártalmára lehet a monar
chiának. Félő aggodalommal tekin
tünk a jövőbe s kérjük a jó Istent: 
oltalmazza meg a háborútól hazán
kat, nemzetünket!

A róm. katholikus népszövetség 
múlt héten tartotta közgyűlését Buda
pesten. Bizonyos irigységgel olvassuk 
a szövetség terjeszkedését. 1908-ban 
140.469 tagja volt, ma pedig 291.220- 
ra emelkedett tagjainak száma. A 
szaporodás 150.751, az idei szapo
rodás 20.900 tag. A tagok 3628 
szervezetben oszlanak meg. Vájjon 
mikor ébred a mi egyházunk! ?

Megerezte a halálát. Máramaros- 
megyeben Rohón élt Szkercsuk László 
rokkant hadfi a maga kegydíjából. 
Az öreg a königgréci csatában szin
tén a menekülők között volt és me
nekülés közben egy ágyúgolyó szi
lánkja leszakította az egyik lábát. 
Azóta falaba volt a veteránnak, aki 
sokszor mesélte el a königgréci futást. 
Tegnap a hajnali órákban, úgy látszik 
közeledni érezte a végét, mert fel- 
költötte a családját, majd leoldotta a 
falábát és elkiáltotta magát:

—  Kedves falábam, eredj, keresd 
meg Königgréc mellett a jobblábamat! 
Már nincs szükségem rád I

Pár perc múlva rosszul lett és 
meghalt.

A z o r s z á g  d o lg á r ó l.

A kópviselöház múlt héten ülést 
tartott, melyen a miniszterek több 
javaslatot nyújtottak be, így Hazai 
honvédelmi miniszter benyújtotta az 
1913. évi ujoncjavaslatot. A költség- 
vetés tárgyalását csütörtökön kezdték 
meg. Az ellenzék nem vesz részt a 
gyűléseken.

Az ellenzék tanácskozása. Múlt 
héten ismét ülést tartott az egyesült 
ellenzék s azon Apponyi Albert vá
laszolt hosszabb beszédben Tisza 
István aradi beszédére. Azt fejtegette 
hogy az ellenzék nem tér el régi 
állai-pontjától, hanem csak akkor köt 
békét, ha a törvénysértő házelnök 
és miniszterelnök eltávoznak helyük
ről. — Battyáni Tivadar a kormány 
által benyújtott nyugdíj-javaslatról 
beszélt s az állami tisztviselők 40

l évi szolgálati idejének 35 évre való 
leszállítását követelte.

A közös bizottság befejezte buda
pesti tárgyalásait s elfogadta a közös 
ügyekre vonatkozó költségelőirány
zatokat.

Marad minden a régiben. A kép
viselőház egyik alelnöke felkereste 
az ellenzéki pártok vezéreit s arra 
kérte őket, hogy a házszabálymódo
sításra kiküldött bizottságban vegye
nek részt. Az ellenzéki pártok az 
ajánlatot visszautasítottak s azt mond 
ták, hogy Tisza István házelnöksége 
alatt ők nem tárgyalnak.

Ellenzéki gyűlések. Múlt vasárnap 
Kassán nagy ellenzéki gyűlés volt, 
melyen Andrássy Gyula mondott 
beszédet. Budapesten a szociáldemok
raták tartottak nagy gyűlést. Gyűlés 
után nagy utcai zavargás volt, mely
nél a rendőrség fegyverrel oszlatta 
szét a tüntetőket. Nagyon sokan meg
sebesültek, egy rendőr halálán van. 
Legközelebb Aradon is lesz ellenzéki 
gyűlés.

A n a g y v ilá g b ó l .

A háború. Török földön úgy látszik 
megfordul a hadi szerencse. Csatald- 
zsánál több ütközetben győztek a 
törökök s a bolgárok kénytelenek 
voltak régi hadállásaikat elhagyni. A 
török seregbe majdnem naponként 
új ezredek érkeznek. A katonák harci
kedve is megnövekedett. Annál rosz- 
szabbul állnak a bolgárok. A sok 
haditudósítás úgy látszik elleplezte az 
igazságot. A bolgárok drágán fizették 
meg diadalaikat s állítólag 95000 em
bert veszítettek. Ezt a nagy ember
veszteséget nem tudják pótolni. Az 
élelmezés is nagyon hiányos. A ka
tonaságnak nincs elesége. Hozzájárul 
ehhez az is, hogy a törökök vissza
utasították a fegyverszünetet, mert 
túlságosan szigorúak voltak a bolgár 
kikötések. így azonban nem csoda, 
ha egyes lapok a bolgár hadsereg 
teljes megsemmisüléséről beszélnek.

Roosvelt merénylője elmebajos. 
Megírtuk annak idején, hogy egy 
Schrank nevű ember rálőtt Rousveltre. 
Most orvosokból álló bizottság meg
vizsgálta a merénylőt s megállapította, 
hogy az illető elmebajos.

A liba. A biciklista elgázol egy kö
vér libát. A liba gazdája nyolc korona 
kártérítést követel. A biciklista csak 
öt koronát hajlandó adni, de lemond 
ennek ellenében a libáról. Nem tud
nak megegyezni. Bíró elé kerül az 
ügy, a ki rövid gondolkodás után

kivesz három koronát a zsebéből és 
igy szól a biciklistához:

— Hát adja ide azt az öt koronát.
— Tessék I
A biró most a liba gazdájához fordul.
— Fogja néném, itt a nyolc koro

nája . . .  Remélem meg vannak elé
gedve mindketten ?

—  Igen, biró u r!
—  Én is meg vagyok elégedve, 

mert soha életemben nem kaptam 
még három koronáért egy ilyen jó 
kövér libát.

A Harangszó perselye.

A Harangszó terjesztésére befolyt 
9 -— K. Újabban adakoztak: Schnei
der Lujza Sopron 50 f, Sipos Já- 
nosné Csór 50 f, Kovács Lajos 
Veszprémvarsány 50 f, Feodorják 
György Kassa 50 f, Benedicty József 
Budapest 2’50 K. összesen 13'50 K.

A jókedvű adakozót szereti az 
Isten.

B. J .  H egyfalu. Lapunk mindig október 
31-én lép egy új évfolyamba, az előfizetést 
tehát onnét számítjuk.

H. J .  V adosfa. A lap küldését most be
szüntettük. A Luther-társaság hivatalos lapja 
tudtunkkal még nem jelent meg.

P. K. Szend. A Harangszó okt. 27-én 
megszűnt a Luther-társaság hivatalos lapja 
lenni.

Gr. L. A lsólendva. Csak akkor adhatjuk 
csoportos küldéssel a lapot 2 K-ért, ha az 
előfizetők száma legalább is 10. Ellenkező 
esetben a lap ára 2 50 K. Előfizetni csak egy 
évre lehet.

K isp irit. A lapot mi mindjárt megindí
tottuk, sőt már utánna is küldettük. — Való
színűleg valahol útközben veszett el.

Gór. Előfizetése rendben van.
A lszopor. Az adott címre kivételesen 

megindítottuk a lapot. Szívélyes üdvözlet.
T. J . P ozsony . Az „E“ jelzésű Harang

szóért újévtől november 1-ig 1'78 K jár s ez 
kiadóhivatalunkat illeti.

C. V. Vágh. A naptárt elküldtük. Ára 
70 fül., a lap előfizetési ára 2'50 K.

M. Gy. P erjése . Az elmúlt II évfolyamról 
1‘78 K tartozást mutat főkönyvünk. Kívánsága 
szerint intézkedtünk. Szívélyes üdvözlet.

GABONAÁRAK.

A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz
malmából Körmend, 1912. év, nov. hó 28-án.

Búza 20.80, Rozs 18.90, Árpa 18.40, Zab 
19.10. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.
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Dunántúli szakácskönyv
bővített kiadását bekötve, bérmentve 
4 korona 60 fillér ellenében szállítja 
szerző: NAGY FERENCNÉ Pénzeskut.

(Veszprémmegye.)

Jó magaviseletü leány, gyermekek 
mellé ajánlkozik. Bővebbet az evang. 
leik. hivatalnál Némethidegkut. (Vas- ] 
megye.)

Toronyóra-készítő. 

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye. 
Alapítiatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

Számtalan 
kitüntetés.

SAJ T
Emmentháli,
Répczelaki,
Trapista,
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és* vajgyárak

-----R é p c z e la k .------

A „Luther-Naptár“ megrendelhető 
Hetvényi Lajos liceumi tanárnál Sop
ronban, Paprét 2. sz. Egy példány 
ára 60 fillér. Bizományosok 10 pél
dány után bérmentesített küldéssel 
1 ingyen példányt, 20 példánytól 
kezdve teljes 10% kedvezményt kap
nak. Egyes példány ára postán küldve 
70 fillér.

A „Luther-Naptár t" újból melegen 
ajánljuk kedves olvasóink figyelmébe.

-A A rrt \  jV- l g .  -A. ’.g -  -kAA. flifcg |A A A | llfl ^V\ |U  riSAllWi A

Szalóky Zsigmond
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szenthároraaágtór.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sírkőraktára. 
Kataszteri földm éréshez 
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm unkát és m inden
nem ű javítást elfogadok.

Alapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntődéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődójü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

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

húzhatók s a faiakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállvanyokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

p í l l l j  G É P G Y Á R
r l H l L  SZO M BATHELY.

Alapittatott 1856. —  Számtalan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések .  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  egész  évre közvetlen küldéssel 2 korona 6 0  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak , kézira tok  és m indennem ű m eg
keresések  a szerkesztőség  cím ére K örm endre (V asvárm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is.

TA RTA LO M : Szalay M ihály: Odalent délen (vers). — Rédcy Károly: Istenről és az ő munkáiról. — N. Szombatit Ernő: Az élet 
biinhődése. — Németh K ároly: A mohamedánok és a keresztyén hittérités. — Flórián Géza: Egyedül. . .  (vers). — Mire költik a leg

több pénzt Amerikában ? — Czékus L ászló: Rendezd el házadat, mert meghalsz és nem élsz. — Ország-Világ. — Persely.

Odalent Délen.
Bús, kegyetlen harc viharzik, 
Piros tócsa támad bőven;
Füst, dübörgés, átok, hörgés 
Kavarog a levegőben.

Vágja, dönti a zord kaszás 
Az erősek büszke rendjét;
S százezrével várnak otthon 
Árvaságra jutott gyengék.

Házak helyén búslakodó 
Üszkös romok, tépett falak. . . 
Mit századok rakosgattak,
Porba omlik pár nap alatt.

Es a vége, ha a harcot 
Megroskadtan abba hagyják : 
ínség, nyomor, halálos vész, 
Gyász, siralom, új fáradság.

— Mikor lesz az ember ember ? 
Rút vadságot mikor feled ?
Mikor lesz a testvér testvér ? 
Mikor lesz úr a szeretet ?

Szalay Mihály.

Istenről és az ő munkáiról, 
r

Van-e Isten ?
Felette bölcs király intézte hatalmas 

országa népeinek sorsát. Hála bölcses
ségének s fáradhatatlan gondoskodá
sának : egész országa területén szi
lárd s példás rend uralkodott. Alatt
valói nagy részének soha sem volt 
alkalmuk, hogy személyesen láthatták 
volna nagy királyukat. Egyszer az 
ország egyik félreeső, távoli tartomá
nyában egy-két okoskodó embernek 
elméjében az a badar gondolat villant 
meg. hogy az ország élén álló bölcs 
fejedelemről szóló történet hátha csak 
mese, melyet szándékosan terjeszte
nek a nép között, s a példás rendet 
csak annak köszönheti az ország la
kossága, hogy ősi időkből származó 
bölcs törvények szerint intézik az or
szág sorsát, s így nem a király böl
csességének és jóságának, hanem a 
törvények uralmának köszönhető a 
példás rend s a virágzó jólét. És a 
dolgokat mérlegelni nem tudó nép e 
beszédet felette bölcsnek tartotta, s 
szájról-szájra tovább adta. Midőn a 
király is értesült erről, nem tudta

mitévő legyen : harcra keljen-e velük 
vagy nevessen fölöttük?

A biblia felette szigorú szavakkal 
ítéli el az istentagadókat, s hozzá
teszi, hogy csak „a balgatag mondja, 
az ö szívében: Nincsen Isten." (14. 
Zsoltár 1.) Azokról pedig, akik Isten 
létezését elismerni nem akarjak, azt 
mondja az írás: „Az egekben lakozó 
neveti őket." (2. Zsoltár 4.)

II.
A világ Isten müve.

Hajótörés alkalmával egy embert 
a tenger egy lakatlan szigetre dobott. 
Sokszor bejárta már ke resztül-kasul 
a férfi az egész szigetet, de sehol, 
semmi nyomot nem talált, amiből azt 
következtethette volna, hogy emberek 
volnának már azon. Egy napon azon
ban órát talált a homokban. Mindjárt 
arra gondolt, hogy mégis csak jártak 
már emberek a lakatlan szigeten. Azt 
természetesen kizárt dolognak tartotta, 
hogy az óra önmagától állott elő. 
Az órát, művészi szerkezetével csakis 
gondolkodó lény készíthette. Ez ön
magától értetődő dolog.

Az óriási nagy világmindenség vég
telen gépezete is úgy a legnagyobb
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dolgokban, mint a parányi kicsiségek
ben oly bámulatosan csodálatosan van 
megalkotva, s oly csodálatosan biz
tosan szabályozva ! Vak törvények és 
erők eredménye ez ? Nagyon mester
kélt magyarázat volna az. Az ilyen 
állítással túlon-túl okosaknak képze
lik magukat az emberek Pedig ennek 
ép az ellenkezője az igaz; „A magu
kat bölcseknek vallók balgatagokká 
lesznek !“ (Róm. 1, 22.) A nagy világ
mindenség csodálatos alkotása csak 
egy végtelen bölcs és felséges lélek 
műve lehet. Imádva boruljunk le 
Előtte I

III.
Isten uralma és az ember Ítélete.

Valaki egy képnek csak egy kivá
gott kis darabkáját találta meg. E 
darabkából nem volt képes az egész 
képet maga elé képzelni, de azért 
ama kicsinyke darabból is meg tudta 
ítélni, hogy a kép, melynek — saj
nos —  csak egy darabkáját tartotta 
kezében, híres, nagy mester alkotása 
lehet. Másokra, akik a kép talált da
rabkáját látták, semmi hatást nem 
gyakorolt az, vagy ezt s azt kifogá
solták azon; egyesek meg fontoskodó 
ábrázattal egyenesen azt vitatták, hogy 
azzal foglalkozni teljesen kárbaveszett 
munka, fölösleges fáradság.

Mit tudunk mi a természetből, az 
életből s a történelemből ? Keveset, 
nagyon keveset; csak egy kivágott 
kicsinyke kis darabkát. A mi tudá
sunk csak rész szerint való, csak 
töredék. A mi korlátolt ismeretünk 
előtt Istennek világkormányzó intéz
kedései, Istennek népek és nemzetek 
sorsát intéző utai oly sokszor érthe
tetlenek. S hogy ítélik meg az em
berek Isten világkormányzó munká
ját, miből csak egy kivágott kis da
rabkát látnak ? Mindig találunk valami 
kifogásolni valót a természet nagy 
világában, mit Ő alkotott, s kormány
zásában, mit ő  igazgat; zúgolódnak 
Isten ellen, s keresve keresik az oko
kat, hogy ítéletet mondhassanak a 
fölött, amit Isten tett és tesz. — A 
tiszta szív, a fenkölt elme s az alá
zatos lélek azonban bír ama drága 
adománnyal, hogy egy örök, végtelen 
bölcs és jóságos gondviselésnek nyo
mait mindenütt látja, s hovatovább 
mindinkább szent meggyőződésévé 
válik ama hit, hogy egy felséges Is
ten, egy örök szent szeretet uralkodik 
mindenek felett, s igazgat bölcsen 
mindeneket. Övé legyen a dicsőség 
mindörökké 1

Dr. Kind után : Rédei K ároly
evang. lelkész.

HARANGSZÓ.

Az élet bünhödése.
Elbeszélés.

Irta: N. Szombati! Emii.

Bogát községre ráborult az éj. El
csendesedett a falu. Kiki a maga 
födele alá húzódott. Nyugvóra tértek. 
Mikor a bakter a tizet kiáltotta, sokan 
már nem is hallották. Aludtak. Néma 
lett az utca, csendes a ház. Csak 
néha sóhajtott közte végig az őszi 
szél. S csak itt-ott hangzott fel még 
egy-egy kutyaugatás.

A néma utca csendjét hirtelen mu
zsikaszó verte fel. S a zene egyre 
közeledett a falu közepe felé. Olykor
olykor egy-egy kurjantás is beleve
gyült a hangzavarba.

Amint a zaj az ablakok alatt el
vonult, aszerint sorra ébredeztek az 
alvók s kíváncsian figyeltek kifelé.

De nyomban visszadültek a pár
nákra, a mint a hangra ráismertek. 
S nem egy mondta boszankodva:

—  A beste lélek, még most is 
muzsikáltatja magát, pedig a felesége 
halálán van 1

A zene hangjai mellett dühöngő 
alak csakugyan az volt, akit a békés 
lelkek gyanítottak: Kiss Pál, jómódú, 
fiatal gazda. Alig harmincöt éves 
ember. S már is az italnak a rabja. 
De már évek óta. S hova tovább, 
mindig mélyebbre merül a sárba, a 
posványba. Ha józan is, kevert a feje. 
Ha egymagában megy, akkor is 
monologizál, a kezével hadonáz. 
Egyrészt sajnálni lehet, hogy így 
teszi tönkre önmagát. De másrészt 
megvetésre méltó, mert családja van 
s azokat nemcsak hogy kínozza, de 
tönkre is teszi és koldusbotra fogja 
juttatni.

Kiss Pált senkisem sajnálta a falu
ban. Amivé sülyedt, azt önmaga 
szerezte. De sajnálták a családját, a 
feleségét, a két gyerekét, akik már 
nagyobbacskák voltak, akik már 
szégyenkezni tudtak, ha a többi 
gyerekek az apjukat hozták elő. 
Ezeket lehetett sajnálni. Részvéttel is 
volt irántuk mindenki. Kivált most, 
hogy már néhány hete ágyban fekvő 
beteg lett az asszony. A sok szen
vedés, a sok megalázás levette a 
lábáról az életerős asszonyt. Ágyba 
került s örökös lázzal küzködik. Az 
orvos nem tudott segíteni. A férj 
meg nem hitt sem az egyiknek, sem 
a másiknak. Azt hitte, az asszony 
csak kényeskedik. Az orvos meg 
csak ijesztegeti. Hát élte a világát 
tovább is vígan a korcsmában, civa
kodva, zsörtölődve odahaza.

1912. december 8.

Most is cigánnyal kísértette magát 
haza. . .

*
Odahaza meg válságosra fordult a 

beteg állapota. Papot hivattak. Alig
hogy elhangzott az utolsó vigasztaló 
szó, betámolygott muzsikaszó mellett 
a családfő.

A cigányok látva a helyzet ko
molyságát, azonnal abbahagyták a 
játékot. Kiss Pált is láthatólag meg
lepte a szokatlan látvány. De a másik 
pillanatban már kitört belőle a vad
ság s nyersen, rekedt hangon támadt 
a lelkészre:

— Mit keres a hajlékomban ? Ki 
hivatta ide ?

A lelkész szelíden nézett az em
berre, akiből meglátszott, hogy már 
minden emberi érzés kiveszett.

— Nem magát keresem. Nyugodt 
lehet. Feleségének, ennek a szeren
csétlen léleknek hoztam békességet, 
vigaszt a Jézus Krisztusban. De jobb 
volna, ha maga is magába térne. 
Legalább nyugodtan térne pihenőre 
ez a megtört test 1

Kissre nem hatottak már a szavak. 
Inkább csak olaj volt a tűzre. Aka
dozó nyelvvel kezdte hadarni:

— Megint az asszony I Mindig 
csak az asszony I Azzal van minden
kinek baja! Mintha tudj’ Isten micsoda 
beteg volna 1 Pedig nincs annak semmi 
baja. Csak teteti magát I Hasztalan 
tartanak bolondnak 1 Van ám nekem 
eszem I Azt is tudom, hogy holnap 
lesz nyolc éve, hogy összekerültünk. 
Mondta a Náci zsidó 1 Hát lesz is 
holnap muri I A füstösöket már meg 
is fogadtam I Majd meglátja tiszte
lendő uram, hogy táncra perdülök 
holnap a feleségemmel! De úgy ám 1

A lelkész látta, hogy az emberből 
a szesz beszél, hát nem szólt többet. 
Egy fájdalmas tekintetet vetett a 
beteg gyöngyöző arcára. Majd oda
lépett a másik ágyhoz s megcirógatta 
a lármás beszédre felébredt gyerme
kek könynyes arcát. Aztán fogta a 
kalapját s szó nélkül távozott.

*
Másnap megcsöndült a lélekharang. 

Búsan zokogta, hogy meghalt a be
teg asszony, Kiss Pál sokat szenve
dett fe lesége.. .

Harmadnap temették.
Az egész falu ott volt. Sírtak, búg

tak a harangok. Szem nem maradt 
szárazon, midőn a koporsót kivitték 
a temetőbe. Kiss Pál mereven nézett 
maga elé, de könny ryem jött sze
mébe. Csak mikor a koporsót szép 
lassan leeresztették a megásott sírba,
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qsak akkor szakadt fel kebléből egy 
fájdalmas kiáltás. Egy-két lépést előre 
lépett, azután minden jajszó nélkül 
odarogyott a földhalomra. A fejét 
odaszorította a hideg göröngyre. Vége 
volt az imádságnak, az éneknek, Kiss 
Pál még mindig ott feküdt ziháló ke
bellel a felesége sírjánál. Egyszerre 
csak odahajolt hozzá két szepegő 
gyerek, megsimogatták a fejét s sze
líd szóval szóltak: .menjünk édes
apám ! . . .  “ Kiss Pál fölkelt s csön
desen elindult.

— „Nézd, nézd, — mondta egy 
asszony a szomszédjának, — nem ő 
vezeti a gyerekeit, hanem a gyerekei 
vezetik őt I. . .  “

#

Elmúlt néhány hét. Kiss Pált nem 
látták a faluban, nem hallották dá- 
ridózni a korcsmában. Otthon tartóz
kodott s a gazdasága körül tett-vett. 
De a két gyerek gyakrabban kike
rült az utcára, aki szemet vetett 
rájuk, annak azonnal szemébe tűnt 
a két fiú tisztasága, rendes ruházata. 
Látszott, hogy valaki gondot visel 
rájuk.

Az egyik vasárnap Kiss Pál is 
megjelent az utcán. Ünneplőbe volt 
öltözve, könyv a kezében. És elindult 
a templom félé. Éppen beharangoz
tak. Mire Kiss a templomhoz ért, 
már szólt az ének. Kiss habozás 
tlélkül nyitott be az ajtón s csen
desen meghúzódott az utolsó padban. 
Csak éppen a szomszédai vetettek 
rá egy csodálkozó tekintetet. A töb
biek nem is álmodták, hogy ő is az 
Urat dicsérni volna közöttük.

Az ének megszűnt, az orgona el
hallgatott. A lelkész megjelent a szó
széken. A bibliából felolvasta az ir
galmas samaritánus történetét. Azután 
beszélt a könyörületességről, fele
baráti szeretetről, mely tud lemondani, 
áldozatot hozni, mely még saját 
életét is kész kockára vetni. És min
dezt miért teszi ? Mert nagy a sze- 
retete. Ez az ember lelkében az 
Istenség egy része. De ha másokon 
kell könyörülnünk, ha másokat sze
retnünk kell, hát mennyivel szebb, 
édesebb érzés azt ápolnunk, aki 
szívünkhöz közel áll, aki vér a mi vé
rünkből ? Oh, de rideg, kietlen volna 
az emberi test. ha szív nem dobogna 
keblünkben I Óh, az Isten úgyis-azért 
öntött annyi érzést a szívbe, hogy tud
jon könyörületes lenni, megbocsátani, 
szeretni végtelenül.

Felcsukló jaj hangzott tel valahol 
hátul.

A hívek hátranéztek. S az utolsó

sorban, a padra borulva egy férfit 
láttak, aki alig bírta visszatartani 
zokogását. Kiss Pál, suttogták az 
emberek maguk közt.

Mikor azután a lelkész a megbo
csátó szeretetről beszélt, Kiss Pál 
úgy érezte, mintha az égből s kö
rülötte, embertársai leikéből ez a 
szózat hangoznék feléje:

— Van még megbocsátás I Van 
még megbocsátás I. . .

És az Amen után lélekben min
denki megbocsátott a vezeklő em
bernek I. . .

*

Vége volt az isteni tiszteletnek. 
A hivek kifelé indultak. Kiss Pál is 
kitámolygott. A feje zúgott. Az agya 
kábult volt. A felesége halála óta 
folytonosan az önvád marcangolta 
lelkét. Elrabolta nappali nyugalmát, 
éjszakai álmát. Egy kérdés kínozta 
folytonosan: bocsánatot nyerhet-e
élete sok bűnéért?... Ma megkapta 
kérdésére a feleletet. De egy aggo
dalom még megmaradt szivében: 
jóváteheti-e ő azt a sok bűnét, mit 
meghalt feleségével szemben elkö
vetett ?. . .  Az élőtől bocsánatot kér
het, hibáit jóváteheti, de hogyan 
engesztelje ki azt a szegény, jó 
asszonyt, ki odakinn pihen a temető
ben ? Erre a kérdésre is feleletet 
kapott. Délután kiment a gyerekeivel 
a temetőbe. Mikor letérdeltek és 
imádkoztak, megnyugodott tekintete 
az anyjukat sirató árvákon. Meleg 
érzés járta át szivét és megértette, 
hogy gyermekeinél kell jóvátennie 
azt, mit édesanyjuk ellen vétkezett. 
Imádkozás után felálltak, Kiss Pál 
megfogta gyermekei kezét s míg 
csöndesen ballagtak a falu felé, egy 
szép történetet mondott el nekik az 
irgalmas samaritánusról.

A mohamedánok és a keresztyén 
hittérítés.

Irta : Németh Károly.

Mohamed követőinek száma jelen
leg 230 millió, vagyis majdnem fél- 
annyian vannak, mint a keresztyének. 
Három földrészen laknak, Európában, 
Ázsiában és Afrikában. Kétharmad 
részük keresztyén, főleg angol uralom 
alatt él. Különböző felekezetekre 
vannak oszolva, de összefűzi őket 
az a hit, hogy egy az Isten, Allah 
és Mohamed az ő prófétája; mind
nyájan Mekka felé fordulva imád
koznak. Erkölcstanuk parancsolja 
nekik az imákat, böjtöléseket, mos

dásokat, alamizsnaosztogatást, a 
Mekkába való búcsujárást, hitüknek 
fegyverrel való terjesztését. A rab
szolgatartást maga Mohamed jogosnak 
ismerte el. Szeszes italt nem szabad 
nekik inni. Többnejüségben élnek. 
A nőknek az ő hitük szerint nincs 
lelke.

A keresztyén hit terjedésének ma 
a világon legnagyobb akadálya az 
izlám, amint a mohamedánok hitét 
nevezik. Európában és Ázsiában 
ugyan ma már hanyatló félben van 
ez a vallás, de Afrikában, különösen 
középső Afrika pogány bennszülöttei 
között terjed. Ott ugyanis a keres
kedés jórészt mohamedán arabok 
kezén van, s minden kereskedő egy
úttal hittérítő is. Midőn az afrikai 
pogány mohamedánnak tér át, tagja 
lesz a jómódú és tekintélyes keres
kedői osztálynak, házasságot köthet 
ennek leányaival, szóval társadalmi 
rangja és kilátásai is emelkednek.

A muzulmán, vagy ozmán — mert 
így is szokták Mohamed követőit 
hívni —- rendkívül büszke a hitére, 
a keresztyéneket nemcsak gyűlöli, 
hanem lenézi és megveti. Gyilkos 
fanatizmusa nem retten vissza semmi 
veszedelemtől, ha hitéért kell síkra 
szállni. Az Algírban elhullt sok jó 
francia hősi vér, s az angoloknak 
szudáni hadjárata megmutatta, hogy 
még ma sem halt ki Mohamed igazi 
népéből, az arabokból, a régi szilaj 
harci vér, s az az őrjöngő lelkesedés, 
mellyel a majdnem teljesen mezítelen, 
csak hitvány dárdával felfegyverzett 
szudániak alig harminc évvel ezelőtt 
belerohantak az angol puskacsövek 
szórta biztos halálba, régi erejében 
állítja szemünk elé az ölni-halni 
egyaránt kész vakhitet, mely a török 
hatalom fénykorában vérbe és lángba 
borította fél Európát, közte hazánkat 
is.

Az izlám nem felejtett semmit, de 
nem is tanult semmit. Nincs meg 
benne az az életerő és fejlődési 
képesség, az a rugalmasság és alkotási 
tűz, mely a keresztyénséget nemcsak 
számokkal kifejezhetőleg, hanem a 
szellemi és erkölcsi téren is immár 
tizenkilencszáz év óta diadalról dia
dalra viszi s örök életet biztosít 
számára. Mikor az izlám a nőben 
megölte a lelket, evvel megölte az 
erkölcsi, művelődési és társadalmi 
fejlődésnek minden lehetőségét a 
vallás körén belül. Mikor a rabszol
gaságot jogosnak és törvényesnek 
ismerte el, megtagadta az emberi 
nemnek legnemesebb és leggyümöl
csözőbb erejét, a testvériséget. A női



lélek munkája nélkül, testvéri érzület 
nélkül nincsen nemzet, állam vagy 
vallás, mely fenn tudná magát tartani. 
Amelyik intézmény ma nem használ 
felminden felhasználható erőt, nemcsak 
nyers erőt, hanem és főleg szellemi 
erőt, az hanyatlik, visszafejlődik, 
elbukik.

A keresztyénség nemcsak a had
járatok véres mezein találkozott az 
izlámmal. A keresztesháboruk kora 
még nem múlt el, mikor Assziszi 
Ferenc már meg volt győződve arról, 
hogy a muzulmánokat nem fegyverrel, 
hanem az isteni igének erejével kell 
meghódítani. Assziszi Ferenc 1226- 
ban halt meg, az általa alapított 
szerzetesi rendnek egyik tagja, Lull 
Rajmond pedig a muzulmánok meg
térítésének szentelte életét; a Földközi 
tenger mellékén, különösen Afrika 
partjain hirdette a keresztyénséget 
élőszóval és írással. Állítólag négyezer 
könyvet irt. Hetvenkilenc éves korá
ban kövezték meg Afrikában, midőn 
a piacon hirdette az evangéliomot 
(1315.) Lull után több mint kétszáz 
évig szünetelt a térítési munka. Ekkor 
Loyola Ignácnak, a jezsuita rend 
megalapítójának tanítványa és barátja 
Xavieri Ferenc, ez a lánglelkü misz- 
szionárius ment ki Előindiába, a 
portugál gyarmatokra hogy ott térítsen. 
Vitatkozott a mohamedán hittudósok
kal, ernyedetlen és önfeláldozó tevé
kenységet fejtett ki, százezreket ke
resztelt meg. Eljutott egészen Japánig. 
Khinába utaztában halt meg 1552-ben.

Sajnos, a misszionáriusokat egy 
keresztyén hatalom, Portugália is 
gátolta és akadályozta munkájukban. 
A poriugálok igényt tartottak az 
egész keletre s a misszionáriusok 
működését jogsértő beavatkozásnak 
tekintették.

1622-ben alakult meg Rómában a 
hitterjesztési kongregáció. Ezen kon
gregáció ázsiai működésének felügye
letével a pápa a Párisi Külmissziói 
Társaság alapítóit, Pallu Ferenc és 
de la Motte Lambert püspököket 
bízta meg. A portugallok nem enged
ték meg, hogy ez a két püspök hajón 
menjen Khinába. De la Motte Lambert 
tehát kénytelen volt töröknek öltözve 
a szárazföldön Perzsiának venni útját, 
s ez a püspök Ispahanban és Bag
dadban, tehát mohamedán városokban 
kapucinus missziókat talált, egyéb 
városokban is voltak keresztyének 
már akkor, a tizenhetedik század 
közepén.

Nem célom itt azon okokat ku
tatni, melyekből kifolyólag ez a szé
pen indult térítési munka nem ter
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mett olyan aratást, amilyent várni 
lehetett volna. Csak arra akarok rámu
tatni, hogy már évszázadok óta mű
ködött a keresztyén misszió a mo
hamedánok körében.

A modern misszió a tizennyolcadik 
század utolsó évtizedében vette kez
detét. A tizenkilencedik század ele
jén már ott találjuk a ragyogó te
hetségű Martyn Henriket, amint In
diában és Perzsiában a mohamedá
nokkal vitatkozik. Az új testámen- 
tomot lefordította perzsa nyelvre, le 
akarta fordítani arabra is, de fiatalon, 
harmincegy éves korában meghalt 
Arábiában, 1812-ben; a perzsa nyelvű 
új szövetséget az angol nagykövet 
mutatta meg a sahnak, kinyomatta 
és terjesztette is Perzsiában.

Az angol Martyn munkáját Pfän
der német hittérítő folytatta. 1829-ben 
irt munkájában megcáfolta a moha
medánok szent könyvének, a Korán
nak tanításait, s ezen munkája sok 
mohamedánt megtérített. Pfandert 

• Perzsiából kiűzték; ekkor Indiába 
ment, ahol egy angol hittérítőtársá
val, Frenchel eredményes térítési 
munkát fejtett ki a mohamedánok 
között. A muzulmánok hitvitára hív
ták ki a két misszionáriust. A vita 
két napig tartott. Mindegyik fél ma
gának követelte a diadalt, de kevés 
évre rá két mohamedán hittudós, 
akik ezen vita alkalmával hallották 
először a keresztyénség védelmét; 
megkeresztelkedett.

Eddigi ismertetésemben előfordult 
Afrika, India, Perzsia, de Törökor
szágról még nem szóltam. Nem 
szóltam azért, mert Törökországban 
a hitehagyó mohamedánra halálbün
tetés várt, tehát minden térítés le 
hetetlenné volt téve. Csak 1908 óta, 
az új török alkotmány egy-két éve 
alatt lettek valamivel kedvezőbbek 
a viszonyok, melyek most, 1912-ben 
a háború miatt megint alaposan 
megváltoztak, de remélhető, hogy 
a háború után a keresztyénség sem 
lesz többé „ebhit“ a mai Törökor
szág terü'etén.

De ha a keresztyénség szoros ér
telemben vett missziói tevékenységet 
nem fejthetett is ki Törökországban, 
megmérhetetlen 'az a közvetett hatás, 
melyet a keresztyén kórházak és is
kolák gyakoroltak. Főleg az ameri
kaiak fejtettek ki nagy tevékenységet. 
Az amerikaiak által fentartott beitu.i 
főiskola s a Boszporusz partján fekvő 
Robert főiskola neveltek Törökország
nak művelt középosztályt. A török 

' uralom alatt az ősidőkből fenmaradt 
régi keresztyén egyházakat Örmény-
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országban és Asszíriában a modern 
missziótársaságok hathatósan segé
lyezik. A rettenetes örmény mészár
lások idején a hittérítők sok életet 
mentettek meg. Arábiában a misszio
náriusok mint orvosok hódítanak 
lassan-lassan bemenetelt a keresztyén- 
ségnek.

Egyiptomban, mely névleg Török
országhoz tartozik, de valóságban az 
angoloké, az állítólagosán pártatlan 
angol kormányzat félve a mohame
dán lázongásoktól, a keresztyének 
hátrányára a mohamedánoknak ked
vez. A kormányzat hivatalnokai meg
ünnepelhetik a pénteket, de a vasár
napot nem.

Afrikában egyáltalán nem kedvező 
a helyzet ránk nézve. A franciák a 
protestáns missziókat nem szenved
hetik, de a róm. katholikus hittérítő
ket sem nézik jó szemmel. Az euró
pai hatalmak nem akarják Afrikában 
a vallási kérdéseket bolygatni, a moha
medánok érzékenységét és büszkesé
gét sérteni. Ennek következménye az, 
hogy az izlám békében terjed, a ke
resztyénség terjesztése pedig még a 
hatóságok részéről is akadályokba 
ütközik.

Indiában ellenben ezrével térnek 
át a mohamedánok a keresztyén 
hitre és pedig túlnyomóan a művelt 
osztályból.

Az izlám meghódítása csak úgy 
sikerülhet, ha a vezető elemet, a 
művelteket a keresztyénség meg 
tudja a maga számára nyerni. Ebből 
a föltevésből indulva ki, a mohame
dánok megtérítésének középpontjává 
Kairót tették, mert a kairói moha
medán egyetem az egész izlámnak 
szellemi gócpontja.

Tekintettel az óriási nehézségekre, 
melyekkel meg kell küzdeniük, való
színű, hogy az összes keresztyén 
missziók egyöntetű eljárásban fognak 
megállapodni, hogy a mohamedán 
világot az evangéliom tanításával 
kiemeljék abból az erkölcsi és értelmi 
sülyedtségből, melybe alacsony esz
ményei és tétlehné vált vakhite jut
tatták.

O lv a s s á to k  a  b ib liá t .
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött otl, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajlákol.
December 8. vasárnap, Zsoltár 2.

„ 9. hétfő, Máthé 5, 2 t—26.
„ 10. kedd, Máthé &, 27—37.
„ 11. szerda, Máthé 5, 38—48.
„ 12. csütörtök, Máthé 6, 1 — 15.
„ 13. péntek, Máthé 6, 1G—23.
„ 14. szombat, Máthé 6, 24—34.
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Egyedül. . .
Itt ülök búsan néma szobámban. 
Fülembe cseng a templomi ének. 
Lágy hangja mellett sírni szeretnék, 
A ködös múltba míg visszanézek.

Szegény anyámat látom előttem 
Vén karosszéken, szent áhítattal. 
Reszkető kézzel imát keresgél 
Hogy szíve teljék égi malaszttal.

Ócska oldal van nyitva előtte;
Fakó a színe s betűje kopott.
Ez ima fölött szegény fiáért 
Mennyit virrasztott, mennyit zokogott.

Mikor elvégezte, néma vigasszal 
Szépen behajtám a kapcsos könyvét. 
Sírtam én is s az ő szemén is 
Ott zokogott a bánatos részvét.

Meg-megsimított puha kezével,
—  Szegény fiát hogy féltette, óvta —  
így talált sokszor ébren az éjfél 
És akkor tértünk csak nyugovóra.

Elhallgatom itt néma szobámban, 
Merengve míg a múltamba nézek, 
Mint olvad össze az őszi széllel 
Harangszó és a templomi ének.

Flórián Géza.

Mire költik a legtöbb pénzt 
Amerikában.

A Washingtonban most lezajlott 
nemzetközi orvos- és egészségügyi 
kongresszuson szóba került, hogy 
az amerikaiak mire költik a pénzüket. 
A bemutatott statisztika valóban tüne
ményes jelzője a mai életnek. E 
szerint az amerikaiak évente elköl
tenek : Erkölcstelenségekre és tár
sadalmi betegségekre 3.000.000.000 
dollárt * (3 billió), Részegítő italokra
2.000. 000.000 (2 billió). Dohányra
1.200.000. 000( 1 b. és 200 m.), Ékszer 
és ezüstnemüekre 800.000.000, Au
tomobilokra 500 000.000, Templomi 
és házi belmunkákra 250.000.000, 
Cukorkákra 200.000.000, Szesznél
küli italokra 120.000.000, Tea és 
kávéra 100.000.000, Divatárukra
90.000. 000. Szabadalmazott orvos
ságokra 80.000 000, Rágó mézgára 
(Chewing Cum) 13.000.000, Kül- 
missziókra 12.000.000.

Ezen számok lesújtok. A legna
gyobb számok billiókra rúgnak és 
megrontói az életnek. És a legma
gasabb számokhoz legközelebb eső 
számok az emberi élet élvezeteire 
esnek. Ezen számok mutatják, hogy 

* Egv dollár =  5 korona.

nagyban közeledünk az őrülethez s 
olyan dolgokra költünk, melyek egy
általában nem szükségesek, vagy olyan 
dolgokra, melyek életünknek meg
rontói, A statisztika arról is beszá
mol, hogy itt Amerikában 300.000 
nyilvánosan erkölcstelen nő létezik 
és 1,000.000 aki erkölcstelenségi 
hajlammal bir. Dr. Josiah Strong 
néhány év előtt úgy nyilatkozott, 
hogy szerinte minden erkölcstelen 
nőre öt erkölcstelen férfi esik. Ha 
ezen számok valamiként megközelí
tik a valót, az azt jelentené, hogy 
15 00.000 nyilvánosan erkölcstelen 
és 5,000.000 erkölcstelenségre haj
lammal biró férfi él köztünk. Termé
szetes, hogy mindez csak feltevés, 
de azért mélyen lesújtó nemcsak 
reánk, hanem korunkra nézve is. 
Korunk és embertársaink a szó 
szoros értelmében meg vannak mé- 
telyezve. Ideje, hogy ez ellen fel- 
jajduljunk. Ideje, hogy ne nézzük 
összetett kézzel a rombolás és meg- 
mételyezés további munkáját. Ideje, 
hogy erős és kitartó munkát kezdjünk, 
hogy megmutassuk, hogy nemcsak 
a bűn és a könnyelmű élet iránt 
van bennünk hajlam, hanem jó er
kölcs és szép iránt is.

Hát Magyarországon mire költik 
a legtöbb pénzt ?

Rendezd el házadat, mert meg
halsz és nem élsz.

II. Kir. 20, 1. v.

A régiek többször gondoltak a ha
lálra, mint a mai ember. E történet 
elbeszélőjét egyszer egy nagy beteg
hez hívták, ahol azt szándékozott a 
szegény léleknek mondani: Ember, 
rendezd el a te házadat, mert meg 
kell halnod 1 Ott azonban azon voltak, 
hogy valahogy az a szegény beteg 
meg ne tudja, hogy ő meghalhat. 
Hozzátartozói szóval, biztatással mind
egyre csak ámították, hgy ő még 
egészséges lesz és nyolc nap múlva 
már kint sétálhat. De a nyomorúlt 
ember sétálása elmaradt. A halál 
halaványsága ott ült már az ajakán, 
de azért a halálról mégsem volt sza
bad beszélni előtte. Ez ma, kivált az 
úgynevezett művelteknél általános 
hiba. Nem szeretnek hallani a halál
ról, a meghalásról, sőt ezekről beszélni 
egyenesen illetlen dolog. Régen ez 
egészen másképp volt.

A hatalmas V. Károly császár élete 
utolsó éveit egy spanyol zárdában , 
töltötte. Mindig koporsóban feküdt,

gyertyákat állíttatott maga mellé, a 
szerzetesek halotti éneket énekeltek 
mellette. így szoktatta magát hozzá 
a halál gondolatához. Mert egy csá
szári felség is megsemmisül ha a fé
lelmek hideg fejedelme jön hozzá.

Miksa császárról, aki nyeregben 
lándzsájával és csatabárdjával ugyan
csak erős ember volt, azt írják, hogy 
akármerre ment hadseregével minde
nütt kocsin vitette maga után kopor
sóját. Különös kedvtelés, passzió, 
mondják némelyek. És mégis üdvös. 
A császárra is áldásos, ha a meg- 
halás tudományát jó előre tanulmá
nyozza.

így gondolkozott János, a küsztzini 
őrgróf is, ki már tizenhat évvel ha
lála előtt elkészíttette sírkövét és arra 
ezt a mondatot vésette: „Egyedül 
Krisztus az én reménységem! “ Midőn 
testvérének, II. Joachim választófeje
delemnek hirtelen haláláról értesült, 
minden világi dolgot visszautasított. 
Este a gyóntatóatya prédikációt ol
vasott föl neki. Éjjel sokszor felkiál
tott : „Segíts Istenem, segíts könyö
rülő Istenem; jöjj én Uram, Meg
váltó Jézusom, te váltottál meg engem, 
te vagy az igazság Istenei“ Reggel 
három órakor eljött végórája. Orvosa 
azt kérdezte: „Akarja-e fenséged azt 
a Jézust, akit életében tisztelt, halá
lában is szivébe zárni ?“ Mire a ke
gyes őrgróf fenhangon felelt: „igen !“ 
Azután így szólt; „Jöjj, Uram Jézus, 
a te kezeidbe ajánlom lelkem e t!“ És 
meghalt, egy nappal később mint a 
testvére.

Mecklenburgi Ulrik halála előtt 
tizenhét évvel készíttette el ércko
porsóját és arra Simeon imáját íratta : 
„Uram, bocsásd el a te szolgádat 
békességben.“ Sírboltját húsz évvel 
halála előtt fölépíttette. Pénzeire pedig 
éveken át eme fölírást verette : „Gon
dolj arra, hogy meg kell halnod és 
akkor nem vétkezel.“

őseink közt voltak olyanok is, kik 
olyan szentírási helyeket gyűjtöttek 
emlékkönyvükbe, melyekbe a halál 
meggyőző ereje van kifejezve. Ezt 
olvasgatták és erről gondolkodtak.

A boldogult Hammer Márton szuper
intendens a szenvedés történetéről írt 
nyolc prédikációját halálos ágyára 
szegeztette: Azt akarta, hogy halá
los óráján is szeme előtt legyen az, 
mit egykor egészséges testtel hirdetett.

A hű Joachimstali Mathesius, Lut
her asztaltársa beszéli: „Én a halotti 
ruhámat és sapkámat már a kezembe 

, is vettem és a síriratomat néhány év 
előtt elkészítettem. Halotti énekemet
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is hetenként egészségesen és vidáman 
énekelgetem.11

A régiek nem is féltek annyira a 
haláltól. Inkább sokszor imádkoztak 
boldog végükért, kérték az Istent, 
hogy ha a halál félelmében esetleg 
helytelenül szóltak, azt az Isten ne 
tudja be nekik, vagy hozzátartozóik
nak vétekül. Ezáltal is bizonyságot 
tettek arról, hogy a vigasztaló evan
gélikus hitben és vallásban akarnak 
meghalni. Ezt kérték a régiek egész, 
házukra és a fiatalok könyv nélkül 
betanulták azt az imádságot, melyet 
apjuk erre a célra szerkesztett. Szép 
énekeket is készítettek, s azt együtt 
énekelte apraja-nagyja:

„Tartsd meg utolsó percemig 
Elmémqt tisztán, épen ;
Halálom ha elérkezik,
Készületlen ne érjen.
Alomra hajtván fejemet,
Tehessem békén lelkemet 
Atyai szent kezedbe.“

Ágost wolfenbütteli hercegnek volt

egy szép zenélő órája. Ez az óra 
minden nap ezzel az énekkel keltette 
f e l : „Midőn eljön az én órám, hogy 
el kell mennem, én Jézusom, óh gon
dolj rám és bátoríts meg engem." 
Azt hiszem, hogy midőn utolsó órája 
elérkezett, neki is javára vált az az 
ének, mit oly sokszor megtérő szív
vel hallgatott.

Plako János Ernőről, egy fiatal 
nemesről feljegyezték, hogy vala
hányszor majorjába ment, mindig 
Müller Henriknek a „Meghalás szent 
művészetéről szóló könyvecskéjét ol
vasgatta.

Az öregek gyakran úgy tettek, 
mint Wrieszburg Kristóf, ki Hildes- 
heimban 1730-ban halt meg. A Krisz
tus keresztjét viselték, hogy a halálra 
emlékeztesse őket:

„Christi amo Vulneza.
Gondolkozom halálodról 
Jézus és nagy kinjaidról,
Melyek megtartnak engem.“

Egy másik hildesheimi ember,

Bruchholtens Gáspár, a városban 
szép házat építtett és abban egy kü
lönös szobát rendeztetett be. A szoba 
falait bibliai mondásokkal és képek
kel diszftette és elnevezte .Vita et 
mors“, az élet és halál szobájának. 
Mindennap bement ebbe a szobába 
és itt készült elő a halálra.

Igaz, hogy a régieknek nem voltak 
vasutaik, és sok egyébben sem voltak 
annyira tökéletesek, mint a mai kor 
embere. De egyszerű lelkűknek volt 
sok olyan drága kincse, melyben felül
múlták a későbbi embereket. Korunk 
nemzedéke okos ugyan, de nem 
elég okos arra,- hogy előkészülne 
a halálra. így azután az emberek 
rosszul számítanak. Életük végén meg
csalják saját magukat. Bizony nagy 
okunk van arra, hogy mindennap 
imádkozzunk : Uram, taníts meg min
ket arra, hogy meg kell halnunk, 
taníts meg, hogy abban is okosak 
legyünk. Amen.

Németből: Czékus László

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Protestáns esték. A Prot. írod. 
Társaság pozsonyi köre az ádventi 
időszakban ez évben is megtartja 
sorozatos felolvasásait. November 
30-án Kovács Sándor theol. akad. 
tanár tartott felolvasást „Mária útja“ 
cím alatt. December 7-én Hornyánszky 
Aladár tanár „Papok és próféták", 
december 17-én Dr. Pröhle Vilmos 
nyíregyházi evang. főgimn. tanár 
„Nyugati eszmék Törökországban" 
cím alatt tart felolvasást.

Főúri keresztelő. November hó 
13-án keresztelte meg Gyurátz Fe
renc püspök Nagylozson báró Soly- 
mossy Ödön és neje Zichy Angéla 
grófnő újszülött fiát, ki a keresztség- 
ben Károly Olivér Taddeusz nevet 
nyert. A kis újszülöttet a keresztvíz 
alá a volt miniszterelnök neje, gróf 
Khuen Héderváry Károlyné, szül. 
Feleki Margit grófnő tartotta.

Felolvasó estély. Megemlékeztünk 
arról, hogy a keszthelyi evang. gyü
lekezet templomépítési alapjára fel
olvasó-estélyt tartott. Mint értesülünk, 
az estély úgy anyagilag, mint er
kölcsileg fényesen sikerült. A felol
vasót, a róm. kath. vallású Óváry Fe

renc országgyül. képviselőt s a köz
reműködő Posch Zsigmond polg. isk. 
tanárt a közönség lelkes ünneplésben 
részesítette Az estély jövedelme 389 
korona volt. A gyülekezet vezetősége 
különben is mindent elkövet, hogy 
minél előbb megépüljön a hívek 
összetartására és lelki szükségletére 
a templom. Közelebb lépéseket tesz 
a vezetőség országos sorsjáték en- 

j  gedélynek a kieszközlésére.
„Ösvény“. Ily cím alatt jelent meg 

a Luther Társaság uj, negyedéven
ként megjelenő folyóirata, melyet 
Kovács Sándor pozsonyi theol. akad. 
tanár szerkeszt. A gazdag tartalmú, 
szép kiállítású lap kedves vendégként 
kopogtat művelt evang. családaink 
ajtaján. Igazán mindent megtalálunk 
benne, mire szívnek, léleknek az 
épülés, elmélyedés, ismeretszerzés és 
pihenés céljából szüksége van. Mele
gen ajánljuk a lapot evang. olvasóink 
figyelmébe. Az első szám tartalma a 
következő: Kozma Andor: Erős vár 
(vers), Veres József: .Isten országa 
mi bennünk. Osztroluczky Miklós: 
Elnöki beszéd. Dr. Masznyik Endre: 
Luther és a zsinat. Kapi Béla: A 
könyvek jelentősége. Kovács Sándor : 
Rimay János. Farkas Mihályné:

Falusi lakodalom. Az Irodalom rovat
ban Csengey Gusztávról találunk 
szép emlékezést. A Szemlén kívül 
Mayer Endre: Ki volt Jézus? című 
értekezését találjuk. A füzetet II. 
Petróczy Istvánnak, a rózsahegyi 
zsinat elnökének arcképe díszíti.

„Evang. Egyházi Élet“ c. alatt új 
egyháztársadalmi hetilap indult meg 
ádvent első vasárnapján. A lap felelős 
szerkesztője: Stráner Vilmos soproni 
theol. akad. tanár; társszerkesztők 
Pröhle Henrik pozsonyi alesperes és 
Kapi Béla körmendi lelkész; főmun
katársak : dr. Daxer Henrik pozsonyi 
és Pröhle Károly soproni theol. akad. 
tanárok. A lap előfizetési ára egész 
évre 12 «kor. Mutatványszámot érdek
lődőknek készséggel küld a kiadóhi
vatal (Sopron, Színház utca.) A jó 
Isten tegye az új lap munkálkodását 
áldottá az ő szent orSfcága építésében 1

I tth o n ró l.

Háborús mozgalmak. Mindennap 
változnak a hírek. Egyszer háborúról, 
majd békés megoldásról beszélnek. 
Legutóbb a békereménység volt na
gyobb. Arról is szó esett, hogy talán
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a nagyhatalmak egy konferencián vi
tatnák meg a helyzetet s így kerülnék 
el egy pusztító háború kitörését.

A kivándorlás ügynöke. A kivándor
lás Somogyból egyre tart. Hiába a 
hatóság szigorú intézkedése, a kiván
dorlási hiénák napról-napra szedik 
áldozataikat. Pedig Somogybán van 
elég munka és a munkásosztálynak 
van megélhetése. Novemberben ismét 
88 somogyi legény vándorolt ki Ame
rikába. A hatóság szigorúan kutatott 
a kivándorlást közvetítők után és a 
kutatásnak volt némi eredménye. El
fogtak egy somogymegyei ügynököt 
Svarc Ignác személyében, a ki hat 
katonaköteles legényt akart átcsem
pészni a határon.

A z ország- d o lg á r ó l.

A képviselőház múlt heti ülésein 
a költségvetést tárgyalta. A tárgyalás 
folyamán volt néhány érdekes fel
szólalás. így Návay Lajos beszédé
ben helyeselte Tisza István házelnök 
eljárását s a közigazgatás államo
sítását sürgette. Mazzura Leo hor- 
vát nyelven mondott beszédet. Tisza 
István házelnök ezzel kapcsolatban 
figyelmeztette a horvát képviselő
ket, . hogy horvát felszólalásokkal 
lehetőleg ne hátráltassák az or
szággyűlés tárgyalásait. Ellenzéki 
felszólalás is volt. Gieszvein Sándor 
néppárti képviselő sürgette a választó- 
jogi törvényt. Nem helyesli, hogy az 
ellenzék nem vesz részt a tárgyalá
sokon. Beszédet mondott Lengyel 
Zoltán is és hosszasan bizonyítgatta, 
hogy Justh, Aponyi és Andrássy meny
nyire ellentétben vannak régi meggyő
ződésükkel. Veszedelmesnek tartja, 
hogy midőn egész Európa fegyver
kezik, akkor az ellenzék nem telje
síti feladatát. A nemzetiségi képvi
selők részéről is felszólalt két képvi- 
kelő. A beszédekre Lukács miniszter- 
elnök válaszolt.

Rendkívüli intézkedések. A hábo
rús mozgalmakra való tekintettel a 
kormány három javaslatot terjesztett 
be a rendkívüli intézkedésekről, me
lyek akkor lépnek életbe, ha a kato
nai előkészületek elrendeltetnek. A 
kormány kormánybiztosokat nevezhet 
ki, kiknek az összes tisztviselők en
gedelmeskedni tartoznak. Ha arra 
felé, merre a katonaság átvonul, az 
élelmiszerek indokolatlanul megdrá
gulnak, akkor a hatóság állapítja meg 
az árakat. Aki sztrájkra izgat, szigorú 
büntetés alá esik. Az esküdtbiróság 
működését szükség esetén a törvény

szék végzi. — Külön törvény intéz
kedik a mozgósított tartalékosok csa
ládjának ellátásáról; az elszálásoló he
lyek készítéséről, a lovak beszerzésé
ről stb. Remélhetőleg azonban ezekre 
a törvényekre nem lesz szükség.

A  nag-yvüág-ból.

Fegyverszünet. A bolgár és török 
sereg hosszas tárgyalás után fegy
verszünetet kötött. Ezt nyomon kö
veti majd a békekötést előkészítő 
tárgyalás. Remélhetőleg ez is mie
lőbb meglesz és így véget ér a 
rettenetes emberáldozatot követelő 
háború.

Kína Oroszország ellen. Az egye
sült politikai pártok elhatározták, 
hogy aláírási ivet bocsátanak ki egy 
háborús alapra Oroszország ellen. A 
középiskolák növendékei .Küzdelemaz 
északi Mongólia ellen“ néven ligát 
alakítottak.

Pusztító földrengés Mexikóban.
Mexikóban óriási földrengés volt. A 
katasztrófának több mint ezer áldo
zata van.

Emberpusztító robbanás. Ameriká
ban egy ipartelepen Brooklynben tűz 
támadt, melyet robbanás követett. A 
telep és a szomszédos épületek el
pusztultak. Negyven ember elpusztult. 
Az anyagi kárt egy negyedmillió dol
lárra becsülhető.

Borzalmas tájfun a Fülöp-szigete- 
ken. A Fülöp-szigeteken óriási tájfun 
elpusztította Tacioban és Capic közsé
geket. 15.000—17.000 ember halt 
meg, illetve sebesült meg.

Bányakatasztrófa. A St. Martin 
de Valgalgues bányáiban 260 méter 
mélységben széngáz ömlött ki s 24 
bányász életét vesztette.

A Harangszó perselye.

A Harangszó terjesztésére befolyt 
13'50 K. Újabban adakoztak: Sántha 
József Dorohoi L88 K, Barabás Jó- 
zsefné Vácszentlászló 1 ’50 K, Horváth 
Imre Mezőhegyes 50 fill, Váczy Já- 
nosné Kismarton 1 K. összesen  
18-38 K.

A jókedvű adakozót szereti az 
Isten.

M. I. Kemeneshögyész. B. M. Nagy- 
búbony. M. S. Nemespátró. V. Gy. Tót- 
pelsöcz. P. S. Szentes. Fr. L. Eperjes. 
Cs. Gy. E. J. Pozsony. Hálásan köszönöm 
a beküldött munkákat. A legközelebbi szá
mokba beosztom. Kérem a további szives 
támogatást Őszinte tisztelettel és üdvözlettel!

Lelkész K elta . November 26-ról kelt 
sorait megkaptuk s annak megfelelőleg intéz
kedtünk. Előzőleg semmiféle értesítést nem 
kaptunk. Szeretettel.

Vése. A III. évfolyamra kérdezett egyén 
nem küldött be előfizetést.

Gy. P. Százd. Előfizetése rendben van, 
a lapot annak idején megindítottuk, reméljük 
meg is kapták.

Csurman Ferenc Hegyszoros. A 2 50 
K előfizetést megkaptuk, s itt nyugtatjuk.

Nicbyfalva. A pénzt rendeltetési helyére 
juttattjuk. A Luthertársaság új lapja az Ős
vény már megindult december 1-én.

Szekszárd. Az előfizető nem jelentette 
be igényét a III. évf.-ra, így aztán a lapot 
nem is küldtük.

GAB ONAÁBAK.

A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz
malmából Körmend, 1912. év, dec hó 5-én.

Búza 20.60, Rozs 18 80, Árpa 18.40, Zab 
18.60. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

VEGYES HI RDETÉSEK.

Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 
(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

Dunántúli szakácskönyv
bővített kiadását bekötve, bérmentve 
4 korona 60 fillér ellenében szállítja 
szerző: NAGY FERENCNÉ Pénzeskut.

(V eszprémmegye.)

W E L L I S C H  B É L A
könyv-, papír- és írószer-kereskedése 
S Z E N T G O T T H Á R D  (Vasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletü Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyomtatványait: születési, Halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. Ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak 1 Pontos és gyors kiszolgálás 1
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Számtalan
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli,
Répczelaki,
Trapista,

Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajffjárak

---------- R é p c z e la k .-----------
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i  Sza lóky Z s i g m o n d !
1 szobráé, és kőfaragó í
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I Szenthárom ságtór. |

Homokkő-, márvány-, grá- f  
nit-, syenit sírkőraktára. $ 

I  Kataszteri földm éréshez I  
I szükséges köveket rak- I 
I  táron tartok. II Épületm unkát és minden- I 
I  nemű javítást elfogadok. |
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A „Luther-Naptár“ megrendelhető 
Helvényi Lajos liceumi tanárnál Sop
ronban, Paprét 2. sz. Egy példány 
ára 60 fillér. Bizományosok 10 pél
dány után bérmentesített küldéssel 
1 ingyen példányt, 20 példánytól 
kezdve teljes 10% kedvezményt kap
nak. Egyes példány ára postán küldve 
70 fillér.

A „Luther-Naptár t“ újból melegen 
ajánljuk kedves olvasóink figyelmébe.

Tanulók kerestetnek.
Könyvkereskedésembe, nyomdámba 
és könyvkötészetembe egy-egy jó 
magaviseletü fiút, ki esetleg 4 közép
iskolát is végzett, tanulóul felveszek. 

W E L L I S C H  B É L A
' S Z E N T G O T T  HÁ BD. (Vnsmegye )

Toronyóra-készítő.
Sándor Ferenc

ev. gyű l. gondnok

K örm en d en , Vasmegye. 
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

n n m  G É P G Y Á R
r u m .  SZO M BATHELY.

A lapíttatott 1856. —  Szám talan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődéjü- 
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi-' 

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

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal bíró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Nyomatott WeÜisch Béla vifiamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Imádság.
Klöima A dvent I l l  ik vasárnapjához.

1. Kor. 4. 1—6.

Kegyes szent Megváltóm, te aki hű voltál 
S e hűségtől soha el nem távolodtál,

Hűnek bizonyultál egész a halálig,
Búbánatos szíved végső sóhajáig —

Add, hogy találtassam koporsóm zártáig 
Hűnek, hiszen úgyis nem messze odáig.

Ha mások gáncsolják ártatlanságomat.
Rombolni akarják tán boldogságomat, 

Hófehér lelkemre mocskos sarat hányni 
Es a föld poráig mélyen megalázni,

Add, hogy elmondhassam, nem vádolhat engem 
Semmi gonoszságban soha az én lelkem 1

Előtted én Urain, mégis igazulok,
Hogyha e sóhajjal tehozzád fordulok : 

Méltass engem, Atyám, jóságos kegyedre, 
Szent fiad véréért a te szerelmedre 1 . . . 

*'z az> mi előtted szerez kedvességet
egykor ád lelkemnek örök üdvösséget.

Ámen.
Margócsy Kálmán.

Ádventi elmélkedés.
„Ti kapuk, emeljétek fel 

fejeiteket, és emelkedjetek 
fel örökkévaló ajtók, hadd 
menjen be a dicsőség királya 1 

Kicsoda ez a dicsőség ki
rálya? Az erős és hatalmas 
Úr, az erős hadakozó Úr i “ 

24. Zsoltár 7—8.
„Oh miként fogadjalak,
S mint menjek elődbe?“

Millió meg millió ajkon csendül 
meg a szent ének eme jól ismert 
hangja és szava az ádventi kedves 
időszakban. Igen Uram, miként ren
dezzük el házunkat és szívünket, 
hogy abban olyan hajlékot készítsünk 
neked, amely Tehozzád méltó legyen, 
ha a közelgő karácsonyi szent ünne
peken ismét eljössz hozzánk és ben
nünket meglátogatni kívánsz, „mint 
a naptámadat a magasságból ?“ (Lu
kács 1, 78.) A Zsoltár erre a kér
désre ezt a választ adja : „ Ti kapuk, 
emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek 
fel örökkévaló ajtók, hadd menjen be 
a dicsőség királya /“

Ámde miként kezdjük el a készü
lődés nagy munkáját ama kicsinyke 
helyen, ama szerény körben, mely a

mi számunkra ki van jelölve, hogy 
„a dicsőség királyau számára a ka
puk és ajtók megnyíljanak e világon 
és akként üdvözöltessék Ő, amint az 
Őt méltán megilleti ? Oh Szeretteim, 
mindannyian hozzájárulhatunk ehhez, 
legyen az állás bármily szerénynek 
látszó is, amit betöltünk, vegye csak 
ki részét mindenki a munkából, hogy 
az Üdvözítő nála méltó hajlékra ta
láljon, — oh, akkor csakhamar méltó
képpen fogadhatjuk az Urat. Mondj 
le az ő iránta való szeretetből mind
arról, ami néki nem tetsző; tisztítsd 
meg szíved és házad a vétkes szo
kásoktól, amelyek hozzád, mint Is
tennek gyermekéhez, nem méltók s 
akkor tárd ki szívednek ajtaját és kérd 
Őt, hogy térjen be hozzád s áldást 
és égi békét vigyen hajlékodba. Ez
zel már sokat cselekedtél.

A  zsoltáríró így kiált fe l: „ Kicsoda 
a dicsőség királya ?u — s önmaga 
adja meg rá a közvetlen feleletet: 

Az erős és hatalmas Úr, az erős 
és hadakozó Ú r!“ Boldogok mi, kik
nek ilyen Urunk van I Nagy az ő 
hatalma, amellyel segít és gyógyít, 
hatalmas az ő isteni fensége, de ha
talmas egyszersmind a „hadakozás-
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bán“ is. Oh mert nem jön Ő minden
kor szeretetteljesen s barátságosan 
szelíd komolysággal; aki figyelmére 
nem méltatja az ő isteni irgalmassá
gát, aki könnyelműen és közönyösen 
bezárja füleit, aki újra meg újra aj
taja előtt hagyja állani és zörgetni, s 
nem nyitja ki azt neki, aki sohasem  
harcol komolyan a bűn ellen s nem 
lép férfias elhatározással az ő zász
laja alá, arra nézve eljöhet az a pil
lanat, amikor a nyájas Üdvözítő tel
jes isteni jelenségében jelen meg és 
így s z ó l: „Ne tévelyeqjelek, Isten nem 
csúfoltatik meg!“ (Gál. 6, 7.), amiko
ron is érezni fogjak a megátalkodot
tak, hogy „rettenetes dolog az élő Is
tennek kezébe esni“ (Zsid. 10, 31.), 
mert neki van útja és módja, hogy 
a megkeményedett emberi szívet meg
hajlítsa, vagy ha máskép nem megy, 
megtörje. Igen! mert ő  „az őrös és 
hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr!“ 
Hajoljunk meg hát az ő isteni ha
talma előtt és kérjük Őt, hogy térjen 
be hozzánk, de nem mint szigorú, 
büntető biró, hanem mint Megváltónk 
és Urunk, kit Gerhard Pallal, aláza
tos szivvel üdvözöljünk ajkinkon eme 
vallástétellel:

„Nincs, nincs semmi, tégedet 
Mi lehozott volna,
Csak a merő szeretet,
Mellyel szánod vala 
E nyomorú világot 
Ezer ínségében,
Adváp neki vígságot 
Búbánat helyébe.“

Oh jövel hát Uram ! Mi kitárjuk 
előtted szívünk ajtaját s abban lakást 
készítünk számodra. Ne kerülj el 
bennünket s ne tekintsd méltatlan
ságunkat, hanem nézd egyedül jó
szándékunkat végtelen irgalmadból. 
Ámen.

Dietrich után : Rédei K ároly
evang. lelkész.

Maradj a becsület útján, 
Isten is megsegít.

— Elbeszélés. —

Hajnalodik. A nap első sugarait 
széthinti a község tiszta utcáira. A 
mély csendet, a természet hajnali 
áhítatát csak néha-néha zavarja meg 
egy-egy korai kocsizörgés, vagy a 
házőrző eb időnkénti ugatása.

Csupán Tallér János hatökrös 
gazda házában nem látszanak mind
erről tudomást venni. Éjfél óta sza
kadatlanul füstöl a kémény. A gazda 
egész házanépével talpon van. Nagy 
nap van ma. Viszik Pistát a legidő

sebb fiút a városi nagy iskolába. Be
töltötte immár a 12 évet s így vége 
a henye életnek. Tallér gazda nem 
olyan ember, aki gyerekei agyát be
gyepesedni hagyná. A Pista különben 
is éleseszü gyerek. Hatha tanító, 
nótárius, szolgabiró avagy talán még* 
tiszteletes úr is válhatnék belőle. 
Mindenki sürög-forog, mindenki cipel 
valamit a kocsiderékra. A tulipántos 
láda szinültig megtelt már. De a kis 
3 éves Sárika azért mégis csak oda 
tipeg, s belerak két piros almát. 
Egyedül a nap hőse ül némán a 
tornác egyik szegletében. Sehogy sem 
fér a fejébe, hogy miért kell neki 
mindazt itthagynia, ami előtte kedves. 
Mit fognak játszótársai nélküle csi
nálni ! Mit szól mindezekhez leghívebb 
barátja a Bodri? El kell mennie ide
gen emberek, idegen szívek közé. 
Soká fogja nélkülözni az édes anyja 
nyájas szavát, becéző ölelését.

Ábrándozásaiból édesatyja léptei 
riasztottak fel.

„Fiam, a kocsi készen áll. Végy 
rövid búcsút, mert sietős az utunk I “ 
A fiú, aki atyja előtt mindig férfiasán 
akart viselkedni, szó nélkül engedel
meskedett. Sorra búcsúzott testvéreitől 
a nálánál két évvel fiatalabb Erzsi
kétől, a 7 éves Jancsitól és a kis 
Sárikától. Utoljára maradt az édes
anyja. De itt már nem birt magával. 
Odaborult az anyja keblére és sirt 
keservesen. Az csöndesen megsimo
gatta fejét és így szó lt: „Ne feledd 
Istent, ne feledd szüléidét, légy sze
rény és szófogadó.“ Azután még 
egyszer megcsókolta. A türelmetlenül 
kapálódzó lovak néhány pillanat alatt 
az országúira röpítették a könnyű kis 
szekeret.

A nap már magasan ragyogott az 
égen, a madarak százai zengő da
lokkal dicsérték a Mindenhatót, mikor 
a falu utolsó házikója is eltűnt a fiú 
szomorú tekintete elől.

* **
Alkonyodik. A nap bágyadtan küldi 

le utolsó sugarait a még zöldes park 
fáira. Oly néma, oly csendes itt 
minden, mintha temetőben járnánk.

Csak Vértessy földesúrek nem 
vesznek erről tudomást. Már dél óta 
robognak a kastélyon ki-be a fénye
sebbnél fényesebb fogatok. Nagy nap 
van ma. Az immár 13 éves Dezsőt 
a család kényeztetett kedvencét viszik 
a városi iskolába. Mindenki körülveszi, 
mindenki hizeleg neki, mert hiszen 
nagy fiú már ő. Ma-holnap főispán, 
tanácsos, avagy miniszter is lehet 
még belőle, ő  maga büszkén lépeget

a sok fényes szolga Jcözött. Bezzeg 
nagy úr lesz ő a városban. Nem lesz 
ott olyan unalmas az élet, mint ebben 
a nyomorult fészekben, ahol az egye
düli szórakozás a lövöldözés volt. 
Türelmetlenül toppant a lábával, hogy 
oly soká nem akar indulni a hintó.

Végre a hosszas estebéd után, 
miután, a nagyszámú rokonság a nap 
hősét éltette, rövid, előkelő búcsú 
következett. Az anyja lelkére kötötte 
fianak, hogy egészségére vigyázzon, 
ősei nevét tiszteletben tartsa, család
jára szégyent ne hozzon és csak 
hozzá méltó, előkelő társaságokba 
jöjjön. Az egész rokonságon, a 8 éves 
testvérkét, az Esztikét kivéve, inkább 
tettetett, mint valódi megindultság 
látszott. De hiszen ez nem is lett 
volna illő előkelő úri emberekhez. 
Maga Dezső, volt a legvidámabb aki 
szinte erőszakkal magával ragadta 
atyját, hogy a búcsúceremónia soká 
ne tartson.

A nap már rég lehanyatlott a lát
határon. Az ég ellenkező oldalán bo
rús fellegek emelkedtek, de Dezső 
újjongó lelke mindebből nem vett észre 
semmit. Lelke sokkal messzebb kalan
dozott, semhogy észrevette volna, 
hogy a falu utolsó házikója előtt ha
ladnak el.

** *
Tizenkét esztendő telt el azóta. 

Tallér János és kedves hitvestársa 
ezüstlakodalmukat készülték ünne
pelni. Lányai gyönyörű virágszálakká 
fejlődtek. Erzsikejük és Sárikájuk 
szépségével egyedül a földesúr Eszti
kéje vetekedhetett. Maga az öreg Tal
lér jó egészségnek örvendett. Isten 
segedelmével becsületes munkában 
gyarapította vagyonát, úgy, hogy a 
falu legtekintélyesebb gazdái soraba 
emelkedett. Harmadízben választották 
meg a falu birájavá. Isten áldasa volt 
minden tettén. Nem is csoda. Szom
szédai, ismerősei soha káromló szót 
nem hallottak tőle. Feleségének, 
gyermekeinek soha rossz szót nem 
mondott. Igazi keresztyén lélek volt.

Képzelhetni Tallérek örömét, ami
kor meghallották, hogy a falu meg
üresedett lelkészi állására Pista is 
pályázott és egyhangúlag meg is hi
vatott. Még most ugyan valahol né
methonban tanul, de rövid három hó
nap múlva elfoglalhatja állását. Becsü
letes, jó fiú volt. Tudta ezt az egész 
falu. A városi középiskolában éppen 
úgy, mint a főiskolán a legtehetsé
gesebb és legszorgalmasabb tanuló 
volt s így nem csoda, ha tanarai, 
tanulótársai egyaránt szerették, tisz
teltek. Istenbe vetett rendithetlen hite
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oly kőszikla volt számára, amely 
tanulóévei minden gyötrelmeit el
feledtette vele és amely utoljára oda
vezette, hogy Isten szolgájává legyen. 
De nem elégedett meg hazai tanul
mányokkal. Ki akart menni Német
országba, hogy világot lásson és még 
többet tanuljon. Munkáját áldás kísérte, 
szorgalmának meg lett a jutalma.

* #
*

Vértessy földesurék mély gyászban 
vannak. Alig egy hete helyezték örök 
nyugalomra a családfőt anélkül, hogy 
a haldokló utolsó kívánságát teljesít
hették volna és a család utolsó re
ményét Dezsőt Párisból a nagy világ
városból hazahívhatták volna. Még a 
haldokló apa utolsó szavai sem ha
tották meg a züllésnek indult fiút. 
Eleinte a középiskolában együtt ha
ladt Tallér Pistával. Később azonban 
mindig rosszabb és rosszabb társa
ságokba keveredett. Sok szégyent 
hozott a családra. Tudta ezt a falu 
egyszerű népe is és székében azt 
suttogták: „Nincs Isten áldása e fiúnl“ 
És úgy is volt. Az egész vagyont 
elhérdálta, úgyhogy kénytelen volt 
külföldre menekülni. Ott folytatta 
előbbi életét. Éppen most. a temetés 
napján érkezik róla egy szomorú hír. 
Az özvegy és Esztike azt olvassák 
az újságban, hogy a párizsi hatóság 
egy előkelő magyar nemesi családból 
való ifjút, valami Vértessy Dezső 
nevűt, hamis kártyázás miatt letar
tóztatott. Az özvegy és leánya zo
kogva borultak egymás karjai közé. 
Siratják elvesztett egyetlen remé
nyüket.

* **
Delel. A nyári nap forrón, merőle

gesen süt az ünnepi díszben álló 
közönségre. Ezelőtt három hónappal 
is így volt. Akkor mindenki az új 
papról beszélt. Mindenki örült neki. 
Milyen gyönyörű beszédet is mondott. 
Mily megható hangon üdvözölte oly 
rég nem látott ismerőseit, egykori 
játszópajtásait, szívevéreit. Róla be
szélt akkor még özv. Vértessyné és 
leánya is, akik szintén résztvettek 
beköszöntőjén. És most ? Földesúrék 
százados fákkal körülvett kastélyát 
épen úgy betöltik az öröm hangjai, 
niint Tallérék egyszerű, fehérre meszelt 
házát. Örül velük az egész falu. Ma 
esküdtek örök hűséget egymásnak 
Vértessy Esztike és tiszteletes Tallér 
István. Soha szebb pár nem lépte 
^ ég át a templom küszöbét. Soha 
jobb szívek még nem találkoztak. Ezt 
suttogja az egész falu. Mert mindenki 
tudja, hogy Esztike, amióta szigorú !

atyja meghalt, a falu őriző angyala. 
A szegények mindennapos vendégei. 
Bánatát a szegényeken való segítés 
közben váltja örömre. Nem szégyelli 
kezét odaadni az egyszerű gazda
ember fiának, mert szíve hozzávonzza. 
A szomszéd község lelkésze, aki össze
adja őket rá is mutat beszédében : 
„Isten útjai kifürkészhetlenek, de 
mindig bölcsek. A Mindenható az ő 
útjain járókat sohasem hagyja el. Ti 
is, akik itt örök hűséget esküsztök 
egymásnak, sokat küzdöttetek, sokat 
szenvedtetek, de éppen a közös bal
sors hozott össze benneteket.“

# #*
Tallér tiszteletes úrék már három 

boldog esztendőt töltöttek együtt. 
Családi örömüket a jó Isten édes 
kicsi gyermekekkel is meggazdagította. 
De akármilyen nagy volt is boldog
ságuk, Esztike arcán mindig valami le
verő bánat borongott. Jól sejtette a 
férje, hogy mi gyötri bús lelkét.

Egy viharos őszi éjjelen a szél 
hevesen zörgeti meg a papiak abla
kát. önkénytelenül idegenszerű borza- 
dály fu'ja át a fiatal házasokat. Előbb 
még élénk csevegésük mintegy varázs
ütésre elhalt. Vészes elősejtelem ra
gadta meg szívüket.

Hirtelen két hatalmas koppanás 
rázza meg az ablakot. Az utcán egy 
kis lámpás veti halvány sugarát az 
éjjeli őr feldúlt arcvonásaira.

„Tiszteletes Uram! — szólal meg 
reszkető hangon — a Vértessy ura
dalom kertésze a park fái alatt egy 
véres holttestet talált. Kezében ezt a 
levelet szorongatta. Tiszteletes asz- 
szonvnak van címezve, gondoltam 
idehozzuk.“

A lelkész hirtelen átfutja a soro
kat. „Megszöktem a párisi fegyház- 
ból. De nem mertem hozzátok menni. 
A szégyen kergetett a halálba! Bo
csássatok meg nekem, talán Isten is 
megbocsát! — Dezső.“

Az útmenti fák kísértetiesen recseg
nek ropognak a szélvész kegyetlen 
támadásai alatt. A papiakban két zo
kogó ember imádságra kulcsolja kezét 
s odafenn az égben egy buzgó imád
ság s egy bűnös lélek egyszerre zör
geti meg a kegyelem ajtaját.

Sz.

„Dicsértessék az Ur Jézus 
Krisztus.“

Irta : Bandy M iklós nagybábonyi ev. lelkész.

Köztudomású dolog, hogy az em
berek ha egymással találkoznak, kö

szönnek egymásnak. A köszöntések 
legmegszokottabb formái ezek : „jó 
napot adjon Isten“, vagy „jó napot 
kívánok“, vagy „alázatos szolgája!“

Köztudomású dolog továbbá az is, 
hogy róm. kath. atyánkfiái: „Dicsér
tessék az Úr Jézus Krisztus“ mon
dással szokták egymást köszönteni, 
de nemcsak hitrokonaikkal, hanem 
más vallásfelekezethez tartozókkal 
szemben is a köszöntésnek, az üd
vözlésnek ezt a formáját használják. 
Az adandó felelet ezen köszöntésre 
ez: „Mindörökké“ !

A köszöntések különféle alakjai 
közül bizonyára azok a legszebbek, 
amelyekben a jóságos Istennek, vagy 
a Jézus Krisztusnak szent neve sze
repel. A „jó napot adjon Isten“ min
denesetre szebb és jelentőségteljesebb 
köszöntés, mint a „jó napot kívánok“ 
vagy egyéb más, a társadalmi szo
kásokhoz alkalmazkodó üdvözlés, 
köszöntés. Miért ? Azért, mert aki 
köszönt bennünket, a jó napnak 
megadását annak bölcs akaratára 
bízza, akitől „alászáll minden jó ado
mány és tökéletes ajándék, mint a 
világosság Atyjától“, arra a jó Istenre 
hagyja kívánsága teljesülését, akit mi 
mindnyájan gyermeki bizodalommal 
nevezünk „Mi Atyánkénak!

Igen helyesen figyelmeztette cse
lédjeit egy protestáns nagybirtokos, 
mikor így köszöntötték „jó napot 
kívánok“, „ne ti kívánjatok nekem 
jó napot, jó reggelt vagy jó estét, 
hanem kívánjátok, hogy mindezeket 
adja meg nekem az Isten az ő vé
geden kegyelméből“ 1 Ezen figyel
meztetéstől kezdve mindig igy kö
szöntek: „Jó napot adjon Isteni*

Nézzük már most a köszöntésnek 
ezt a formáját: „Dicsértessék az Úr 
Jézus Krisztus“, amelyet kizárólag 
csak a róm. katholikusok használnak, 
de amellyel szemben mi protestánsok 
oly nagy ellenszenvvel viseltetünk, 
sőt én magam is sohasem felelek 
erre a köszöntésre a „mindörökké“ 
szóval. Talán a köszöntés szépsége 
ellen van kifogásunk ? Ez nem lehet, 
mert szebb, magasztosabb, valláso
sabb köszöntés nincsen mint e z : 
„Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus“ 
a ráadott szép felelettel együtt! ! ?

Mert lehet-e annál lélekemelőbbet 
elképzelni, minthogy annak neve 
dicsértessék mindörökké, aki e világra 
jött, hogy az emberiségnek Tanítója, 
Megváltója és Üdvözítője legyen ? 
Nem kell-e annak szent nevét mind
örökké dicsérni „aki egyedüli közben
járó Isten és emberek között ?“ Nem 
kellene- e a köszöntésben is dicsérettel
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ajkainkra venni azt a nevet: „ame
lyen kívül az ég alatt e földön nem 
adatott más név, mely által kellene 
fnegtartatnunk ?“ Nem kellene-e még 
a köszöntésben is mindörökké dicsérni 
azt az Úr Jézus Krisztust, aki ár
tatlan vérének hullásával a mi bű
neinket eltörölte ? Bizonyára ez volna 
a legszebb, a keresztyén embernek 
legkedveltebb köszöntési módja, ha 
nem volna oly szomorúan véres tör
ténete.

Evang. híveink közül nagyon sokan 
talán nem is tudják ezen katholikus 
izü köszöntés történetét és csupán 
csak azért nem rokonszenveznek vele, 
mert azok használják, akik hit dolgá
ban nem tartoznak velünk egy nyáj
hoz. Elmondom ennek a köszöntés
nek szomorú történeti okát.

A franciac szági protestánsok ro
hamos szaporodása megdöbbentette 
az ottani katholikusok főembereit, 
nemkülönben a kiskorú királynak 
anyját is. Eme félelmükben elhatá
rozták a protestánsok kiirtását. Maga 
a király IX. Károly kiáltotta mikor 
a protestánsok vezérére nyílt utcán 
rálőttek: „haljon meg, de nem csak 
ő, hanem minden protestáns is, hogy 
ne legyen kitől tartanunk" !

A gonosz gondolatot követte a 
még gonoszabb tett!

A lrancia protestánsok, — Huge
nották — kiirtására választott határ
idő 1572 augusztus hó 24 és 25-ike 
közti éjjelre, az u. n. Bertalan éjjelre, 
kitűzetett. A jelt a vakbuzgó polgár
ságnak az öldöklésre harangszóval 
adták meg a legmagasabb helyről, 
a királyi palota tornyából. A legma
gasabb kegyetlenséggel folyt a bor
zalmat keltő mészárlás. Csendes ál
mukban lepték meg őseinket katholi
kus testvéreik nemcsak Párisban, 
de az egész országban és 30 napon 
át folyt az irtás, nem kiméivé ártat
lan csecsemőket gyenge nőket véd
telen aggokat. Történeti adatok sze
rint 30— 100 ezerre rúgott a meg
gyilkolt protestánsok száma.

XIII. Gergely pápa, a francia ki
rály és nemesség által rendezett 
eme vér-mennyekző hírére, Rómá
ban meghúzatta az összes harango
kat s a templomokban ismeretes 
hálaéneküket énekeltette: „Téged
Úr Isten dicsérünk“ I De hogy a 
későbbi katholikus nemzedék se fe
lejtse el, hogy miként bántak őseik 
prot. testvéreikkel, eme véres nap 
emlékére elrendelte, hogy ezután 
így köszöntsék egymást „Dicsértes
sék az Úr Jézus Krisztus“ I s a I

köszöntöttek így viszonozzák: „Mind
örökké* !

íme itt van ennek a köszöntésnek 
protestáns elődeink ártatlan vérével 
megirt szomorú története!

Ezért nem használhatjuk mi pro
testánsok ezt a köszöntést és ezért 
ébreszt bennünk annak hallása ke
serű emlékeket.

Őszi tájon.
Lehullanak a levelek,
Kopár lesz a tájék.
Minek is már hideg ősszel 
A dús lombos árnyék ?

Néma lett a magas erdő 
Elsárguló alja.
Minek is a madárének, *
Ha senkise hallja?

Hideg szél a gond, a bánat, 
Megsínyli a lélek, 
őszre fordul, lombját veszti, 
Kopár lesz az élet.

Hamvas József

Vége a csodának.
Jó húsz évvel ezelőtt történt. Szom

szédunk Józsi fia a falutól órajárás
nyira eső tarlójukon őrizte két te
henüket.

Esős, borongós augusztusi nap 
volt. Közel hozzá nem volt egy lé
lek sem s délre járván az idő, már 
haza akart hajtani a gyerek, midőn 
észreveszi, hogy a közeli erdőből, 
gyors léptekkel, feléje tart valaki. 
Az előtte levő kukoricától nem látta 
tisztán az idegent, csak midőn egé
szen odaért, akkor bámult el, mert 
egy óriás volt az s öltözete egy 
rongyos kabát.

Futott volna amerre látott, de lá
bai gyökeret vertek a nagy félelem
től s elkezdett hangosan sírni.

— Ne sirj fiam — szólt az idegen 
— nem bántlak én téged, adj inkább 
gyújtót nekem.

A gyermeknél — kukoricasütés 
ideje lévén — éppen volt néhány 
szál gyújtó s messziről dobta a 
borzasztó külsejű ember felé. Az 
fölszedte a nedves tarlóról s így 
szólt:

— Mondd meg édes fiam apádnak, 
hogy láttad a Megváltót; most me
gyek Sümegre, onnan meg a meny- 
nyekbe.

A gyermek a félelemtől s csudá- 
lattól szinte megdermedve bámult

a „Megváltó* után, ki óriási lép
tekkel sietett a másik oldalon levő 
erdő felé. Amint az idegen távolodott 
tőle, kezdte hinni, hogy csakugyan 
Jézus jelent meg előtte. Hallott ő 
már csodás dolgokról, igaz ugyan, 
hogy az egy sem „eretnekkel* tör
tént meg.

Amily mértékben múlt félelme, olyan 
mértékben, vagy még jobban nőtt 
öröme a felett, hogy vele ilyen kü
lönös esemény esett meg s mire 
teheneit gyorsan hajtva, a faluba 
ért, már nem birt örömével. Kitört 
belőle s újságolta mindenkinek hogy 
látta Jézust s elmondá, amit attól 
hallott.

Eleinte azt gondolták az emberek, 
hogy megbolondult a gyerek. De 
mivel az törhetetlen hittel s szinte 
átszellemült arccal beszélte látomását, 
kezdték komolyan hinni, — hogy 
csakugyan láthatta á  gyerek a cso
dát. A hír villámgyorsan terjedt el 
nemcsak a községben, hanem a kör
nyéken is, természetesen mindenki 
tett hozzá valamit Jöttek aztán kö
zelről, távolból az ájtatos hívek 
meglátni a szerencsés gyermeket s 
kérték, mutatná meg a helyet, hol 
a csodát látta s ki tudja, hova fej
lődött volna a dolog, ha egy várat
lan körülmény le nem leplezi az 
egész csodát.

Néhány hét múlva bevetődött a 
faluba az erdőkerülő s hallván a 
nagy újságot, rögtön gyanút fogott.

Elbeszéltette magának a dolgot s 
jóizüt nevetve rajta, elmondta, hogy 
ezzel a „Megváltó“-val ő is találko
zott, nem ment az se Sümegre, se 
a mennyekbe, hanem ott maradt 
az erdőben, hol a gyermektől kapott 
gyújtóval nagy tűzet rakott s javá
ban sütötte a kukoricát, midőn rá
akadt a két gubacspásztorral. Nekik 
is bemutatkozott s elmondta, hogy 
ő a Krisztus. Ők persze egyszerre 
tudták, hogy őrülttel van dolguk. 
Mivel pedig a kerülő puskáját min
denáron el akarta venni, megkötöz
ték s bekísérték a közeli városba. 
És ugyancsak okosan tették, mert 
csakhamar kiderült, hogy a szegény 
szerencsétlen az ottani tébolydából 
szökött meg.

így azután vége volt a csodának.
A gyermekből nem lett szent s a 

rozstarlóból nem lett búcsujáróhely. 
De hány helyen hiányzik az az 
„erdőkerülő“, ki megmondja a ba
bonás hiszékenyeknek: „nem úgy 
van az atyámfiai, balgatagul mindent 
elhisztek s nem méritek az emberek 
babonás-beszédét az örökkévaló Is-
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ten-igéhez“. Ha az emberek azt ten
nék, akkor kevesebb lenne a búcsú
járó helyek száma és több lenne a 
vallásos emberek száma.

Csóy István .

Háborús izgalmak.
A háború veszedelme ugyancsak 

felforgatta az ország nyugalmát. Fé
lelem és rettegés jár körül a közsé
gekben, házról-házra vándorol s min
denütt ott felejt valami remegtető 
aggodalmat. Sok helyről a családfen- 
tartót, a legény fiút vitték el s azóta 
patakzik a könny és sóhajtásban száll 
tovább a szülők aggodalma, a hitves, 
a gyermekek gyötrelme.

Ilyenkor ugyancsak sokan vissza
élnek a nép jóhiszeműségével. Ki
használják tájékozatlanságát, félelmét 
s lelketlenül megkárosítják. Kivándor
lási ügynökök járnak szerteszét. Meg
riasztják a katonaköteles embereket 
s rábírják őket, hogy szökjenek ki 
Amerikába, ők  majd segítőkezet nyúj
tanak ehhez a csalafintasághoz. Hogy 
ennek a segítésnek nagy az ára, az 
természetes. De még ez sem elég. 
Mi történjék a házzal, földdel, vagy 
az ingóságokkal, melyek az ember 
vagyonkáját képezik?... Az ügynö
kök jószívüek, még arra is hajlandók, 
hogy ők maguk megvesznek mindent. 
Hogy milyen áron, arról jobb nem 
beszélni. De az bizonyos, hogy a meg
riasztott ember károsodik e miatt is.

Éppen nagy a riadalom azok kö
rében, akik takarékpénztárban tartják 
a pénzüket és ennek a kamatjaira 
vannak utalva.

Ezek azon tanakodnak, nem volna-e 
jó a betéteket kivenni ? Sok ostoba
ságot is összebeszélnek az emberek. 
Jön az ellenség s elrabolja a takarék- 
pénztárak pénzét s ekkor elvész min
den !. . . így beszélnek a balgák. 
Pedig hát, mit csinálnak a pénzükkel 
azok, akik kiveszik a takarékpénz
tárakból ? Legfeljebb eldughatják vala
hová. És gondolják-e az illetők, hogy 
biztosabb a pénzük valamely rejtek
helyen, mint a bankok pénztáraiban ? 
Ellenkezőleg áll a dolog. Háborús 
időben bármely rejtekhely kevésbbé 
nyújt biztonságot, mint a jól őrzött 
bank, amelynek módjában áll meg
védeni tőkéit még az ellenséggel szem
ben is. Emellett nem szabad feledni, 
hogy a magántulajdon szent és sért
hetetlen még a háborúban és még az 
ellenség előtt is. Ily körülmények kö
zött csakugyan dőreség kiszedni a

takarékpénztárakból a betéteket, ame
lyek elvesztik a kamatokat.

A háborús izgalmak közt csak egy 
használ: a nyugalom. Nyugodtan kell 
néznünk az eseményeket s nem sza
bad elveszíteni a fejünket. Nem olyan 
fekete ám az egész, mint ahogyan 
látszik! Nem lesz semmi baj 1

O lv a s s á to k  a b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán fitűtt olt, 
Hiányzik ott a legtöbb tincs, De Isten nem lel hajlákol.
December 15. vasárnap, Máthé 7, 1 —12.

„ 16. hétfő, Máthé 7, 13—20.
, 17. kedd, Máthé 7, 21—29.
, 18. szerda, Máthé 8, 1—17.
„ 19. csütörtök, Máthé 8, 18—27.
„ 20. péntek, Máthé 8, 28—34.
„ 21. szombat, Máthé 9, 1 —13.

Valami a kémekről.
Háborús időben sok szó esik a 

kémekről. A háborúba induló hadnak 
a kém az utegyengetője. így volt ez 
már az ősrégi időben, így van ma 
is. Józsué két kémet küldött előre, 
mielőtt népével a Jordán vizén átkelt, 
azt mondván nekik: „Menjetek el és 
vegyétek jól eszetekbe azt a földet 
és Jerikót.“ És csak akkor indult 
meg, amidőn azok jelentették neki: 
„Kezünkbe adta az Úr mind az egész 
földet, mert elolvadtak a földnek 
minden lakói a tőlünk való félelem 
miatt!

Kémek nélkül a mai hadvezér sem 
boldogulna idegen földön. Lám ná
lunk még meg sem kezdődött a há
ború, már is mennyi kémet fogtak 
el. Délen, északon egész sereg szerb, 
orosz kém került kézre. Apácáknak, 
kereskedőknek, házalóknak öltözve 
járják be a vidékeket, igyekeznek a 
várakat lerajzolni, a hadtestek elhe
lyezéséről saját hadvezéreiket értesí
teni. Majdnem minden nap olvasnak 
a kudarccal járó merényletekről, 
melyeket a magyar és osztrák pus
kaporostornyok ellen követnek el. Ez 
is a kémek próbálkozása.

A kémkedést különféleképen szok
ták megítélni, mert van külömbség 
kém és kém között. Teljes tisztele
tünket érdemli meg az a kém, aki 
életét kockáztatva, minden anyagi 
haszon nélkül, tisztán hazaszeretetből 
és férfias kötelességérzetből indul el 
az ellenség hadállásának kikutatására. 
A hős Zrínyinek Deli Vid volt leg
vitézebb katonája és legjobb kéme, 
akinek ügyességéről a költő azt 
mondja:

Sok százezer török járt most körülötte,
Sok van a táborban, aki ismerhette,
De Isten szemüknek a fényét elvette,
Azért Senki őtet Vidának nem vélte.

Ilyen kiváló kém volt a mi korunk
ban Kitchener lord angol hadvezér, 
aki 1882-ben, a szudáni fölkelés 
alkalmával, egyedül, fegyvertelenül, 
kereskedőnek öltözve, minden baj 
nélkül eljutott egészen Chartumig. 
Ez a bátor cselekedete vetette meg 
alapját hadvezéri nagyságának.

A kémkedés veszedelmes foglalko
zás volt mindig. Életét teszi kockára 
a kém ma is. Az angol-búr háború
ban egy napon délután négy órakor 
két búr kémet fogtak el, amint épen 
felvételt készítettek a megerősített 
angol helyekről. Félötkor kihallgatták, 
ötkor pedig már el is temették őket. 
Ugyanígy járt Plevna előtt Feodoro- 
vics orosz ezredes.

A megfizetett hazaáruló, akit a 
pénz szeretete arra visz, hogy hazá
jának és népének gyengeségét kiku
tassa és azt az ellenségnek hírül 
adja, nem érdemel mást, mint meg
vetést és rút halált!

Három barát.
Herder után németből fordította: Ja k a b  

Iván  ev. lelkész.

Ne bizz oly tekintetben barátodban, 
amiben őt meg nem próbáltad; a 
vidámság asztalánál több van, mint 
a fogság cellájában.

Egy embernek három barátja 
vo lt; kettőt közülök nagyon szeretett, 
a harmadikkal szemben közönyösen 
viselkedett, ámbár ez változatlanul a 
legőszintébben együtt érzett vele. 
Egyszer bíróság elé került, hol ártat
lanul, de erősen vádolták. „Ki lesz 
az közületek“ szólott „ki velem jön, 
és értem kezességet vállal ? Mert 
súlyos vád terhel és a király haragja 
felgerjedt ellenem.“

Az első barát azonnal mentege- 
tődzött, hogy nem mehet vele más 
elfoglaltsága miatt. A másik elkísérte 
egészen a törvényház ajtajáig; ott 
megfordult és a haragos bírótól való 
félelmében visszatért. A harmadik, 
akire legkevésbbé számított, bement 
vele, beszélt érdekében és oly kész
séggel tanúskodott ártatlansága mel
lett, hogy a biró szabadon bocsátotta 
és megajándékozta.

Három barátja van az embernek 
i itt a földön. Hogyan viselkednek 
; ezek a halál órájában, ha Isten őt 

itélőszéke elé hívja ? A pénz, melyet 
legjobb barátjának tartott, legelőször
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hagyja őt el és nem megy vele. harmadik, akit életében többnyire el- beszélnek érte, irgalmat s kegyelmet
Rokonai és barátai elkísérik a sir felejt, az ő jó tettei. Ezek magukban találnak,
szájáig s visszatérnek házaikba. A kisérik őt a biró trónjáig, elől mennek

A z á török ítés .
Irta: Kéméndi József.

Átörökítésnek nevezzük az állatok 
azon tulajdonságát, hogy egyéni jel
legeiket utódaikra is felismerhetően 
átruházzák. Sokan azt a nézetet 
vallják, hogy az apaállatnál észlelhető 
inkább ez a képesség, míg mások 
azt vitatják, hogy az anya a jobb 
átörökítő.

Általában egyik félnek sem lehet 
igazat adni.

Az átörökítő képességre nézve 
ugyanis a következő körülmények 
bírnak befolyással:

1. az állat fajtája;
2. egyéni tulajdonságai;
3. az éghajlat;
4. a takarmányozás;
5. az állat kora;
6. az állat egészségi állapota.
Minden állat annál biztosabban

örökíti át utódaira egyes jellegzetes 
tulajdonságait, minél több őse bírta 
már azokat, vagyis minél régibb a 
törzs, a fajta, amelyből származott.

Ha két különböző fajtabéli állatot 
párosítunk, akkor az íog jobban át
örökíteni, amelyik a régebbi fajtából 
való. Pl. a simmenthali és magyar 
faj keresztezésénél az utódok a ma
gyar jellegből sokkal többet fognak 
mutatni, mert ez a fajta a régibb.

Hanem azért tudjuk, hogy egyforma 
származású állatoknál, még testvérek
nél is van különbség a tulajdonsá
gokban és azoknak átörökítésénél. 
Az egyéni képesség is befolyásolja 
tehát az átörökítést. Az állat külse
jéből természetesen nem lehet követ

keztetést vonni arra nézve, hogy 
jó tulajdonságait át fogja-e örökíteni í 
utódaira ? Ebben a tekintetben csak 
az nyújthat némi biztosítékot, hogy 
az állat régi, kiváló tulajdonságokkal 
rendelkező családból származik és 
magához hasonló képességű másik 
állattal párosíttatik. Például a magyar 
marhának nem fajtabéli tulajdonsága ,j 
a tejelőképesség, de azért jól tejelő 
magyar tehéntől ugyancsak jól tejelő 
üszőborjukat remélhetünk, ha anyja, 
öreganyja, testvérei stb. szintén elég | 
jó tejelők voltak. Annál inkább re
mélhetjük ezt, ha olyan bikával pá
rosítjuk, amelyik ugyancsak jó tejelő 
családból származik.

Á tenyészállatoknak, különösen az 
apaállatoknak megválasztásánál tehát 
—  mint ezt már e lapok hasábjain 
megírtuk — szintén figyelemmel kell 
lennünk a származásra.

Tenyészállat vásárlása céljából
mindig a jónevű tenyészeteket kell 
felkeresni és ott is lehetőleg a kivá 
lóbb családok ivadékait kell válasz
tani. Nagy segítséget nyújt ebben a 
tekintetben a törzskönyv, amelyet 
nagyobb tenyészetekben minden
állatról vezetnek.

Az átörökítésre befolyást gyakorol 
az éghajlat is. Változó természetű vi
szonyok között megváltoznak a tulaj • 
donságok és igy az átörökítő képes
ség is. Például a hazánkba behozott 
simmenthali marhák nemzedékről- 
nemzedékre veszítenek újabb behoza
tal hiányában eredeti tulajdonságaik
ból. Idővel az utódok gyengébb tejelők 
és csontosabb testalkatuak, edzetteb
bek lesznek. Szarvuk hosszú lesz és

megvastagodik, színük pedig elhala- 
ványodik.

A takarmányozás is befolyásolja 
az átörökítést Sem a rosszul tartott, 
sem a túlságosan hizlalt állat nem 
örökít át jól. A fiatal állat is csak
nem minden tulajdonságát mint haj
landóságot örökli és ezek csakis úgy 
fejlődhetnek ki benne, ha méhmag- 
kora óta teljes kifejlődéséig megfelelő 
táplálásban részesül. Mivel pedig a 
betegség is gátolja a test kifejlődését, 
természetes hogy a beteges állat át
örökítő képessége sem lehet tökéletes.

Lényeges befolyást gyakorol az át
örökítő képességre az állat kora is.

Fiatal, fejletlen állatok szervezete 
maga sem lévén kifejlődve, átörökítő 
képességük sem megfelelő, sőt a túl- 
korán párosításra használt állatok el 
is csenevészednek. Az igen öreg 
állatok hanyatló testi szervezete szin
tén gyenge átörökítő képességgel bir. 
Észre lehet ezt venni arról is, hogy 
az öreg állat ivadékai feltűnően ki
csinyek lesznek. Semmiféle állatot 
sem szabad ezért tenyésztésre hasz
nálni, míg fejlődésének legalább SA 
részét el nem érte, valamint akkor 
sem, ha nagyon öreg.

Túlgyakori párosítás is gyöngiti az 
átörökítő képességet. Tapasztalható 
ez igen gyakran a himáliatoknál, de 
egyes szaporább állatfajok nőstényei
nél is, pl. sertésnél, vagy különösen 
a házinyulnál.

Mindezekből pedig az következik, 
hogy legjobb átörökítő képességük a 
régi fajtába, jó családba tartozó, jól 
táplált, egészséges, középkorú álla
toknak van. (Gazdaszöv.)

A z  e g y h á z

Oltáravatás. Ádvent II. vasárnapján 
avatták fel az alsódörgicsei templom 
új oltárát. Az Ízléses kivitelben ké

szült,'fehér márványutánzattal csino
san festett oltár, valamint a szép 
oltárkép jórészben a "nőegylet ado
mányaiból : készült.

Az ünnepély sorrendje ez vo lt:

Imádkozott Fenyves Ede mencshelyi 
lelkész, epistolát olvasott Nyirő Ká
roly helybeli lelkész, a felavatási be
szédet Magyary. Miklós esperes, ka- 
polcsi lelkész tartotta. A mély tártál-
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mu és szónoki lendülettel előadott 
beszéd áhítatra ragadta a lelkeket, 
megindította a szíveket. Közben Ko
vács Sándor tanító szakavatott veze
tésével a férfikar négyszólamú tö
kéletes előadásu szép korálja szár
nyalta magasba.

Az ünnepély fényét emelte az egy
házmegyei felügyelőnek Csemez Elek
nek és családjának jelenléte. Azon
kívül részt vett a megható ünnepélyen 
a filiákból is bejött nagyszámú híve
ken kívül a helybeli és vidéki intel
ligencia igen nagy része is.

Harangavatás. Szép ünnepségek 
keretében adták át a jákfai (Vasmegye) 
hívek ujonan szerzett 165 kg. harang
jukat magasztos rendeltetésének. Az 
avató beszédet Zongor Béla uraiujfalui 
lelkész tartotta, ki gondolatokban gaz
dag beszédet mondott a harangok 
jelentőségéről. A beszéd a nagy szám
ban jelen volt kaih. hívekre is mély 
hatást gyakorolt. Dicséretet érdemel
nek a jákfai hívek buzgó áldozat
készségükért. Jóllehet kevesen van
nak, mégis kész örömmel vitte minde
gyikük a maga adományát az anya- 
szentegyház oltárára.

Vérteskethely. Életet teremtő áldo
zatkészség hirét vesszük a komárom- 
megyei Vérteskethelyről. Bálind Imre 
a templom részére végrendeletileg 400 
koronát hagyott. Punbaum Jenő és 
felesége győri lakosok szép uj oltár
képpel örvendeztették meg a gyüle
kezetei. Dallos Istvánná pedig a nő
egylet javára 20 kor.-t adományozott. 
A jókedvű adakozót szereti az Isten !

Szeretetvendégség. A budapesti 
egyetemek és főiskolák protestáns 
hallgatóinak Bethlen Gábor köre dec. 
12-én fényesen sikerült Szeretetven- 
dégséget tartott. Az ének-, zene- és 
szavallati számokból álló gazdag mű
sor keretében Raffay Sándor budapesti 
lelkész alkalmi beszédet mondott. 
Adorján Andor pedig a bolgár török 
háborúról tartott felolvasást, melynek 
különös érdekességet kölcsönzött az 
a körülmény, hogy a felolvasó tapasz
talatait a bolgár főhadiszálláson 
szerezte.

A dunántúli énekeskönyv hódítása.
A dunántúli új énekeskönyv csodá
latos gyorsan elterjedt egész Dunántúl. 
Majdnem minden gyülekezetben hasz
nálatba vették s a hívek nagy lelki 
gyönyörűséggel énekák szép énekeit. 
Most azután elhatározták, hogy az 
énekeskönyvet egyetemessé s egész 
Magyarországon használhatóvá teszik. 
A magyarosodó tót gyülekezetek 
részére függelékben hozzácsatoljak 
azokat az énekeket, melyeket ezek a

gyülekezetek használnak. A magyar 
gyülekezetek természetesen ezután is 
a régi formájában használják az 
énekeskönyvet.

Villamos világítás és fűtés a szent
gotthárdi templomban. A szentgott
hárdi új templomba bevezették a 
villamos világítást és a templomot 
teljesen bemelegítő díszes kályhával 
látták el. A szép és díszes kályha 
Luthár Lajos presbyter, vaskeres
kedő ajándéka.

Tekintettel a helyi speciális viszo
nyokra s a gyári munkásokra, úgy hét
köznapokon, mint vasárnap az esti 
istentiszteletek tartását határozták el.

I tth o n ró l.

A király. Sokan nem is tudják, 
hogy a mi öreg királyunk, dacára 
nagy korának, milyen rendkívül mun
kás ember. Sok gondja most is 
arra késztette, hogy eddigi munka
rendjét megváltoztassa s egy fél 
órával előbb kel fel, mint azelőtt. A 
felkelés mindig reggel 724-kor tör
ténik, úgy hogy a király Yäö-kor 
már íróasztalánál ül. Délután 5 óráig 
folyik a munka. Este 8 órakor a 
király már lefekszik.

Agyonlőtték a vonaton. Hányszor 
olvassuk, hogy őrző gyerekek, vagy 
könnyelmű suhancok rálőnek a vo
natra. Ez történt most is, de a tréfa 
halállal végződött. A Nagykanizsáról 
Szombathelyre induló vonatba Felső- 
rajknál belőttek. A golyó egy tizen
hat éves leányt fején talált, a ki 
azonnal meghalt.

Nagy idők tanúja. Szabó János 
volt negyvennyolcas honvéd száz
éves korában meghalt Kaposvárott. 
Az elhunyt még V. Ferdinand se
regében szolgált s a szabadságharc
ban vitézül küzdöjj.

Lesz-e háború ? Ez a kérdés fog
lalkoztatja most az embereket. De 
bizony senkise tud rá felelni. Majd
nem naponként változnak a kilátások. 
A szerbek éppen olyan vakmerők, 
mint voltak. Lapjaik kihívóan imák 
rólunk s valósággal belekényszeritik 
a monarchiát a háborúba. Persze a 
szerbek se magukban bíznak, hanem 
az orosz hadseregben. Hogy az 
oroszok tényleg hajlandók lesznek-e 
a szerb érdekekért európai háborút 
csinálni, még nem lehet tudni. Az 
bizonyos, hogy szükség esetén Né
metország és Olaszország mellettünk 
lesz. Mikor ezeket a sorokat Írjuk, 
akkor éppen a békehírek vannak 
felül. A német császár kijelentette, 
hogy a háborús veszedelem már

elmúlt. De azért mindennap fognak 
el szerb, orosz kémeket, kik ke
reskedőknek, apácáknak öltözve kém
kednek. A puskaporos tornyok ellen 
is folytonosan merényletet követnek 
el. Az bizonyos, hogy néhány nap 
alatt el kell dőlnie a dolognak, mert 
ez a készenlét rettenetes sok pénzbe 
kerül.

Egy tartalékos tragédiája. Ludas
puszta mellett a szegedi vonat egyik 
harmadosztályú kocsijából kiugrott 
egy közkatona. A töltés oldalán le
gurult, majd lábraállván nekiiramodott 
a mezőnek. Először egy gazdaember
rel találkozott, a ki ijedten kiáltott 
segítségért, a mikor a vérző testű, 
zavarodott tekintetű katona feléje ro
hant. A katona torkaszakadtából ordí
tott: Itt a háborúi Végünk van! Az 
emberek menekültek előle és igy nem 
tett kárt senkiben. Nemsokára előke
rült a csendőrőrjárat és lefogta a dü
höngő bakát. Összeláncolták a meg
hibbant agyú embert, ámde ez széj
jeltépte a láncokat. Mikor végre sike
rült őt megfékezni és kocsira ültetni, 
dühöngeni kezdett és kivetette magát 
a kocsiból. Erre aztán a kocsi fene
kére kötözték. Egész utón harapott 
és folyton azt kiabalta, hogy a háború 
úgyis megöli, hagyják meghalni. A 
86. gyalogezred kaszárnyájába hozták, 
a hol megtudták, hogy Jurcska János
nak hívják, 1908-ban szabadult és 
most mint tartalékost hívták be. A 
kaszárnyában csillapodott le a szeren
csétlen ember, a kinek a háborútól 
való félelem elvette az eszét.

A z o r sz á g 1 d o lg á r ó l.

A képviselöház letárgyalta a költ
ségvetést, majd a múlt szamunkban 
ismertetett háború esetére szóló ki
vételes javaslatokat fogadták el, me
lyet a főrendiház is letárgyalt.

Az ellenzék is tartott tanácskozást, 
melyen a kivételes javaslatokat tették 
bírálat tárgyává. A legtöbb kitiltott 
képviselőnek tilalmi ideje már lejárt, 
úgyhogy majdnem az egész ellenzék 
részt vehet a képviselőház tanácsko
zásain. Lehet, hogy tekintettel a ko
moly külpolitikai helyzetre, az ellenzék 
tanakodni fog a fütyüléstől s rend
zavarástól s komoly tárgyalást folytat.

A  n a g y v ilá g b ó l .

A balkán fegyverszünet. A törökök 
és balkán népek megkötötték a fegy
verszünetet. Ezt nyomon követik a 
béketárgyalások, melyek december 
13-án kezdődtek Londonban.
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Az orosz trónörökös béna marad. |
Az orosz trónörökös, ki ellen múltkor 
merényletet követtek el, bal lábán 
mindig béna lesz. Támogatására kü
lön készüléket rendeltek az orvosok, 
a melyet lábán és csípőjén fognak 
alkalmazni.

Villámtól sújtott gyászmenet. Jo-
hanneszburgban az ottani vizműtelep 
egyik munkását, a ki vigyázatlan
ságból megfogta az áramvezetéket, 
a rettenetes erejű áram nyomban 
megölte. A szerencsétlen ember te
metésére a vizműtelep egész személy
zete kivonult. A mikor a gyászmenet 
a temető felé közeledett, óriási zivatar 
támadt. Az egymást sűrűn követő 
villámlás a gyászmenetben résztvevő 
munkások közül huszonkettőt halálra 
sújtott, mintegy ötvenet pedig élet
veszedelmesen megsebesített.

A Harangszó perselye.

A Harangszó terjesztésére eddig 
befolyt 18.38 K. Újabban adakozott 
Skriba János Sáhonpuszta 50 fillér. 
Összesen 18.88 K.

A jókedvű adakozót szereti az 
Isten.

A S Z E R K E S Z T Ő  P O S T Á J A .
fí. J. Ponyvád. A lapot megindítottuk. 

Címváltozását majd annak idején jelentse be. 
E. J .  M agyargencs. Azért nem küldöttük 
a lapot, mert semmiféle értesítést nem kap
tunk, hogy kívánja a lapot, sem pedig elő
fizetés nem érkezett be. A lapot most meg
indítottuk. T an itó  Csesztve. A pénzt már 
nov. 30-án átvettük, de a jelzett levelet még 
mai napig sem kaptuk meg. L azán y i B pest. 
Az 1 K tagdijat melyet tévedésből hozzánk 
küldött be, a Luther-társasághoz küldtük. 
L elkész  A m brózfalva. Múltkori sorai sze
rint intézkedtünk, hogy 3 példányban kül
dessék a lap. Kérjük szíves felvilágosítását, 
hogy most miért küldi vissza. B. L . Duna- 
fö ldvár. A múltkor jelezte, hogy az önök 
postáján elveszett a befizetett előfizetés. Ma 
megkaptuk a pótszelvényt, mely 3.20 K szól. 
Mire fordítsuk a fölös 70 fillért? T és. Kö
szönjük szíves fáradozását! Sajnáljuk, hogy 
féléves előfizetők többen is akadnának a téli 
hónapokban, de ezeket nem fogadhatjuk el, 
mert a télen hetenkint megjelenő lap sokkal 
többe kerül, mint önök gondoljak. „Qdvözlettel. 
D. F. Sadm ellék  Az aug. 6-án beküldött 
2.50 K előfizetés a Harangszó II. évfolya
mát illeti. A lapot azért most megindítottuk.

GABONAÁRAK.

A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz
malmából Körmend, 1912. év, dec. hó 12-én.

Búza 21.—, Rozs 18 95, Árpa 19.—, Zab 
19.50. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

Számtalan
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli,
Répczelaki,
Trapista,
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárak

----------R é p c z e la k .-----------

Alapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntödéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harang öntödéjü
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

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

_ mely által ezek könnyen
húzhatók s a faiakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tüzmentes harangállvanyokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.-----------------

nnifll  G É P G Y Á R
r U í l L  S Z O M B A T H E L Y .
A lapittatott 1856, —  Szám talan kitüntetés.

Gyártmányai:
Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Nyomatott Weilisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
M eojeM  novembertől februário minden vasárnap, márciustól okKSberip minden második vasárnap.

Kiadja a dunántűli egyházkerületi evangéliomi egyesület. 
Hzcrkeszti K API UÉL A ev. lelkész.

Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak , kézira tok  és m indennem ű m eg
keresések  a  szerkesztőség  cím ére Körmendre (V asvárm egye) kü ldendők . — Előfizetést elfogad m inden evang . lelkész és tan ító  is.
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Liliomok a tövisek között.
Ártatlan gyermekek,
Milyen nagy áldás, Hogy születtetek ! 
Most, hogy a szent karácsony-ünnep itt, 
A Jézuska szobátokba benyit.
Oh boldogok ti mindenek fölött: 
Liliomok és tövisek között !

Szívetek úgy örül 
A megrakott karácsonyfa körül ;
A gyertya fénye úgy libeg-lobog,
A ti szemetek csak a csillogóbb. 
Minden öröm közétek költözött — 
Liliomok a tövisek között.

Szállnak az angyalok 
S lelketek dalukon elandalog ;
Az ablakon feHérlő jégvirág,
Világotok mi szép álomvilág,
Mit tündérkéz rózsával tele szőtt — 
Liliomok a tövisek között.

Csak ti látjátok ott 
A Jézuska vezető' csillagot.
— Szép csillagunk: gyermekded drága hit, 
Ragyogd be éltünk vándor-útjait! 
Pályánk nehéz, — könnyekkel öntözött — 
Liliomok a tövisek között.

S án tha K ároly .

Aranyat, tömjént, — emberszere
tetet !

„Kegyelem néktek és békesség Is
tentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus 
Krisztustól.“ Némuljon el ma az 
irigység és emberi önzés hangja és 
hallgasson el a fájdalom: — legyen 
békesség! Tisztán hangozzék füle
tekbe a karácsonyi harang és imára 
hívjon I Fogja el egy édes álom min
den ember szívét és álmodjék a bol
dogságról I Mint kis gyermek korában, 
mikor még édesanya meséit hall
gatta. És ne szóljon e sorokból ma 
a tudomány hangja: — az én Uram 
Jézusom ma a szíveken kopogtat. 
És ne ajakunkkal hirdessük: hanem 
szeressünk ma igazán. . . .

Ki volt Krisztus? — A galileai tó 
mellől fényesség támadt s tizenkét 
egyszerű ember győzelmesen állt meg 
egy csodálatos műveltség romjain. . . 
Mit hozott Krisztus? — Csendet a 
háborgó szívekbe és a fájdalmak ten
gerében . . . Hogyan ismerheti meg az 
én szívem az én Megváltómat ? . . .

Van egy gyönyörű amerikai legen
da : a negyedik keleti bölcsről. Ismerte 
az ég csillagait, gazdagsága mérhe

tetlen volt. Ő is elindult a betlehemi 
csillag után. Zsebe tömve arannyal, 
vállain bíbor. Az első falu végén 
gyermeksírást hall. Megkérdezi a gyer
mek anyját:

— Miért sír a fiad?
— Mert nincs mit ennie.
— Hát miért nem sütsz neki ke

nyeret ?
—  Mert nincs miből.
— Hát miért nem vásárlód liszttel 

tele a hombárodat ?
— Mert nincs miből.
Nem látta még a bölcs az emberi 

nyomorúságot, — megesett a szíve. 
Rohant be a városba, élelmet vásá
rolt és jóltartotta a kis fiút.

Közben, azonban már a nyugati 
ég peremén járt a csillag. Ijedten 
rohan a bölcs utána, hogy el ne 
veszítse szeme elől. De egy hegy
szorosban újra útját állja valami. 
Rablók sebeztek agyon egy embert 
s otthagyták mezítelenül. Megesett 
rajt a szíve. Olajat és bort öntött a 
sebeibe, palástjába göngyölgette s a 
legközelebbi városba vitte, hogy 
aranyaiért ott tovább ápolják. Köz
ben a csillag újra a nyugati ég pe
remén járt.
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Ijedten rohan a bölcs újra utána, 
hogy vele együtt Megváltóját is el 
ne veszítse. De az óriási, szomju 
sivatagon, amerre útja vitte, újra 
megállítja egy kép. Egy anya, ki 
már halott s egy kis gyermek, ki 
szomjúságtól tikkadtan ott piliegett 
még mellette. Újra megesett a szíve, 
mert ilyent még nem látott. Az édes 
anyát eltemeti, a kis fiút megitatja, 
biztos emberek kezébe adja s rohan 
újra tovább a csillag után, mely 
már csak pislogott nyugat felől.

így telt el körülbelül harminchá
rom esztendő. S a harmincharmadik 
év végén, mikor kopottan, aranyai 
nélkül már közel járt Jeruzsálemhez, 
egyszer — csakugyan kialudt a csil
lag. Ijedt vándorral találkozik az 
úton: „ Megölték az én Megváltó
mat 1 * — Sírva fakadt erre a
bölcs. . .  Hogyan ? . . .  Hát hiába fá
radt harminchárom esztendőn keresz
tül, nem láthatta meg az ő Megvál
tóját ? 1 . . .  S ő maga is oda állt a 
sirók k ö zé: „Megölték az én Meg
váltómat ! “

Harmadnap azonban, mikor éppen 
sírva haza-felé akart indulni, az olaj
fák alatt egy kéz érinti m eg:

— Miért sírsz, barátom ?
—  Mert hiába fáradtam harminc- 

három esztendeig, nem láthattam 
az én Megváltómat.

— De, jó barátom, te az úton 
egy kis gyermeknek enni adtál ? 1

—  Adtam, Uram, mert nagyon 
éhes v o lt .. .  Megesett a szivem rajta.

—  Én voltam, látod, az a kis 
gyerek. . . Aztán egy sebesült ván
dort is felüdítettél, barátom?!

Óh, igen Uram, mert nagyon 
megsajnáltam.

—  Édes barátom, hiszen Én vol
tam az a vándor! . . . Aztán egy kis 
gyermeknek inni adtál, egy rabot 
kiszabadítottál: — Én voltam az a 
rab. . .  Én voltam az a kis gyerek!

Nem folytatom továb b ... Örömet 
szerezzetek ezen a napon: Krisztusnak 
adtok örömet 1 Egy édes szót adjatok 
legalább barátaitoknak:' akkor is 
Krisztussal találkoztok.

Családok jutnak eszembe, ahol 
nem láttam öröm et... Ha szóltak 
egymáshoz, dúrva volt a szív. S az 
a nagy-nagy szeretetlenség kiült a 
fanyar arcokra, hogy idegenek is 
lássák. Ott bizonyosan nem találkoz
tak Krisztussal. Szeretném ma min
denkitől megkérdezni: „Atyámfia,
tenálad is így v a n ? .. Mit csinálsz?.. 
Hát jobb neked így ?“ . . .  És ismét 
láttam családot, ahol a nyomorúság

tette sápadttá az arcokat. Erő nincs 
a betegség miatt, nincs munka az 
erőtlenség miatt és nincs pénz — 
nincs pénz, mert munka nincs, mert 
erő sincs. . .

Szeretnék tőled kérdezni valamit, 
a Krisztus nevében: „Befogadtad-e az 
erőtelent ? . . .  Adtál-e neki en n i? ... 
Felruháztad-e?... S ha könyörültél 
rajta, ugy-e érezted, hogy te most 
gyönyörű munkát v é g e z té l? ...“ Ne 
mondd, hogy nem jutnak könyörü- 
letessegre filléreid! Hiszen mennyi 
haszontalanságra van neked pénzed! 
Vannak emberek, akik pénzért ho- 
mályosítják el agyukat akik könnyel
műen eltékozolják gyermekeik pénzét. 
Vájjon nem érzed, hogy ez a nap 
fillért kér tőled a könyörületesség 
oltárára ?. . .

Láttam családokat, ahol nincsen 
öröm, mert nem él közöttük a Krisztus. 
Nincsen békesség, egymást megértés. 
Ha láttál ilyeneket, megmondtad-e ne
kik, hogy a Krisztus meg mindig hely
reállíthatja közöttük a szeretetet. Meg
mondtad-e, hogy bocsássanak meg 
egymásnak feltétlenül és minden fen- 
tartás nélkül fogadják el a Krisztus 
felemelő kezét 1 ? De nézzünk egy 
pillanatra magunkba is és ismerjük 
el, hogy a mi lelkiismeretünknek is 
vannak álutai, ahová nem engedjük 
be a karácsonyt... Tedd a kezedet 
a szívedre és valld be, hogy sok rej
tett érzésedet, mozdulatodat nem hatja 
át a karácsonyi öröm. Csak kérdezd 
m eg: nincs-e sok csúnya önzéssel 
tele a szíved ? Megértem-e, hogy kik 
a boldogok ? — Tudok-e jóval fi
zetni ?. . .  —  Hiszem-e gyermekszív
vel, hogy . . .  „aki a mezők lili
omát“ . . .  ? —  Hiszem-e, hogy mus
tármag a jó bennem, de terebéllyé 
növekedhetik ? S madarak fészkelnek 
ága között. Tudom-e, hogy fölemel 
engem, ha kézen fogom a nyomo
rultat ?. . .

Ezt mindenki megérti, aki szerzett 
már örömet másnak. S könnyet sír
hat, akit még nem emelt fel ilyen 
érzés. Mert nagyon szerencsétlen; 
mert nagyon boldogtalan, mert nem 
érezte még az élet legszebb örömét...

Tudod-e már, mit hozott neked a 
Krisztus ?

Óh, tanuljatok meg örülni mind
nyájan.

Sorakozzatok a napkeleti bölcsek 
mellé I

És adjátok oda legtisztább érzései
teket 1

Aranyat, tömjént: —  emberszere- 
tetet I

K G.

A karácsonyi vándor.
I Irta : N. Szombatli Ernő.

Este van.
A hold bágyadtan tekint alá a hó

fedte vidékre, amely oly kietlen, oly 
néma a fehér takaró alatt.

Az elhagyott országúton egy ma
gános alak törtet előre. Fázékonyan 
húzódik össze a rossz gúnyában, 
amely kopott, szakadozott, rongyos. 
Bizony a hideg kegyetlenül megcsíp- 
kedi a benne mozgót, aki talán azért 
is siet oly nagyon, hogy valami me
leget gyűjthessen magának.

Egyszer csak harang szava csen
dül végig a vidéken. A csillagos idő
ben, a fagyos hidegben élesen hang
zik a szava.

A vándor igazít egyet a kabátján.
— Úgy látszik, közel van már az 

egyik falu 1
Félóra múlva beért. És csodálkozva 

nézett a házakra. Minden ablak vilá
gos volt.

Az egyiknél megállóit. Vidám gyer
mekzaj hallatszott oda be. Rálehelt 
néhányszor a fagyos ablakra. S ek
kor meglátta az égő, ragyogó kará
csonyfát.

Bámulva állt ott néhány percig. 
Aztán félrefordult.

— No, engem is éppen karácsonyra 
visz haza az ördög 1 Hát menjünk! 
Gyí te fakó, gyí te szürke ?

Százzal otthagyta a világos ablakot.
Útjában gyermek-csoportokkal talál

kozott.
Kikerülte őket.
Itt is, ott is felhangzott a dicsőítő 

ének. .
Csak annál gyorsabban szedte maga 

után a lábait.
De azért azt nem tudta megaka

dályozni, hogy a fülébe ne csengjen 
a gyermeksereg fel-felcsendülő ének
szava :.

— Krisztus Urunknak áldott szü
letésén . . .

Már messze kinn járt a faluból, de 
még oda is elhangzott egy-egy töre
déke az éneknek.

Megállt. Hallgatódzott. Szerette volna 
kivenni az éneket. De csak egyes 
hangok jutottak el már a fülébe. De 
még az is oly jól esett. A szíve egy
szerre megtelt valami édes meleg
séggel.

Kettőzött lépésekkel mérte már az 
utat. Ropogott, csikorgott lábai alatt 
a fagyos hó. Meg-megcsúszott a nagy 
igyekezetben. De nem törődött vele. 
Csak előre! Még vagy négy órai ut 
állott előtte a szomszéd faluig. Oda 
igyekezett. A szülei házhoz. Ahonnan
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kiverték, mint a bitang kutyát. Azaz, 
hogy nem verték, mert maga mene
kült el onnan. Az apa elől. Akire 
kezet emelt vakságában. Az meg 
fegyvert fogott. Az ilyenekben nem 
értette a tréfát. Hát menekült. Ennek 
már öt éve. Azóta sok mindent meg
próbált. Volt cseléd, béres s a jó Isten 
tudja még, mi minden 1 És sehol 
sem volt maradása. A lélek üldözte. 
Az apa haragos szeme kísérte min
denütt. Hát járt-kelt faluról-falura. 
Bolyongott erdőn, mezőn, vidékről- 
vidékre. S íme, most hazatart. Lélek
ben megtörve, testben félig betegen. 
Hogy bocsánatot kérjen, hogy kezet 
csókoljon. Éppen karácsony estéje 
van. Talán az ő számára is hoz va
lamit az Üdvözítő . . .

*
Solt Istvánék háza is világos. Együtt 

van a család. Az öregek, a veje, a 
leánya. Örömmel fogadják ők is a 
kis Jézuska születését. A gyermekek 
víg zajongással, csillogó szemekkel 
veszik körül a ragyogó karácsonyfát. 
Ezek Solt István unokái, leányának 
a gyermekei.

Részt vesz az örömben Solt István, 
meg a felesége is. S hogy a gyer
mekek elmerülnek játékaikba s csen
desebb lesz a szoba, előveszi a kap
csos bibliát. Felüti az Úr születésé
nek a történetét s fenhangon kezd 
az olvasásba. A többiek csendes áhí
tattal hallgatják . . .

A történetnek vége volt.
Solt Istvánnak hangos sóhaj sza

kadt fel a kebléből. A szeme homá
lyos lett. Becsukta könyvét. Az övéire 
nézett. S csodálatos, mindegyiknek a 
szemében ott ragyogott egy könny
csepp. Az öröm könnye ? Vagy a tit
kos bánaté ? Ki tudja I 

*
Elcsendesedett a ház.
A kicsinyek elfáradtak, lepihentek. 

A többiek is nyugvóra tértek. Kialud
tak a karácsonyfa gyertyái, sötét lett 
a szoba.

De Solt István nem tudott aludni. 
Valami különös előérzet vett rajta 
erőt. Mintha még ma történnie kellene 
valaminek. Várt, remélt, de hogy mit, 
maga sem tudta. A gondolatok egy
mást kergették agyában. Nyugtalanul 
hánykolódott ágyában. Időnk'nt fel
felült s lélekzetét is visszafojtva figyelt 
kifelé. De odakinn minden csendes 
volt.

Úgy éjféltáján egy alak vetette át 
magát a keritésen. Hogy ki volt, nem 
lehetett kivenni, mert a hold már le
hanyatlott s csak a csillagok fénye, 
meg a hó fehérsége világított.

A kutya dühös ugatással támadt a 
jövevényre.

De nyomban el is hallgatott s jó
kedvűen, örömmel kezde t az isme
retlen előtt ugrálni.

Solt István még ébren volt. Az 
ugatást hallotta. Felült az ágyban s 
figyelni kezdett.

Hallotta, hogy a kutya alig egy-két 
ugatás után elhallgatott. És úgy rém
lett előtte, mintha a kutya jó kedv
vel nyihogna, meg mintha valaki 
csittítgatná.

Szemeit a félig világos ablakra 
szegezte. Mintha árnyat látna ott 1 
De már erre felkelt az ágyból. Ma
gára kapta a subáját s kiszólt az 
ablakon.

— Ki van ott kinn ?
Az árnyék mintha tovább húzódott 

volna.
A hangra a többiek is felriadtak.
Solt István másodszor is kiszólt.
— Ki az, akit a kutyám nem ugat ?
Az ablak alól nesz hallatszott. S

valaki csendesen megszólalt.
— Én vagyok.
Soltné hangosan sikoltott fel.
— A fiam ? A fiam 1
Egyszeribe világos lett a szoba.
Solt is ráismert a hangra s bár a

szíve majd kiugrott örömében a he
lyéből, mégis keményen tartotta 
magát.

— Mit akar ott kinn az az „én“ ?
Kívülről panaszos hang hallatszott.
— Édesapám kezét akarom meg

csókolni. Bemehetek édes szülém ?
A bennlevők sírva fakadtak. Solt

nak is sírás fojtogatta a torkát. Resz
kető hangon szólt ki a fiának.

— Gyere be édes fiam I
A fiú belépett. Az eltévelyedett 

megtért. Az elveszett megtaláltatott.
Újból kigyulladtak a karácsonyfa 

gyertyái. Újból körülülték az asztalt, 
Mesélt a fiú sokat, sokat. És bár 
szomorú, fájdalmas dolgokat mon
dott, a végén mégis tele lett a szívük 
édes, boldogító örömmel.

Aztán nyugvóra tértek. És mind
nyájan azzal a boldogító hittel és 
érzéssel aludtak el, hogy számukra 
a Megváltó születése csak most lett 
boldogító valósággá. . .

F o h á s z o k .
(Karácsonykor.)

I.
(Lukács evang. 2, 2—14. vers.)
Felséges Isten, irgalom 
Kifogyhatatlan kútfeje 1 
Vágyó szivünk e nagy napon 
Hálával, hittel van tele.

Hivő szívvel esedezünk,
Miként egykor a pásztorok :
Éjjel van itt, — sötét egünk, 
Lelkünk remeg, fél, háborog.

Jövel, jövel, — óh könyörülj 
Az itt sóvárgó lelkeken: 
Dicsőségeddel végy körül,
Ne hagyj sötétbe’, hidegen!

Te nyisd meg áldott ajakad; 
Hirdesd nekünk: ne féljetek ! 
Múlik az éj, hajnal hasad : —
A Megváltó megszületett!

Ámen.

11.

(Lukács evang. 2, 15—20. vers.)
Atyánk! — Itt állunk útra készen, 
Lelkűnknek szárnya, ím’, kibontva van, 
S oda vágy, hol öröme lészen —
Oh, mert magában itt boldogtalan!
S örömet és boldogságot ki ad,
Mint a Te áldott, egyszülött Fiad!

Óh szólj, Uram, hogy útra keljünk,
S akit szíved minékünk szánt, adott: 
Találja meg majd vágyó lelkünk, 
Vivén eléje szent alázatot;
S találjon benne égi örömet, 
Amelynek vége nincs, amely örök!

Ámen. 
Petrovics Pál.

_______  G7.

Karácsony este.
— Négy képben. —

Irta: Fenyves Kde.

I. A palotában.

Ragyogó fényben úszik a nagy
városi palota, lépcsőházának nagy, 
szárnyas üvegajtaján kellemes me
legség árad ki a fagyos éjszakába. 
A didergő gyalogjárók csak egy 
pillanatra is megállanak s ha nyílik 
az ajtó kíváncsian irigy tekintettel 
néznek be a tágas márványcsarnokba.

Hintók, gépkocsik robognak elő s 
a nagy prémes bundába öltözött 
portás udvariasan tárja ki a belépő 
urak és úrnők előtt a könnyen libegő 
szárnyas ajtót.

A belépők mindegyike maga hozza 
hóna alatt a kisebb, nagyobb csoma
gokat, dobozokat. Közben fürge lábú 
hordárok cipelnek nagyobb ládákat 
és sietnek fel a süppedő szőnyegek
kel borított lépcsőkön.

Karácsony este van. Nagy a sür
gés, forgás. Fent a cifra termekben 
inasok és komornák serege szaladgál. 
A legnagyobb teremben a mennye
zetig nyúló hatalmas fenyőfát díszítik. 
Maga az úrnő rendelkezik, osztja a 
parancsokat, idegesen, kényeskedő 
türelmetlenséggel igazgat, javít egyet- 
mást az ügyetlen szolganép munkáján. 
Hajladoznak a fa ágai a töméntelen



tarka-barka tárgyak terhe alatt, csillog, 
ragyog a sok csecsebecse s a fa 
tövében is garmadába rakva tornyosul 
a mindenféle ajándéktárgy.

Minden készen van, lobog a sok 
gyertyaláng s most pontos óraütésre 
berregve szólal meg a villamos csen- 
getyü, feltárulnak az ajtók s mintegy 
jól rendezett színpadi jelenetre belép 
az úri nép, elől a gyermekek, majd 
a felnőttek, hátul a cselédség. Kórus
ban hangzik minden ajakról a meg
lepetés szava: A h ! minő remek, minő 
pompás 1 milyen bájos, milyen mesés 1 
Víg nevetés, hahota kiséri a tűzijáték 
sistergését, a durranó cukorkák pat
togását.

Néhány percnyi csend után az 
úrnő kegyes szavak kíséretében osz
togatja sorba a névvel megjelölt tár
gyakat s mikor az utolsó pesztonka 
is megkapta a magáét, szép sorjában 
megint elvonulnak. Ha valaki meg
figyelte volna, látná, mily hamis a 
bókolás, mily tettetett az öröm a leg
több arcon.

Sokszor csak ebből áll a dúsgaz
dagok karácsony estéje. Látsz hideg 
pompát, üres lelkeket, találsz fásult 
szívekben álcázott örömöt, kevély
ségbe burkolt, unott alázatot.

Ebben a légkörben kialszik a hit
nek világa, a karácsonyi angyal szava 
ide be nem hat. Talán épen azért 
szólott régen is a pásztorokhoz, mert 
a kunyhó ajtajából jobban meglátni 
az eget, jobban meg lehet hallani a 
mennyei seregek himnuszát: Dicsőség 
a magasságban Istennek, a földön 
békesség és az emberekhez jóakarat 1

2. A külvárosban.
Menjünk ki a paloták sorából a 

külvárosba. Előttünk düledező, rozzant 
viskó. A lakás egy alacsony füstös 
szobából áll. A falak mellett rozoga 
ágyak, a szalma kilátszik a rongyos 
takarók alul. A szoba közepén ferde 
lábú asztal, előtte két lyukas nád
szék. A sarokban füstölgő pléhkályha, 
mely előtt az asszony ül egy ala
csony lábszéken s varrótűvel kezé
ben valami foszlott ruhadarabot öltö- 
get. Lábainál egy teknőbölcsőben 
nyöszörög egy kis poronty s rug- 
kapálódzik sovány kezeivel, lábaival.

Alkonyodik. Kint az utcasoron fel- 
gyúlnak a gázlámpák, a sárgás köd
homályban bágyadtan rezeg fényük 
s elnyúlt sávok tükröződnek a csa
takos utca sorában. Az asszony épen 
a falon függő lámpát készül meg- 
gyujtani, mikor beront a szobába a 
két nagyobbacska gyermek. Egyik

fip

fiú, a másik leány. Ez leguggol a 
nyivákoló kicsiny mellé, míg a fiú 
anyja kötényét cibálgatva fázós, re
kedt hangon szól anyjához:

— Tudod-e anyánk, hogy mi 
van ma ? Igaz-e hogy karácsony 
este van ? Láttam bent a városban 
a sok karácsonyfát, láttam a piacon 
a mézeskalácsosok sátrait, mellettük 
egy öreg néni aranyfüstös picinyke 
báránykákat árult, miknek lába gyu
faszálból van. Odább meg egy kis 
templomformát mutogattak, benne 
gyertya égett, közepén egy kis já
szolforma bölcső állott s még egy 
kis csengő is csilingelt a tornyában. 
Itt árulták a sok aranyozott diót, 
almát; ha egy-két fillérem lett volna, 
bizony vettem volna valamit.

Azután folytatta:
— Azt mondják, hogy ilyenkor a 

jó szülők titokban vesznek gyerme
keiknek ajándékot s azzal ámítják 
őket, hogy a Jézuska küldte azokat. 
Kicsoda is az a Jézuska ? Ha vettél 
nekünk valamit, vedd elő anyánk 
és mondd, hogy a Jézuska küldte azt.

Erre a leány is ott állott már 
anyja előtt s nagy beszédes szemei
vel kérdőleg nézett fel ő is anyjára.

Mint szoborkép áll anya gyerme
keivel. Szava nincsen, csak forró 
könnyei peregnek alá halavány arcán. 
Szíve összeszorul a fájdalomtól, 
hogy nem tud karácsonyi örömet 
szerezni gyermekeinek.

Épen ekkor lép a szobába a na
gyobbik leány. Lehet tizenhat év es; 
a gyárból jött, hol alkalmazva van. 
Arcán, mint virágbimbón, a szépség 
vonásai fakadoznak, ő  hozott vala
mit, néhány narancsot a kicsinyeknek.

Narancs és néhány falat száraz 
kenyér, mi tegnapról maradt, ez volt 
a karácsonyesti vacsora.

Nagy későn ért haza a családfő 
az apa. Úgy rúgja be az ajtót; be
tántorog, mert ittas. Szemei vérben 
forognak, ajkán szitok, hadonász, 
lármáz, ordít. Neki esik az asszony
nak, tépi, ütlegeli, rugdalja, az né
mán, jajszó nélkül szenved el min
dent. Az ember garázdálkodására fel
riadnak álmukból a gyermekek, nyö
szörögnek. A kisebbik leány lázas 
álmában sóhajtozza: Jézuskám, Jé- 
zuskám!

Erre összerezzen a dühöngő ember 
s lecsendesedik. A lámpa egyet ket
tőt sercen s olaja fogytán fáradt lob- 
banással kialszik magától.

A sötétség borul a nyomor és bűn 
tanyájára. Itt azt sem tudják, mi a 
karácsony.

Oh te szelíd, kedves karácsonyi

i

HARANOSZÖ.

angyal miért nem szállottál le ide a 
mélységbe ? Féltél ugye, hogy ha be- 
nyitanál, a szennyes kilincs égetné 
kezedet, a sáros küszöb bepiszkolná 
lábadat, tiszta égi ruhádat ?

Én láttalak az ajtó előtt várakozni 
kinn a hűvös éjszakában, de nem hi
vott. nem kért, nem nyitott ajtót 
senki s te mentél odább, hol nyílt 
ajtókat, tárt karokat, érted epedő szi
veket találtál.

3. Az árvaházban.

Másik kép. Vasrácsozatos kerítésen 
belül egyszerű emeletes épület kapuja 
felett ez a felírás: „Árvaház“. Élénk 
jövés, menés a kapualjában. Bent az 
épület lakói izgalommal várják az 
ünnepély kezdetét, a kivilágított nagy
teremben folyik le az. A díszes ka
rácsonyfa körül csoportosul a gyer
meksereg, fiuk, lányok vegyesen. A 
sürü széksorokat vendégek, többnyire 
előkelő női közönség foglalja el

Felcsendül a gyermekének. Majd 
egy úrnő lép a karácsonyfa alá s fel
olvassa a beérkezett különféle ado
mányok hosszú sorozatát. Az intézet 
felügyelője köszönetét mond a nemes- 
szívű adakozóknak s kiosztja az aján
dékokat ; ruhanemüeket, téli felöltőket 
a fiuknak, meleg kendőket a leányok
nak, majd sapkákat, lábbelieket, azu
tán könyveket', Írószereket, végül 
egyéb apró meglepetéseket: süte
ményeket, cukorkákat.

Ünnepélyes meghatottsággal veszik 
át a gyermekek az ajándékokat s egy 
Nagyobb leányka versikében köszöni 
meg valamennyiük nevében a nemes- 
szívű adakozóknak jótéteményeit s 
végül egy szép zengésű korállal zár
ják be a megható ünnepséget.

Elégült lélekkel oszlik szét a közön
ség. Az irgalmasság, a könyörület 
karácsonya ez. A szeretet és keresz
tyéni kötelesség végezte el nemes 
feladatát. „Amit eggyel cselekesztek 
az én kicsinyeim körül, azt én velem 
cselekszitek.“

Emberek képében itt járt a kará
csonyi angyal, de sietve tovább ment. 
Örömöt hozott, de ez a pillanatnyi 
öröm tovább szövődik kedves álom
képekben. Jó gyermekek, szegény 
árvák, ti most azt álmodjátok, hogy 
otthon vagytok, megjelenik egy jó
ságos, előttetek szelíd, mosolygó 
arc: az apa, az anya képe, egy sze
rető kéz cirógatja orcátokat, simogatja 
hajatokat, örültök a filléres ajándé
koknak s szívből kacagtok együtt a 
kis testvérkékkel. Álmotok a családi 
körben találja meg az igazi karácsony
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estét. Felébredtek s kétszeresen érzi- 
tek, hogy árvák vagytok.

De hozzátok is eljött, veletek és 
közietek van a gyermekek barátja, 
Jézus. Neki is van egy nagy családja, 
ott ő a családfő, a gondviselő s mi 
mindnyájan együtt testvérileg töltjük 
be legnagyobb parancsolatát, mely 
szól az emberszeretetről.

4. Falun.
Korai est homálya borúi a szép 

téli tájra. Majd a csillagos éjszaka 
méla világa olvad össze a havas, 
zuzmarás vidék tiszta fehérségével. 
Falu szélén szalmafödeles házikó. 
Piciny ablakából egy szelíd fényszalag 
szűrődik ki az utca túlsó soráig.

Belül a házban együtt van a csa
lád a tágas szobában, egyszerű bútor
zatán rend és tisztaság dicséri a gon
dos háziasszonyt. A családfő az asz
tal mellett ül és olvas. A posta épen 
most hozta meg a kis családi újsá
got, abból olvassa a karácsonyi elmél
kedést, mely örömöt, szeretetet, békét 
hirdet a Jézus nevében a keresztyén 
világnak, a családnak, a bánat borúja 
alatt vergődő s a megelégedés derű
jében viduló sziveknek.

Az apró gyermekek a szoba sar
kában játszadoznak. Az anya és egy 
tizennégy éves leányka nyitnak be 
és ki s titkon egymásra mosolyognak. 
Minő örömet készítenek ők most a 
benyílóban rejtegetett fenyőgallyal 1

De előbb még templomba kell menni. 
Megszólal fent a dombtetőn a hívo
gató harangszó; olyan ünnepélyes, 
olyan dallamos, szívhez szóló és el
bájoló ez ma, mintha angyalok szava, 
égi karok zengése vegyülne bele.

Gyorsan öltik fel mindnyájan a 
meleg felsőruhát, az anya és a leány 
segít a kicsinyeknek. Az utcán meg
nyílik minden kis ajtó s a család 
nagyja, apraja szapora lépésekkel siet 
a kivilágított templom felé. Ez meg
telik ájtatos néppel, felbúg az orgona, 
cseng és erőteljesen szárnyal égfelé 
a szent ének:

„A bűnös világot Isten úgy szerette, 
Szent fiát rendelni 
Hogy nem kíméletté 
Váltságul érette.“

A lelkipásztor felolvassa és ma
gyarázza az egyszerű igéket az Idve- 
zítő születéséről. Hittel hálával telik 
meg minden lélek s viszi magával 
otthonába a Megváltót, a Vigaszta
lót, a földi béke és örökélet szerző
jét . . .

Mire az apa az apróbb gyerme
kekkel haza ér, már ott áll a fehér

abrosszal leterített asztalon a gyertya
fényben csillogó fenyőág. Körülállják. 
Angyali öröm csillog a szemekben, 
ártatlan mosoly az ajkakon, hálaimád
ság a szívekben. Megelégedés fűsze
rezi az egyszerű vacsorát. Utána az 
apa előveszi a szent könyvet s fel
olvassa belőle még egyszer a kará
csonyi történetet s még egyszer fel
csendül a dicsérő ének.

Isten szeme néz alá a magasból 
a hitben, szeretetben egyesült ház
népre.

Ilyen a szent karácsonyeste 1 Az 
égnek ajándéka az s a hívő keresz
tyénnek boldogító ünnepe.

A betlehemi pásztorfiú.
— Schenk Ede után szabadon. —

Örvendetes jó hírt hoztak 
Mennyből az angyalok,

S a kis Jézust felkeresték 
Nyomban a pásztorok.

Nem is mentek üres kézzel, 
Hanem Máriának 

Almát, szőlőt és kalácsot 
Bőséggel hozának.

Volt egy szegény pásztorfiú, 
Árva, elhagyatott,

Társaival Betlehembe 
Ez is elballagott.

Csakhogy ő nem hozhat semmit, 
Ezért fáj a szíve.

Mit adjon ő kis Jézusnak,
Mikor nincs semmije ?

Egyet gondol, előveszi 
Ä kis pásztorsípot 

S fúj egy nótát kis Jézusnak 
Szépen, ahogy tudott.

Eljön aztán este, reggel 
Mint állandó vendég,

Sípjáért a szent családban 
Hamar megszerették.

De egy reggel a ház körül 
Nagy újságot látott,

Cifra szolgát s paripákon 
Csillogó szerszámot.

Ottbenn meg a gyermek előtt 
Királyok térdeltek,

Aranyt, tömjént, mirhát hoztak, 
Ezzel kedveskedtek.

Szokatlan volt ez a pompa.
A kis pásztorfiú 

Nem mert többé odamenni,
Bús volt és szomorú.

Hol nagy urak a vendégek,
Nem kell ott a szegény! 

így gondolta és szívéből 
Eltűnt minden remény.

69.

De messziről Jézus anyja,
Amint megpillantja,

Odahívja a jó fiút 
És megvigasztalja:

„Lásd fiacskám, az arany is 
Csak úgy ér valamit,

Ha velejár a szeretet 
És velejár a hit.

Tudom pedig, hogy tebenned 
Mily nagy a szeretet,

Jöjj hát vissza, foglald el itt 
A régi helyedet.

Sipolgass csak szépen tovább 
Áldott gyermekemnek,

Nótád, mely a szívből fakad,
Jól esik lelkemnek.“

Igy  ̂a szegény pásztorfiú 
Újra fújja sípját,

A királyok nem gúnyolják,
Sőt felbátorítják.

Kis Jézus is nagy tetszéssel 
Nézte ezt a dolgot,

A fiúra hálás szemmel 
Édesen mosolygott.

P a rsy  A ndor.

Egy karácsonyest — két helyen.
Irta : F áb ián  Im re.

Karácsony este van. A nap épen 
nyugovóra szállt. Az égbolton nem 
sok idő múlva ezer meg ezer csillag 
gyúl ki halvány fényt árasztva a 
kopogósra fagyott útra. A halványan 
ragyogó csillagokat s a felette elterülő 
mérhetetlen égboltot nézi az az utas, 
aki a keményre fagyott úton épen 
egy bakonymenti falu felé irányozta 
lépteit.

Még pár kilométerre van az előtte 
levő falutól, de azért egész tisztán 
elhallatszik hozzá az esti harangszó.

Amint a harangszót hallja, a csil
lagokat fürkésző szemébe nagy könny
csepp szökik. Ez a harangszó a maga 
mélaságával, elhaló hangjával azt 
hozza neki hírül, hogy holnap kará
csony lesz, Krisztus születése, öröm
ünnepe az egész világnak. — De hol 
lesz neki karácsonya, hol lesz neki 
örömünnepe, akit a Gondviselés keze 
a szülői háztól ép ez időben napi 
járóföldekre elvezetett! ő  reá e szép 
estén nem várnak sehol tárt karok, 
sehol nem várja terített asztal, vidám 
családi kör, puha, vetett á g y . . .

Még nem oszlottak el sötét gondo
latai, mikor pár lépésnyire előtte meg
csillant a szélső ház ablakának 
lámpafénye. Mélységes csend honolt 
az egész faluban, de minden ház 
ablakából világosság szűrődött ki az
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útra, jeléül annak, hogy még nem 
szunnyadnak, nem alusznak sehol. 
Minden háznál ébren vannak, ünnepe
lik szent karácsony estéjét, ébren 
várják a boldogító örömhírt, hogy 
Szabadító, Megváltó született minde
neknek.

Vándorunk önkénytelenül is meg
áll egy pillanatra. Merre menjen, hol 
keressen magának éji nyugodalmat ?

Majd arra gondol, hogy ahol ennyi 
örvendő hajlék van, ahol ennyien 
várják az örömhirt a Megváltó szüle
téséről, ahol ennyi öröm dobogtatja 
a szíveket, ott talán neki is juttatnak 
valamit az általános örömből.

Befordul az első kapun s kopog
tat az ajtón, amely mögül élénk be
szélgetés, majd hangos nevetés hal
latszott kifelé. Hátha ez lenne az a 
hely, ahol nemcsak megszállhatna, 
hanem karácsonyt ünnepelhetne ; ahol 
nemcsak betevő falatot juttatnának 
neki, de abból az örömből is, amely 
most mindenek szívét elfogja. De re
ménykedése csak addig tartott, míg 
az ajtó fel nem tárult előtte. A kép, 
amely ott belül reá várakozott — bár 
látszólag vidám volt, mert hiszen min
den arcon a jókedv mosolya ült —  
ismét a szomorúság fellegével vonta 
be arcát.

A szoba közepén nagy asztal, kö
röskörül nevető, jókedvű emberek, 
gyermekek és öregek vegyest. Az 
asztalon borral telt üvegek és félig 
kiürített poharak. A körülülők kezé
ben kártya, előttük több, kevesebb 
pénzdarab. A borosüvegeknek szól az 
öröm, a kártyának a hangos beszél
getés.

A vándor köszöntéssel megáll az 
ajtóban, majd mikor kinálják szíves 
szóval, hogy kerüljön beljebb kocint- 
son velük, akkor addig néma ajka 
megszólal: helyet akartam kérni ka
rácsony éjszakára, hogy e házban 
érezzem meg én is azt az örömöt, 
mit e csendes éjjel angyali ajkak hir
detnek, óh de a ti szívességteket 
megköszönöm, a ti örömötök szomorú
ság nekem, mert a ti körötökben nem 
hallom az örvendetes angyali hirt a 
gyermek Jézus születéséről!

Betette maga után az ajtót.
A bent levők ajkán a nevetés elné

mult a szokatlan esti látogató szavaira. 
Később azonban mosolyogtak rajta 
és ünnepelték karácsony estét előbbi 
módon tovább.

Vándorunk szíve még jobban ősz- . 
szeszorult e tapasztalat után. Neki
indult a csendes éjszakának, hogy 
vándorolva a rideg országúton, a csil
lagok társaságában töltse az éjszakát.

Még mindig fülébe csengett az előbb 
hallott nevetés, még mindig látta az 
italtól és játéktól kipirult arcokat. 
Neki ez karácsony estén olyan nehe
zére esett.

Némán lépkedett tova a kis falu 
egyenes utcáján. Egyszerre azt veszi 
észre, hogy az utolsó ház ablakában 
csillan fel a lámpatény. Valami azt 
súgta neki, ide még térjen be, ne 
menjen tovább ez éjszakában, hisz 
most az útfélen egy bokor sem ad 
szállást a vándornak.

Bekopogtat ebbe a szélső házba. 
Az alacsony szobában, amelybe be
lépett, itt is asztal áll a középen, 
fehér terítővei letakarva, körűié ül egy 
család: apa, anya három serdülő 
gyermekével. Az asztal közepén ki
tárva a nagy biblia fekszik az édes
apa előtt. Lukács evangéliomának 2. 
részét keresték fel, amely a gyermek 
Jézus születését mondja el a betle
hemi vendégfogadó háznál. Kezükben 
énekeskönyv és énekelte az egész 
család a szép éneket: Krisztus urunk
nak áldott születésén. .  .

Amint az utas a szobába lép, az 
ének elhallgat. Csudálkozva tekinte
nek a késő idegenre, de mikor látják, 
hogy a hosszú út megviselte, mikor 
hallják, hogy szíve karácsonyesti örö
möt óhajt, akkor a fehér asztalra a 
maradék darabokból eledelt hoznak 
néki. Mikor éhségét csillapította, buj- 
dosása történetét elbeszélte, újból 
énekelték együtt: Az egész világ vi
gadjon, Istenünknek hálát adjon, A 
vándor énekel a legnagyobb lelki 
gyönyörűséggel. Azután a családapa 
felolvassa a karácsonyi történetet: 
Nagy örömöt hirdetek nektek, mely 
minden népnek öröme leszen. Ma 
született a Krisztus a Dávid városá
ban. A város boldogan hallgatta s szíve 
egész melegével mondta: Hála neked 
édes mennyei Atyám, hogy minden 
gyermekednek mindenütt megjelented 
a karácsonyi örömöt, hogy velem is 
megéreztetted azt vándorlásom idején. 
Óh vajha minden ház igazi karácsonyt 
ünnepelhetne, vajha mindenkire bol
dog örömnap derülne e szent ün
nepen.

Azután pedig újból ének csendült 
meg a kicsi házban, s a kicsi ház 
minden lakójának szíve megtelt nagy 
mennyei örömmel, mikor énekelték:

Ezt sok ezer szív kívánta,
Végtére az Úr megszánta 
A sóhajtozó világot :
Küldött számára váltságot.

íme egy karácsony este két helyen. 
A falu egyik végén e világ szerint

való öröm, melyet ember sokszor 
me bán, másik végén Isten szerint 
va.u öröm, mely örökre megmarad.

A két szélső ház között hány ház
ban ünnepeltek e világ szerint való, 
hányban az Isten szerint való kará
csonyt ?

Hát te kedves olvasóm milyet ün
nepeltél ?

A königgrätzi hős.
Az 1866-ban történt königgrätzi 

csatáról még ma is sok szó esik a 
falusi nép között. Őszbe csavarodott, 
katonaviselt emberek elmesélgetik a 
kalandjaikat. Mindegyiknek van vala
mi mondanivalója a szörnyű mészár
lásról és rettentő — futásról. A futá
sát nem is restelli senki bevallani, 
mivelhogy akkor olyanok voltak a 
körülmények, hogy mindenkinek futni 
kellett, a kinek az isten meghagyta 
a lábát.

Az én szülőföldemen egyedül csak 
az öreg Sóvágó Mihály nem beszél 
futásról, mikor ez a csata szóba ke
rül. Kemény székely lehetett az öreg, 
mert — állítása szerint — ő akkor 
sem futott, csak a (utókat éktelenül 
szidva húzódott lassan hátrafelé, foly
vást tüzelve és minden lövéssel egy- 
egy poroszt lepuffantva. A merre ő 
hátrál, az elesettekből egész hosszú, 
fekete szalag maradt utána, mint a 
buja kaszálórét füvén, ha valaki ke
resztülment rajta.

Egy vasárnap délután a falu háza 
előtt ismét erről a véres, nagy kava
rodásról diskuráltak a mulató, embe
rek, a kik között ott álldogált Sóvágó 
Mihály i s . . Szokása szerint ő is elő
hozakodott a maga történeteivel. Haj
meresztő dolgokat beszélt el, a mikre 
a férfiak fejüket csóválták, az asz- 
szonyok meg sírtak. Különösen egy 
rohamot szeretett mindig elbeszélni, 
melyben a sok öldökléstől úgy el
görbült a panganétja, hogy másnap 
újat kellett kérni a rapporton. És 
ilyenkor mint tanúra, mindig hivat
kozott néhai Kovács Ferencre is, a 
ki a vadászoknál egyedül szolgált 
vele akkor a faluból.

Ezt a hiteles esetét most is elbe
szélte s a végén hozzátette:

— Életemben ekkor pirongattak le 
egyetlen egyszer a katonaságnál. A 
generális ur ugyanis a rapport végén 
előmbe állott s azt mondta:

— Hanem hallod-e, Minya fiam, 
a mi sok, az már sok I Láttam teg
nap, hogy a rohamba’ mit csináltál I
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Annyira mégsem szabad elfeledkezni 
az embernek magáról! Mert hát az 
ellenség is csak ember I

Mikor ezeket mondotta, egy jóked vű 
legény elröhintette magát a  hallgató
ságból, mire Sóvágó Mihály rászólt 
haragosan:

—  Ej, de jó kedved v a n ! Talán 
bizony nem hiszed, a mit mondok ?

— Már hogyne hinném, ha keed 
mondja 1 — felelt a legény még min
dig kacagva.

— Hát aztán minek nyihorálsz ott ?
— Csak eszembe jutott, hogy mi

lyen vitéz ember volt keed s mégis 
a sarkán kapott sebet.

Sóvágó Mihály, a ki csakugyan 
sarkán kapott lövéstől sebet, még mai 
napig is sántít, neheztelő kicsinyléssel 
mérte végig a kötekedő legényt:

— Nagy szamár vagy, ecsém 1
Aztán a többiekhez fordult, hogy

kitisztázza magát:
— Hát persze a sarkamba kaptam 

azt a golyót, mert a poroszok —  
hátultöltő puskával lőttek 1

A két csavargó.
Irta : Kakas Józsei'.

Bolyongnak ők már hónapok ó ta ;
Nekik az mindegy: hegy, völgy vagy róna ; 
Éhesek, fáznak . . .  s a két jóbarát — 
Mégsem unt bele, viszi batyuját . . .

Leszáll az est és szárnyán a szélnek, 
Apró hópelyhek sűrűn érkeznek.
Mindkettő fázik, — ruhájuk kopott —
S vállát összehúzva, sóhajt nagyot.
Majd szól egyik : .Csillogó hópelyhek 
A mai esthez oly jól illenek;
Mennyivel szebb a harangok hangja,
Ha a kopár mezőt hó takarja.“ —
S alig hogy szól, — be sem végzi szavát — 
Lágy szellő hozza kis harang hangját. 
Messziről jő, s bár hegyen-völgyön át,
Hamar érte sudár fenyők honát. —
Egy pillanatra mindkettő megáll, —
Figyel . , . majd a második szót talál :
„Csak tovább 1 a szent karácsony napján 
Mint kell még lenni, hogy az igazán 
Az ünnepeknek királya legyen ?
Szólj 1 Minden szavad remegve lesem.“ —

De az csak néz hólepte útjára,
Nem tudja kezdeni, inog laba.
De szívében múlt emléke még él,
Az ösztökéli : csak szólj 1 — s ő beszél. — 
Hej pajtás I — más idők voltak azok 1 . . . . 
Most is látom, anyám mint mosolyog;
Ölébe vesz s megcsókolva engem,
Szólt hozzám : Péter, édes gyermekem 1 
E pillanatban volt itt Jézuska,
Ami csak bent van, mind neked hozta “ — 
Be sem végzi, igy szól hozzá társa :
„Csak tovább! — mi lett a folytatása?* — 

Az első rekedt, de halvány arcát 
Ártatlan öröm pirja futja á t ;
A második szónál hangja csengő,
Úgy érzi, hogy ismét gyermek lett ő.
Amint kezdi : „Aztán . • . bealkonyult;
Kicsi harangunk imára kondult;
A templomba vitt Jó anyám engem,

Honnét mikor vele hazatértem,
E dallamot hallottam mindig én :
„Krisztus Urunk’ áldott születésén . . .“ — 
Csak tovább ! — szólt a sóvárgó barát,
Ki remegve várta minden szavát. —
„Áldott anyám szelt fehér kalácsot 
S kint hagyott, mert még bent rakosgatott. 
Majd így szólított: „Fiam, Péterem 1“ —
S én örömmel a szobába léptem.
Ott vért rám cipő, szép meleg ruha,
Kis kocsi, — előtte két lovacska —
Csillogó fényben a fák királya,
— Ami csak rajta, minden nekem szánva — 
Karácsonyfa I ! .. . mint ott — az erdőben.“ — 
Mindkettő állva maradt hirtelen 
S nézte, nézte a sudár fenyőket,
Mígnem egészen beestéledett. —
Merre van az út ? 1 Hát nincs semmi fény? 1... 
Vagy veszve már az utolsó remény ? 1 — 

Fáradtan, némán, szomorú szívvel 
A két vándor útján tovább lépdel. —
A távolban elhal a harangszó ;
Sűrűbben, sűrűbben esik a hó . . .
Péterhez szól ismét utitársa :
„Hogyan is volt? — Fénylő karácsonyfa!“ — 
Igen 1 — úgy, úgy, s míg a gyertyák égtek, 
Ajkamon zengett az örömének.“
Szólt a második : „Óh zengd, hadd halljam 1 
Tán ismeretes az az egy dallam.“ —
Most hangzott bűnös ajkról az ének,
Melynek szavai ott idegenek :
„Boldog öröm-nap derült ránk,
Vigadjon szívünk, zengjen szánk . . .“ 
Akadozva száll az ének tova.
Most a szöveg nem jó, majd a nóta. — 

Ismét csend lesz ; elhallgat az ének.
Éj lett, mire egy városba értek 
De itt is, ott is fénylő ablakok 
Mögött, látni, karácsonyfa ragyog.
Megállnak . . . nézik . . .  és a második 
Arca halvány lesz, szeme szikrázik;
Majd hirtelen Péter elibe lép,
Megrázza karján s szól hozzá ekkép :
„Volt jó anyád, szent karácsonyod, —
S im 1 — velem hordod a koldusbotot, 
Rongyos ruhában, fázva, éhesen, . . .
S még csak nem is beszélted el nekem 
Előbb, amit most hallottam tőled :
Jézusnál az út, igazság, élet.
S mivel útunk nem őhozzá vezet, —
Én most jobbra térek. — Isten veled 1“ — 
Péter hallgat, — érzi, ő a hibás —
Csak könnyei mondják : a Messiás 
Ma mindkettőjüknek megszületett 
S vele kezdenek munkás életet . . . .

A részletfizetésre megkárosított 
nép.

(Egy törvénytervezetről.)

Mindenfelé ismerik azokat az ügy
nököket, akik a tapasztalatlan kis
gazdákat körmönfont beszédükkel 
lépre csalják és igyekszenek ócska 
portékájukat drága pénzen a nyakukba 
varrni. Ezek a sokszor mindenféle 
bájjal megkent uraságok különösen 
ilyenkor télen sáska módjára lepik el 
a falvakat. A bírósági esetek nagy 
száma azt mutatja, hogy nagyon sok
szor visszaélnek a nép jóhiszeműsé
gével.

Igaz, hogy a vigécnek eddig jófor
mán még a törvény is kezére játszott.

De különben is nem kellett valami 
nagy ravaszság ahhoz, hogy egy ilyen 
vigéc ráaggasson arra a jóhiszemű 
kisgazdára a Nagy Képes Világtörté
nelemtől a látható irásu Írógépig min
dent, amire annak szüksége nincsen. 
Éppen ezért örömmel értesülünk arról, 
hogy az 1900. évi XXV. t.-cikkben 
szabályozott megrendelésgyűjtés ügyét 
a kereskedelemügyi kormány a ván
doriparról közreadott törvénytervezet 
keretében más alapon kívánja rendezni.

A tervezet mindenek előtt kimondja, 
hogy a megrendelésgyűjtéshez ható
sági engedély szükséges. Tehát an
nak a vigécnek oda kell ahhoz a 
hatósági közeghez mennie, ki bizo
nyára nem ad mindegyiknek enge
délyt a nép zaklatására.

Nem adható engedély az oly ke
reskedőknek, illetve az oly kereskedő 
alkalmazottjának (ügynök), akinek 
Magyarországon állandó üzlete vagy 
ipartelepe nincsen. Ma a részletüzle
tek szedik a legtöbb áldozatot, Az 
új tervezet kimondja, hogy tilos a 
megrendelésgyűjtés részletfizetésre és 
ezzel kapcsolatban oly kikötés mel
lett, hogy ha a vevő részletfizetési 
kötelezettségét nem teljesíti, az egész 
hátralévő vételár egyszerre esedékes; 
továbbá oly kikötés mellett, hogy 
az egyes vevők az általuk nem kö
zös tulajdonul vásárolt áruk vételára 
tekintetében egymásért kezességet 
vagy egyetemleges fizetési kötelezett
séget vállalnak.

Ez mindenesetre előnyös és jó 
törvény lesz, — ha ugyan egyáltalá
ban lesz belőle valami. Félünk azon
ban hogy azok, kik vagyonosodásukat 
az ilyen üzletre építik, mindent el 
fognak követni, hogy maradjon minden 
a régiben. De azért reméljük, hogy 
a nép érdeke győz.

O lv a s s á to k  a b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán fllOtt ott, 
Hiányzik ott a legfőbb kincs, De Isten nem lel Hajlékot.
December 22. vasárnap, Máthé 9, 14—26.

„ 23. hétfő, Máthé 9, 27—38.
„ 24. kedd, Máthé 1, 18—25.
„ 25. szerda, Lukács 2, 1—20.
„ 26. csütörtök, Lukács 2, 25—40.
„ 27. péntek, Lukács 2, 1 —12.
„ 28. szombat, Máthé 2, 13 — 18.

II. Kor. 5, 17.
„Azért, aki a Krisztusban vagyon, 

újteremtett ember legyen: A régiek 
! elmúltak, íme mindenek megújul- 
! tak.“
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O lvasó in kn ak , m u n k a tá rsa 
in k n a k  és la p u n k  m in den  ba
rá tjá n a k  boldog k a rá cso n y i  
ü n nepeket k ív á n u n k  ! Isten v i
gyen  békességet és boldogságot 
m in d en  hajlékba és m in den  
szívbe !

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Halálozás. Simonides János nyug. 
szécsényi lelkész élete 78-ik évében 
elhunyt. Egész életét egyházunk 
szolgálatának szentelte. Hosszú ered
ményes munkálkodás után szólította 
magához a jó Isten családja és gyü
lekezete köréből. Áldott legyen em
lékezete 1

A diakonissák javára. A szombat- 
helyi prof. nőegylet a létesítendő 
diakonissa intézmény javára múlt 
vasárnap vallásos estélyt rendezett. 
Imádság után Váradi Antal: Az Úr 
ítél c. költeményét szavalta Faragó 
Sándor, majd Kacsóh Pongrácné 
énekelt két vallásos dalt. Az estély 
középpontja Pröhle Károly soproni 
theol. akad. tanár felolvasása volt. ki 
arról a korszerű kérdésről tartott élénk 
figyelem mellett előadást: „Lehet-e 
a mai kor embere hivő keresztyén?.. 
A közigazgatási tanfolyam karéneke 
után imádság zárta be a szépen si
került estélyt, melyen a templom 
zsúfolásig megtelt érdeklődő közön
séggel.

Eljegyzés. Ihász Mihály kertai ev. 
lelkész eljegyezte Barcza Vilma ur- 
leányt. A jó Isten áldja meg a szerető 
szívek jegyváltását!

Hangverseny. A pápai ev. leány
egylet múlt vasárnap rendkívül sike
rült hangversenyt tartott saját pénz
tára javára. Az estélyen műkedvelők 
előadták „Az egyetlen leány“ című 
vígjátékot, melv általános, nagy tet
szést keltett a hallgatóság sorai közt. 
Frauendinst Mariska, Bélák Bözsike, 
Kluge Alice, Barcza Margit, Nánik 
Miliké, Gyurátz Linus, Horn József, 
Nagy Benő, Kovács László, Glöckner 
Konrád zeneszámokat adtak elő, az 
egyesület leányénekkara énekelt, 
Szutter Mariska pedig szép szaval
attal egészítette ki a rendkívül gazdag 
műsort. Az estély úgy anyagilag, 
mint erkölcsileg fényesen sikerült.

Adakozás. Fórján Istvánná született 
Balázs Ilona emlékére, édesanyja, fér
jezett Kovács Sámuelné, a beledi ev. 
hitközségnek 30 koronát, Fórján Ist
ván 15 koronát adott. — A jókedvű 
adakozót szereti az Isten 1

Vallásos estély. Múlt vasárnap az 
esti órákban sikerült vallásos estélyt 
tartott az uraiuj falui gyülekezet nő
egyesülete. Gyülekezeti közének után 
Zongor Béla lelkész imádkozott, majd 
az iskolásgyermekek énekkara adott 
elő szép vallásos éneket két hangra, 
Róth Kálmán tanító vezetésével. Kiss 
József segédlelkész Kozma Andor 
„Krisztus m in denü tt...“ c. költemé- 
nvét szavalta. Kapi Béla körmendi 
lelkész lépett ezután az előadó asz
talhoz s a bibliáról tartott szabad elő
adást. A gyermekkar éneke után Rózsa 
István tanító szavalta el Váradi: Az 
utolsó sor c. költeményét. Közének 
fejezte be a szépen sikerült vallásos 
estélyt, melyen a közönsée zsúfolásig 
megtöltötte a szép, tágas templomot 
Megjegyezzük, hogv ezzel kapcsolat
ban figyelemreméltó belmissziói moz
galom indult meg a vasi közép egy
házmegyében. A lelkészek ugyanis 
elhatározták, hogy vallásos estélyek 
tartásán kívül egymás gyülekezeté
ben prédikálnak is. Uraiujfaluban 
a délelőtti istentiszteleten Kapi Béla 
körmendi lelkész mondott egyházi 
beszédet. Szívből kívánjuk, hogv 
ez az új munkálkodás is erősítse 
az Isten országát 1

Iskolaavatás A domonkosfai (Vas
megye) gyülekezet új iskoláját dec. 
15-én avatta fel Kund Sámuel espe
res. A lélekemelő szép ünnepségen 
részt vett az egész gyülekezet.

Netnesszívü föur. Lapunk legutóbbi 
számában megemlékeztünk, hogy a 
szentgotthárdi ev. templomba beve
zették a villamos világítást. Amint 
utólag értesülünk, a villamos világítás 
bevezetésének és a szükséges fel
szerelésnek összes költségeit (400 K) 
báró Wieser József gyáros fedezte.

K érelem  a „L u th er N a p tá r“ te r je sz 
té se  ügyében. Minthogy az 1913. évi ké
pes „Luther Naptár“ szétküdött példányaiból 
sok még eladatlan s raktáron is még nagy 
mennyiség van, tisztelettel felkérjük a „Lut
her Naptár“ barátait, hogy a még hátralevő 
időt legyenek szívesek felhasználni a „Luther 
Naptár“ buzgó terjesztésére.

A terjesztés legalkalmasabb módja lesz az

egyházfival, vagy más alkalmas egyénnel, 
avagy az iskolás gyermekek útián összeiratni 
a „Luther Naptár“ megrendelőit. A terjesz
tésre vállalkozók ezután a jelentkezők számá
hoz képest legyenek szivesek a rendelést mi
nél előbb megtenni.

Ismételten hangsúlyozzuk, hogy a „Luther 
Naptár“ térfoglalásából az „Országos protes
táns árvaházra“ kár hárulni nem fog, ameny- 
nyiben tiszta jövedelem esetén első dolgunk 
lesz, hogy a „Protestáns árvaház“ javára 
beküldjük azt az összeget, amennyivel keve
sebb iett a jövedelme a „Luther Naptár“ el
terjedése miatt,- amit nyilvánosan igazoltatni 
is foeunk.

Arról van most szó, hogy a „Luther Nap
tár“, melyet sok helyen oly nagy rokon- 
szenvvel fogadtak, fenntartható s tovább fej
leszthető lesz-e vagy nem? A jó ügv érdeké
ben, melyet teljes odaadással kívánunk tovább 
is szolgálni, kérjük a „Luther Naptár“ buzgó 
terjesztését.

A „I.uther Naptár“ ára 60 fillér. Egyes 
példány postán küldve 70 fillér. Bizományo
sok bérmentesített küldéssel 10°/o, nagyobb 
mennyiség eladásánál kívánatra 15% kedvez
ményben részesülnek.

Az összes megkeresések a .Luther Naptár“ 
ügyében Hefvéntii Lajos liceumi tanárhoz 
Sopron, (Paprét 2.) intézendők.

Sopron, 1912 dec. 11.
A  „ Luther Naptár“ szer

kesztői és kiadói.

I tth o n ró l.

Nem találták meg a vértanuk ham
vait. Az aradi vértanuk hamvainak 
kutatására végzett munka véget ért. 
A bizottság, mely ezt a munkát vé
gezte, szomorúan állapította meg, 
hogy a vértanuk hamvai nem nyu- 
gosznak azon a helyen, amelyet a 
nemzet vesztőhely néven ismer. így 
tehát a nemzet nem találta meg a 
hős vértanuk csontjait.

Lesz-e háború? Még mindig ez a 
kérdés izgatja az embereket s még 
most sincs rá határozott felelet. Való
színűleg csak a török-balkán béke 
megkötése után tudjuk meg, elkerül
hetjük-e a háborút, vagy nem. A 
szerbek újabban kijelentették, hogy 
jó viszonyban akarnak élni a mo
narchiával. Kikötőt feltétlenül akarnak 
szerezni, de azt nem teszik hadiki
kötővé. A monarchiának kereskedelmi 
és ipari tekintetben hajlandók ked
vezményeket biztosítani. Feltűnő azon
ban, hogy a szerb lapok dacára 
ennek még most is igen ellenséges 
indulatú cikkeket közölnek, Oroszor
szágban is folytatódik a lázítás s a 
franciák állítólag mozgósítanak. Remél-
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hetőleg hamarosan megnyugosznak 
a felindult kedélyek s karácsony szent 
ünnepére béke lesz a földön.

H árom  gyerm ek tű z h a lá la . Ez is a
megszokott tragédiák közé tartozik. Somogyi 
János és a felesége székesfehérvári szegény 
emberek voltak. Mindegyik a mindennapi ke
nyér után szaladt. A három gyermeküket 
egyedül hagyták a magános kis faházikóban. 
Az asszony a vaskályhát megrakta jól fával, 

k„ sőt még az egyetlen ablakot is beaggatta 
"  zsákokkal, hogy a hideg be ne hatoljon. A 

magukra hagyott gyermekek, úgy látszik, 
játszadoztak az asztalon hagyott gyújtóval, 
mert dél felé az egyik lakó azt vette észre, 
hogy az ablakon keresztül sűrű füst tódul 
kifelé. Két huszár segítségével betörte az ajtót. 
Rémes látvány tárult eléjük. A szalmalócán 
élt még a négy éves fiú, de mind a két lába 
elégett, pár perc múlva azonban kiszenvedett. 
A legkisebbet megfulladva találták a gyermek- 
kocsiban, a harmadiknak nyoma sem volt. 
Rövid keresés után az ágy alatt találták meg 
teljesen összeégett holttestét. Értesítették az 
esetről a rendőrséget, a mely a holttesteket 
a halottasházba szállíttatta. Csak délután ért 
haza a szerencsétlen anya, akit alig lehetett 
megakadályozni az öngyilkosságban.

Nem int-e az ilyen rettenetes eset óvatos
ságra ? . . . Ne hagyjuk magukra a gyere
keket ! Ne hagyjuk elől a gyufát 1

Követendő példa. A téti (Győr-m.) 
nagyközségben figyelemreméltó moz
galom indult meg, melynek élén dr. 
Kovácsics Sándor járásorvos, lapunk 
munkatársa s Horváth Sámuel evang. 
esperes áll. Mivel sok gyermek 2—7 

K kilométer távolságból jár be az isko
lába s ilyenformán nélkülözi a rendes, 
tápláló ebédet, a társadalom vezetői 
összefogtak, hogy - a szegény gyer
mekeknek tápláló ebédet biztosítsa
nak. Igazán követésre méltó szép 
példa, melyben ott van a Krisztus 
szeretete.

A z o r sz á g 1 d o lg á r ó l.

A képviselöház letárgyalta és elfo
gadta a költségvetést. Különös érdek
lődést keltett a vallás és közoktatási 
tárca tárgyalása, melynek tárgyalá
sánál Zichy miniszter kijelentette, 
hogy már az 1913-ik évre rendezni 
fogja a lelkészek és tanítók fizetését. 
Bizony ideje lesz ! Nemcsak a lelké
szek és tanítók, hanem az egyház 

' érdeke is azt kívánja, hogy az egy- 
' házi tisztviselők a mai viszonyoknak 

megfelelő, becsületes fizetést kapja
nak I Kár, hogy a részletes tervezetet 
nem ismerjük! De népünk minden
esetre jól teszi, ha figyelemmel kíséri 
ezt az ügyet!

A földmívelésügyi költségvetést is
most tárgyalta le a képviselőház. 
Serényi gróf miniszter sok teendőre 
mutatott rá beszédében. A kopár te
rületek befásításáról, az osztatlan kö
zös legelőkről gondoskodni kíván.

Felkarolja a lótenyésztést, tenyész- 
kancákat hozat be. Már a múlt év
ben 7000 tenyészbikát és 6000 te
nyészkant osztatott ki. A gazdasági 
népiskolák vezetését a jövő évtől 
fogva a földmívelésügyi miniszter ve
szi át. A gazdasági egyesületek tá
mogatására 50.000 koronát vett fel.

Az új adótörvények életbeléptetését 
a kormány, tekintettel a háborús moz
galmakkal járó súlyos helyzetre, egy 
félévvel elhalasztotta.

Auffenberg hadügyminiszter beadta 
lemondását. A király Krobatint ne
vezte ki hadügyminiszterré s a le
mondott Schemua vezérkari főnök 
helyére Conrad bárót nevezte ki.

Á főrendiház szintén tartott ülést, 
s azon letárgyalta a rendkívüli intéz
kedésről s a parlamenti őrségről 
szóló javaslatot. A javaslat ellen fel
szólalt Hadik gróf, Prohászka róm. 
kath. püspök, mellette is többen 
felszólaltak, köztük Gyurátz Ferenc 
püspök.

Tilos a kivándorlás. Tekintettel a 
háborús veszedelmekre, a belügymi
niszter megtiltotta az 50 éves élet
korig levő férfiak kivándorlását.

A  n a g y v ilá g b ó l .

A béketárgyalás. Most indultak 
meg Londonban a béketárgyalások. 
Mivel azonban a törökök feltétlenül 
ragaszkodnak Drinápolyhoz, nagy 
kérdés, nem hiusul-e meg már első 
nap az egész tárgyalás. A törökök 
különben is nagyon harcias húrokat 
pengetnek. Szerintük 170 ezer em
berük készen áll, úgyhogy ők csak 
tisztességes békét fogadnak el.

Nagy vasúti katasztrófa. Olaszor
szágban Mangano állomáson egy 
gyorsvonat beleszaladt egy álló teher- 
vonatba. Rettenetes volt a pusztulás, 
fejszével és fűrésszel kellett dolgozni, 
hogy az embereket megcsonkítva ki 
tudják szedni a kocsik roncsai közül. 
Huszonöt ember meghalt, igen sokan 
megsebesültek.

Vasúti szerencsétlenség Ohióban.
Az Ohió-államban lévő Dresdenben 
a Pennszilvánia-vasut két vonata 
összeütközött. Az összeütközés követ
keztében több kocsi megrongálódott. 
Nyolc utas meghalt, mintegy harminc 
életveszedelmesen megsebesült.

G A H O N A Á H A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1912. év, dec. hó 19-én.
Búza 21.—, Rozs 18 95, Árpa 19.—•, Zab 

19.50. — Az árak 100 kilónkint korona ér- j 
tékben értetődnek.

Ál-szégyen.
Egy szolgáló sírva seperte a tor

nácot és a ház lépcsőjét. Részvéttel 
ment hozzá az úrnője és kérdezé, 
hogy mi baja. Megtudta, hogy a fiatal 
lány jó módban nőtt fel és ahhoz 
volt szokva, hogy őt kiszolgálják, de 
azután a szülői elhaltak, miután előbb 
a vagyonukat elvesztették és most 
szolgálatba kellett állania, hogy a min
dennapi kenyerét megkeresse. „Nem 
a munka az, ami engem bánt“, mondá 
az, „nem, én szeretem a munkát; 
hanem az szégyen hogy a ház előtt 
az utcán kell sepernem, ahol min
denki lát.“

Ekkor az úrnő egész szelíden ki
vette a seprőt a fiatal lány kezeiből 
és maga kezdett seperni. Megzava
rodva nézett ez rá és végül igyekezett 
őt abban meggátolni.

„Csak hagyja csinálnom, gyerme
kem“, mondá az asszony, miközben 
nyugodtan tovább sepert; „hasznos 
munkát végezni, sohasem szégyen, 
kivált ha Isten akarata bennünket 
arra hivott. Előkelőbb emberek is 
mint ön és én teljesítettek már 
egészen szerény munkákat és az Is
tennek fia, ki a földre jött, hogy 
minket megváltson, sok éven át ala
csony sorsban é lt; ő megmosta tanít
ványainak a lábait és bizonyosan sok
szor segített a háznál anyjának i s ; 
mert ő szelidlelkü és alázatos szívű 
és szülei iránt engedelmes volt“.

A Harangszó perselye.

A Harangszó terjesztésére befolyt 
1888 K. Újabban adakozott: Ábel 
Miklósné Kula 72 fillért. Összesen 
19.60 K.

A jókedvű adakozót szereti az 
Isten 1

VEGYES HIRDETÉSEK.
Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 

(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

W E L L I S C H  B É L A
könyv-, papír- és írószer-kereskedése 
S Z E N T G O T T H Á R D  (Vasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletü Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyomtatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. írna-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak 1 Pontos és gyors kiszolgálás I



74. HARANGSZÓ. 19l2. december 22.

P e r g e t e t t  méz
5 kilós postabödönben 11 korona 

utánvéttel kapható: 
O r m o si E rn ő  tanítónál, Kisbér.

Dunántúli szakácskönyv
bővített kiadását bekötve, bérmentve 
4 korona 60 fillér ellenében szállítja 
szerző: NAGY FERENCNÉ Pónzeskut.

(Veszprémmegye.)
AAA AAA. AAfc rfiAfc AAlh JtAih íJi*|L ff A*1 rfltfc A

t

I

Szalóky  Zsigmond
szobrász és kőfaragó 

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromségtór.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sírkőraktára. 
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm unkát és m inden
nemű javítást elfogadok.

ttv *9 .F W V níTtr

Számtalan 
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárak

---------- R é p c z e la k .-----------

Tanulók kerestetnek.
Könyvkereskedésembe, nyomdámba 
és könyvkötészetembe egy-egy jó 
magaviseletü fiút, ki esetleg 4 közép
iskolát is végzett, tanulóul felveszek.

W E L L I S C H  B É L A
S Z E N T Ö O T T E A B D .  (Vnsmegye )

Toronyóra-készítő. 

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye.
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

G É P G Y Á R
s z o m b a t h e l y !

Alapíttatott 1856. — Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Alapíttatott 1810-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

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

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

gok ezen szerkezetre olcsó érért átalakíttatnak. Kováosolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, m á rc iu s i októberig minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházkerületi evangéliomi egyesület. 
Szerkesz t i  K API BÉLA e v. lelkész.

Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m indennem ű m eg
keresések  a  szerkesztőség  c ím ére Körmendre (V asvárm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító  is. I

TA R TA LO M  : Pohánka Margit: Templomunkban (vers). — Szabó István: Minden gondolatokat ő reá vessétek. — Fejes István: 
Titanik (vers). — Csite Károly: Gergőék pénzt ástak el . . . — A biblia hódítása. — Mátisz József: Újév reggelén (vers). — Pulay 

Vilma: A kis gyufaárus leányka. — Badics Ádám : A pösze beszédről. — Ország-Világ.

. Templomunkban.

. . .  És sokak gondtól redős orcájáról 
Látom: a ború mint tűnik tova: 
Fölzeng az ének, búg az orgona,
S szárnyán a lélek Istenhez repül, 
De fülem mellett, hiába lesem, 
Egy-egy akkord sem áll meg sohasem. 
Elhangzik csöndes megsejtetlenül.

Most ősz pap indul az oltár elébe. 
Homloka derült, — haja, mint a hó. 
Ajkán az Ige szívhez szárnyaló. 
Imádkozik. . . Magyaráz szelíden. 
Istenem, a hangok kincsesháza 
Előlem ládd hiába van elzárva:
A legszebb zene csendül föl nekem;

Mely ott támad a szívek rejtekében 
Terólad hallván örök Szeretet,
Ki jó vagy, nagy vagy mindenek felett. 
Csend, áhítat. . .  Az íves ablakon 
Beözönlik egy-egy téli sugár, 
Nyomában édes béke, derű jár,
S oázist teremt zord sivatagon. . .

Pohánka M argit.

Minden gondotokat Ö reá ves
sétek . . . !

Irta : Szabó István.
Hosszú, beláthatatlan zarándokse

reg bontakozik ki újév reggelén 
lelki szemeink előtt, egy végtelen si
vatag sűrű ködéből. Változatos, tarka 
kép . . . Különféle arcok, különböző 
alakok. . .  Látunk kisded csecsemőket: 
boldogan szenderegnek édes anyjuk 
puha ölén ; látunk őszfürtü aggastyá
nokat, kiknek kezében reszket a ván
dorbot. Itt ifjak jönnek mosolygó 
arccal, reménytől magasan szárnyaló 
lélekkel; amott viruló hajadonok cso
portja közeleg, — merengő tekintetük 
elárulja, hogy álmokat szőnek: édes, 
boldog álmokat. Majd egy-egy ma
gánosán haladó vonja magára figyel
münket ; oly elhagyottaknak látsza
nak, mintha nem volna már senkijük 
se az ég alatt. Még odább egy-egy 
férfi egy-egy nőt vezet, szemükből 
itt öröm sugárzik, amott bánatról be
szélnek azok. S egyre más és más 
vándorok tűnnek fel, — új arcok, új 
alakok . . .  Itt vannak a hatalmasok 
mellett a gyengék, a nagyok mellett 
a kicsinyek, a gazdagok mellett a

szegények, a boldogok mellett a bol
dogtalanok . .  .

Kik ezek a vándorok ama nagy, 
végeden sivatagon ? E vándorok az 
emberek, a sivatag, amelyen keresztül 
utjok vezet, a világ. S vájjon honnét 
jönnek s hova mennek ? Mögöttük 
egy frissen felhantolt sir domborul: 
az ó esztendő sírja, belétemetve any- 
nyi reményük, annyi örömük, annyi 
boldogságuk, — de annyi csalódásuk, 
bánatuk, szenvedésük is. E sir mellől 
jönnek s útjuk egy új esztendő isme
retlen tájai felé visz. Sokan gyógyu
lást keresnek vérző szivükre; sokan 
örömet, élvezetet; mások hírnevet, 
fényt, gazdagságot; s viszont azoknak, 
akiknek lelke visszavágy a múltba, 
akik csak azért tartanak amazokkal, 
mert nem maradhatnak itt, mert men
niük kell mind tovább és tovább. . .

De íme, — ha az emberek zarán
dokló csapatát hosszasabban szemlél
jük, azt vesszük észre, hogy itt-ott 
ég felé emeli egy-egy utas vidám, 
mosolygó tekintetét, hogy itt-ott ég 
felé irányul egy-egy az imént még 
alácsüggesztett fő, ég felé száll egy- 
egy szenvedő ajak sóhaja, egy-egy 
megtört szív fohásza, mintha csak
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keresnének valakit ott fenn a magas 
felhők felett! Igen, keresnek valakit: 
a Jézus Krisztust, aki megvigasztalja 
a szenvedőket, aki örömünket meg
szenteli, aki nem hagy el soha, ha
nem vigyáz reánk isteni Ígéretéhez 
hiven: „íme, én ti veletek vagyok 
minden napon e világ végezetéig.“ 
(Máté. ev. 28 20.) Óh ti boldog lelkek, 
akik a mennyben keresitek a vigaszt, 
a boldogságot! Ti megértitek azt, amit 
a nagy apostol mond: „Mi mind 
mennyei polgárok vagyunk: honnét 
a megtartó Úr Jézus Krisztust is 
várjuk. Ki elváltoztatja a mi alázatos 
testünket, hogy hasonlatos legyen az 
ő dicsőült testéhez, amaz ő hatalmas 
ereje szerint, mely által mindeneket 
az ő birodalma alá is vethet.“ (Fi- 
lippi 3 20- 21.)

Szeretett Testvéreim! Nem ismer- 
tek-e ti is önmagatokra a zarándok
lók között?! Én azt hiszem, igen. 
De vájjon ott vagytok-e azok sorá
ban, akik támaszukat, segítségüket, 
boldogságukat az égben keresik ? ! 
Óh, ne feledjétek Ezsaias próféta ha
talmas szavait: „Kik az Úrban bíz
nak, azoknak erejük megújul és 
szárnyokkal magasságra repülnek, 
mint a saskeselyük; futnak, és nem 
fáradnak e l ; járnak, és nem lankad
nak m eg.“ (Ezsaiás 4 0 31.) — Azért, 
hogy a hosszú, nehéz úton, mely az 
új esztendőben előttetek áll, meg ne 
fáradjatok; legyen mindenkor vezér
elvetek a szent intés: „Minden gon
dotokat Ő reá vessétek . . .  ! (Péter 
ap. lev. I. 5 7 .

Titanik.*)
Az égostromló Titanik 
Már fekszik a tengerfenéken,
Az ég pedig áll mostanig 
Örök magasban, tiszta kéken.
A nap, ki Grönland jéghegyét 
Szegezte a merész hajónak, 
Mosolygja, hogy nem volt egyéb 
A Titanik sem, mint egy csónak.

Pedig nem is tombolt vihar,
A részeg orkánok pihentek;
A bősz habok tornyaival 
Csatájuk sem volt mennyköveknek. 
Álltak a lég hullámai,
Forgószél örvénysírt nem ásott,
Mégis a Titán, bár mai,
Ott van, hol az ős óriások.

Nos, ember, mit csodálod ezt ?
Mit állsz a parton megriadva?

*) Szom orú em lékül, m int a haldokló év hattyú- , 
dalát, közöljük e szép költem ényt.

HARANGSZÓ.

Erőidet ezerszerezd,
És olts gyémántpáncélt magadra! 
Fel, feljebb még az árbocot, 
Edzettebbé hajód acélját!
Előre nézz, hagyd a romot,
Hogy új hajód kivívja célját!

De akkor is, ha nő erőd,
Ha mint ma, több lesz milliószor,
A gőgös címet letöröld 
Hajódról, mellyel együtt úszol.
Nincs óriás, csak a nagy ég 
S alatta a mélységes tenger,
De kicsi volt és kicsi még 
A tenger és ég közt az —  emberi 

Fejes István .

Gergöék pénzt ástak el.
Irta : Csite K ároly.

Vidám tö rté n e t
annak aki olvassa, de annál szomorúbb azok

nak, akikkel megtörtént.

Gergő zabot segített csépelni a 
Cser Ferkó komájának. Kevés volt az 
elcséplendő jószág, ennélfogva már 
úgy ötóra tájban teljesen végeztek a 
csépléssel. Ferkó koma hívta akkor 
Gergőt vacsorázni, de az nem fogadta 
el a meghívást, aminek pedig Ferkó 
örült legjobban, hogy annál több jut 
neki a szuktéros vacsorából.

—  Egyétek meg csak magatok a 
zsirtalan dödölle maradéktokat I Az 
is megfeküdte a gyomromat, amit 
délben elfogyasztottam 1 —  morogta 
Gergő magában, amint hazafelé irá- 
nyitá az útját. S azon reménnyel 
nyitott be a feleségéhez, hogy az 
valami jó vacsorát juttat neki. És 
amint belépett, otthon is dödölle szag 
ütötte meg az orrát. Bábi asszonyt, 
a feleségét pedig már az ágyban 
találta. Szörnyen jajgatott az elvi- 
rágzott menyecske, hogy márVsupán 
egy csorba foga van s az is úgy 
kínozza a fájással, hogy a mester
gerendát kettőnek látja.

—  Sebaj, asszony, tudok én jó 
orvosságot az öreg fájós fogra. Fáintos 
bort kell rá szedegetni. Úgy elmúlik 
attól a fogfájás, mintha csak elfujnák. 
Adj ide egy koronát, azonnal hozok 
a kocsmából; — mondta Gergő.

— Úgy 1 úgy I nekem van épen 
olyasmire pénzem. Csak kenyérre 
volna 1 S aztán azt is a saját fogára 
szedegetné kend. Tudom, hogy az 
enyémre semmi sem jutna belőle; 
— mondta Bábi asszony.

—  Dehogy nem jutna. Mind te 
ihatnád meg. Én csupán csak meg
kóstolnám —  a fenékig, hogy nem

csaltak-e meg vele. Aztán hiába ta
gadod, van neked pénzed, annyi, 
mint a köles. Hisz két évvel ezelőtt 
örököltél a Fáni nénédtől ötszáz ko
ronát.

—  Oh, de oktandi kend 1 — fakadt 
ki Bábi asszony bosszúsággal. — 
Hisz jól tudja kend, hogy azt a 
takarékba tettem, hogy legyen mivel 
segíteni magunkon öreg tehetetlen 
napjainkban.

— Elég rosszul tetted, hogy azt 
a kis pénzt is az uraknak adtad, ho
lott ránk is igen elférne; — méltat
lankodott Gergő.

— Hogyne I jó is lenne kendnek 
azt is megiszogatni 1 Jó helyen van 
a pénzem. Nem féltem. Ott nem vész 
e l ; nem fogy el, sőt inkább szapo
rodik. S a leggazdagabb, legnagyobb 
urak felelnek érte.

— Elég szomorú dolog az ilyen 
állapot, hogy van és mégsincs pénze 
az embernek. S étlen-szomjan kell 
elvesznünk; — morgott a gazda.

—  Ugyan, ne káromolja kend az 
eget 1 — támadt rá az asszony. —  
Hála legyen a jó Istennek, még eddig 
nem kellett éheznünk. A kályha tete
jén most is talál egy kis ételmara
dékot s vízért sem kell a szomszédba 
menni, van a korsóban elég.

—  Fogyaszd el m agad; vén asz- 
szonynak való mind a kettő! — dör- 
mögte Gergő s úgy ott hagyta a Bábi 
asszonyt, mint Szent Pál az oláhokat. 
Ki állt az utcára s a ház előtt mor- 
fondérozott magában, hogy merre 
tartson — pénz nélkül ? Eközben két 
vándorlegény surrant el mellette a 
sötétben.

—  No, né, hová siettek? — szólt 
rájuk Gergő, de azok ügyet sem ve
tettek a megszólításra.

— Szerbusz, Miska 1 — kiáltott 
Gergő utánuk, mire az egyik hirtelen 
megfordult s azt kérdezte:

—  Honnét ismer engem ?
— Hát a tuszi-muszi formád ötlött 

a szemembe, öcsém. Szegény édes 
apádat, az öreg Miskát, is ismertem. 
Jó barátom vót. Borzasztó mód sze
rette a káposztát.

— így már elhiszem, hogy ismer, 
mert én is szeretem a káposztát —- 
hússal; mondta némi csodálkozással 
a megszólított.

—  Hogyne ismernélek, Miska fiam. 
De még téged is ismerlek, Ferkó, 
izé, no, János, vagy mi a szösz, 
Józsi öcsém 1 — nyújtotta kezét pa- 
rolázásra a másik bugyros legénynek 
is, aki szintén szörnyen csodálkozott, 
hogy az ő nevét is eltalálta az atyafi 
harmadszorra.
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— Tudjátok mit, öcséim, kedves 
fiaim ? A találkozás örömére iszunk 
jó nagyot. Gyertek a korcsmába, él
jünk egyszer vígan! úgy is lesz 
majd ne mulass, ha jönnek a szerbek !

Tehát betértek mind a hárman a 
korcsmába s Gergő nagy hangon 
kiáltotta:

—  Icig bátyám, három literrel a 
legjobbik borából! mulatni akarnak 
a fiaim. Aztán ha van valami pecse
nye féléje, azzal is szolgálhat, hogy 
jobban csuszszék a bor.

A három literre még több is kö
vetkezett, mert egyéb kisegítő ivó
társak is jelentkeztek. Folyt a bor s 
folyt a beszéd, legfőkép a háborúról; 
s főleg a két vándor legény nyelve 
oldódott föl, hogy így lesz, meg úgy 
lesz, szóval cudar világ lesz. Az 
ostoba beszédeiknek nem volt se 
vége, se hossza, hogy: jönnek a 
szerbek s leöldösik a férfiakat és a 
gyermeket; a szép lányokat _ és me
nyecskéket pedig elviszik. És elvi
szik a takarékpénztárnak pénzeit is. 
Ez utóbbi ütött legnagyobb szeget 
az atyafiak fejébe. S Gergő már tü
relmetlenül izgett, mozgott a helyén. 
Azon töprengett, hogy mikép szök
jék meg a fogadott fiai mellől, nya
kukban hagyva a fizetséget.

— Izé, gyerekek! — állott fel 
Gergő — most jutott eszembe, hogy 
a feleségem finom fánkot süt odahaza. 
Haza megyek s hozok belőle egy 
tállal.

— Nagyon jó lesz ! — helyeselték 
a fiai.

Gergő erre felkerekedett s ingadozó 
léptekkel botorkált ki a korcsmából.

— Bábi, ébredj I jönnek a tatárok, 
vagyis a szerbek a szép lányokért 
és menyecskékért! — ezzel nyitott 
be Gergő otthon.

— Jaj, galambom édes uram, ne 
engedjen engem elvinni! — könyör- 
gött Bábi asszony, összetett kézzel s 
még a fogfájása is elmúlt a nagy 
rémülettől.

— No, abban megnyugodhatsz, 
hogy nincs olyan ostoba szerb, aki 
ilyen vén asszonyt is elvigyen. Meg
maradsz te már csak az én gyönyörű
ségemre.

— De hátha mégis szemet vet rám 
valamelyik:

— No, no, még az a disznóhaj
csár nép sem vesz be teljes világta
lan katonát. Hanem elviszi az ebugatta 
népe magad helyett a pénzedet a 
takarékból.

— Gondolja kend ? 1 kérdezte Bábi 
asszony rémüldözve.

— Nemcsak gondolom, de tudom
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is. S az egész világ azt beszéli már. 
Azért nincs más hátra, minthogy 
azonnal kikérd a pénzedet a takarék
ból ; — magyarázta Gergő.

Bábi asszony is helyeselte a pénz
kivételt s másnap beküldte emberét 
a városba. Gergő már kora reggel 
beállított a takarékpénztári helyiségbe. 
A takaréki urak még nem is érkeztek 
meg, ellenben ott volt már egy sereg 
asszony s oly óriási zenebonát csap
tak, hogy Gergő majdnem megsüke- 
tült belé. Sokan könyvecskéket szo
rongattak kezükben, azon célból, hogy 
kiveszik a pénzüket.

— T y ű ! — gondolta Gergő —  
ez a sok menyecske mind megelőz 
engem a kivétellel s mire rám ke
rülne a sor, elfogy a takarék pénze, 
én nem kapom meg a pénzemet. 
Ezen segíteni kell I

— Asszonyok! Viruló s hervadó 
rózsaszálak! — kiáltott harsányan.
— Ha akarnak szemnek és szívnek 
kedves dolgot látni, siessenek ki a 
város végére. Ott sorakozik sok 
ezernyi vitéz huszár; mennek a 
szerbek ellen.

Nosza rohant ki az asszony nép 
nagy része az épületből. S így Gergő 
elsőnek jelentkezhetett a betétkivé
tellel.

— Megtisztölöm a tekintetes ura
kat, — szólt alázatos hangon — le
gyenek szívesek, adják ki ezt a 
csekély pénzecskét 1

— Megijedt maga is ? — kérdezte 
tőle a takarék könyvelője.

— Én ?! Még csak az kellene, hogy 
attól a hitvány disznópásztor népség
től megijedjek ! Tudja meg, tekintetes 
ur, ott voltam a bosnyák háborúba 
is, harcoltam, mint a tigris, de ott 
leszek és közibük ütök a bocskoros 
kanász-nemzetségnek i s !

— Hát akkor miért veszi ki a 
pénzét ? — kérdezték tőle.

— Hát, izé, magához vette a jó 
Isten a feleségem szegény kereszt
anyját és elvette a Perecz Istók a 
keresztlányát. Tehát itt is, ott is kell 
a pénz kőccségre; — mondta Gergő 
nagy hangon.

A takaréki urak mosolyogtak s ki
fizették Gergőnek a felesége ötszász 
korona betétjét, kamataival együtt, 
ami kitett már ötven koronát.
• — Ejha, de megnőtt már a fia i s !
—  Csodálkozott Gergő s az ötven 
korona kamatot nem is tette a többi 
mellé. Az ő fáradsági díja lesz az. 
ürüljön az asszony, hogy visszakapja 
a pénzét.

Erre megérkeztek a huszárokat leső

asszonyok is, szidták Gergőt, mint a 
bokrot, hogy úgy felültette őket.

— Ne búsuljatok, húgaim, — biz
tatta őket Gergő —  ha szép derék 
embert akartok látni, itt vagyok én. 
Feleségül is veszem mindegyiteket, 
a meyiteknek csak nagy summás 
betétkönyve van.

Gergő ezzel búcsút mondott a taka
réknak, majdan az egyik kocsmának 
is s haza törtetett a falujába. Egész 
estén azon törték fejüket Bábi asz- 
szonnyal, hogy hová rejtsék el az 
ötszáz koronát. Hosszas töprengés és 
próbálgatás után végre abban állapod
ták meg, hogy a ház hátsó végében 
levő körtefa tövébe ássák el. Gergő 
azonnal ásót kerített elő, Bábi asz- 
szony pedig kapát vett kezébe. A 
hold pedig világított nekik a pénzel
rejtéshez, amely úgy esett meg, hogy 
Bábi asszony a pénzt először is ru
hába göngyölte s aztán ruhástól együtt 
beledugta egy csorba tejesfazékba. 
Úgy került a kincs a földbe.

Harmadnap reggel azonban Bábi 
asszony nagy rémülettel látta, hogy 
az elásott fazék kibújt a földből. A 
körtefa alatt hevert összetörve, ellen
ben a beledugott pénz máshova bujt 
el. A szörnyű rémületre Gergő is elő
került s az ördög nevét emlegette. 
De hát akárhogy is emlegette, a pénz 
nem került elő. Énnélfogva ünneplőbe 
öltözött, elsietett a városba s nagy 
panasszal adta elő baját a szolgabiró 
urnák.

— Szörnyű ostoba nép! — táma
dott rá az indulatos szolgabiró — 
minek kellett a földbe ásni a pénzü
ket ! Nem tudták a takarékba vinni, 
ahol megőrzik és kamatot is adnak 
ráadásul!

— Dejszen megelőzőleg éppen on
nét vettem k i! — szólt Gergő a fe
jét vakarva.

— Micsoda ?! — kiáltott rá még 
nagyobb indulattal az epés szolga
biró. — A legbiztosabb helyről ki
veszik a pénzüket, hogy odahaza 
ellopják s elrabolják tőlük, sőt sok 
esetben meg is gyilkolják őket s 
végül a nyakunkra jönnek, hogy mi 
keressük meg azt, amit a butaságuk 
miatt elveszítettek!

— A fenyegető háború miatt vettük 
ki a takarékból, kérem átossággal 1 
— mentegetőzött Gergő.

— Annál inkább ott a helye ilyen 
válságos időben a pénznek, ahol leg
jobban meg tudják őrizni 1 — foly
tatta a szolgabiró úr. — A takarék- 
pénztárak tüzmentes vasszekrények
kel vannak felszerelve, melyeknek 
tartalmát betörés ellen be is biztosít-
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ják. És aztán azt is tudják, hogy a 
takarékpénztárak pénzei legnagyobb- 
részben jó földbirtokokra betáblázás 
mellett ki vannak kölcsönözve, szóval 
pénzüket olyanoknak adják ki köl
csön, akiknek vagyonuk van. Aztán 
a magántulajdon még a háború al
kalmával is szent és sérthetetlen 
mindenki előtt, tehát még az ellen
ség előtt is. Hát van a takarékpénz
táraknál biztosabb helye a pénznek 
a világon ? !

—  N incs! — mondta Gergő ször
nyen szégyelve a dolgot. Elballagott 
aztán onnét a takarékpénztárba, hogy 
beteszi a múltkor kapott s félretett 
ötven korona kamatot. Legalább némi 
kis vigaszt visz haza vele az asszony
nak.

—  Tessék tekintetes úr ez a kis 
pénz! — nyújtotta át a pénztáros
nak. — Az ötszáz korona lesová
nyodott ötvenre. így jár az ember 
minden portékájával, ha rosszul gon
dozza.

Alighogy otthagyta a takarékpénz
tárt, két ismerős (huszárokat lesett) 
menyecskével találkozott a piacon, 
akik nagy panaszszal fogták közre. 
Egyiknek elrabolták az éjjel a taka
rékból kivett pénzét és őt meg is 
fojtogatták érte. A másikkal pedig 
az a furcsa eset történt meg, hogy 
a takarékból kivett pénzét a kama
rába félretett rozoga spárherdbe rej
tette el, melybe a rossz, vásott gyer
mekei játékból begyújtottak, míg ő a 
komaasszonyánál időzött s elégett az 
összes bankópénze.

Ép kapóra jött Gergőnek a panasz. 
Ha már úgy megszidta őt a szolga- 
biró úr, ő is hasonlókép’ könnyíti 
meg a lelkét:

— Úgy kellett nektek, hugáim, 
amiért olyan oktondik vagytok l Azért 
vettétek ki a legbiztosabb helyről a 
pénzeteket, hogy odahaza kirabolja
nak s megfojtogassanak érte benne
teket; vagy pedig a gyermekek el
égessék a drága pénzt, akárcsak a 
szalmát I Ha eszetek lett volna, úgy 
tettetek volna, mint én. Ihol van ni 
a betétkönyvem, visszahelyeztem oda 
én a pénzemet, ahol teljes biztonság
ban van. .  . isten áldjon bennetek.

A biblia hódítása.
Egy kis füzet fekszik előttünk, 

mely minden magyarázgatásnál éke
sebben hirdeti: „az Úr beszéde meg
marad örökké ! “ . . .  A brit bibliater
jesztő társulat évi jelentése ez a fü
zet. Mikor végiglapozzuk, csodálkozva

állunk meg ezen hatalmas, nagy inté
zet áldásos és eredményes munkál
kodása előtt. De érezzük azt is, hogy 
ezekben a nagy eredményekben az 
Isten tükrözted vissza kegyelmes, jó 
lelkét s ő az, ki emberkezek által 
szerteviszi az egész világba, fényes 
palotától a kicsiny kunyhóig az ő 
örökkévaló beszédét.

Az 1911 — 12-ik évben 7 millió 394 
ezer bibliát terjesztett el a társulat. 
Bevétele 6 és fél millió, kiadása 7 
millió volt. Tehát egy fél milliót rá
fizetett munkálkodására. Mert a bib
liaterjesztő társulat nem keres hasz
not, hanem inkább nagy áldozatokat 
hoz, csakhogy a bibliát minél olcsób
ban terjeszthesse az emberek közt.

A társulat majdnem 100 bibliarak
tárt tart fenn. A terjesztés munkáját 
mintegy 600 bibliásasszony és 1100 
bibliaárúsító végzi. Eddig már 440 
nyelvre van a biblia lefordítva, de 
mindig újabb fordítások készülnek.

Az egyes országokban igen külön
böző tapasztalatokat szereznek a biblia
árusítók. Sok helyen éles harcot kell 
vívniok a vallástalan iránnyal, sőt 
— és ez elég szomorú — a róm. kath. 
egyházzal. így például a szomszédos 
Ausztriában úgy a kath. papok, mint 
a hivatalnokok mindent megtesznek, 
hogy a biblia terjesztését lehetetlenné 
tegyék. Még attól sem riadnak vissza, 
hogy a bibliaárúsítók iparengedélyét 
egyszerűen elkobozzák. így azután 
nem csoda, hogy sokfelé hallatlan 
tájékozatlanságot találunk. Bukoviná
ban egy szíjgyártó kijelentette a biblia
árusnak, hogy tulajdonképpen csak 
két biblia létezik, az egyik a pápáé, 
a másik a lembergi érseké.

Az egyik stájerországi faluból a 
a katholikusok villával és kövekkel 
üldözték ki a bibliaárusítókat. Cseh
országban a klerikális újság ezekkel 
a meleg szavakkal ajánlotta az arra
felé utazó bibliaárusítót:

„Egy ember, kinek eladó bibliái és 
30 filléres testamentumai vannak, 
beutazza az országot. Emlékeztetjük 
olvasóinkat arra, hogy ezen könyvek 
eretnekektől származnak és a szent 
egyház által tiltva vannak. Ezek a 
bibliaárusok a hívőket csak ingado
zókká kívánják tenni és az egyház
ból kilépésre ösztönözni. Utasítsátok 
azért ki őket!“

Fájdalom, Magyarországról is talá
lunk ilyenféle feljegyzést. Goger bib
liaárus elmondja, hogy az ország 
nyugati részén egy helyen mindig 
sarkában volt a kath. pap, ki a meg
vásárolt bibliákat összegyűjtötte és 
elégette.

De ezek a nehézségek nem riaszt
ják vissza derék bibliaárusítóinkat. 
Mennek faluról-falura, házról-házra, 
megküzdenek esővel, viharral, hideg 
közönnyel, durva erőszakkal. Fárad
ságukat is édesnek érzik, mert tud
ják, hogy a jó Isten szolgálatában az 
ő szent országát építik. Dacára a sok
féle emberi gyarlóságnak, mégis min
dig ezt az isteni segítséget érzik. 
Hiszen úgyszólván mindenütt nagyobb 
lett az eladott bibliák száma. És az a 
család, amely valamikor egy evan
gélista könyvét megvásárolta, újra 
felkeresi a bibliaárusítót s megveszi 
az egész bibliát.

Egy magyarországi róm. kath. kéz
műves rongyos bibliát mutatott az 
árusítónak. Azután elmondta, hogy 
papja meglátta nála a bibliát s el 
akarta tőle venni. Akkor szakadt el 
ennyire.

Ugyancsak Magyarország egyik 
községében betért a bibliaárusító a 
bíróhoz. Megnézegették a bibliát és 
csodálták, hogy milyen olcsó. A biblia
árusító olvasni kezdett bélőle, ők pe
dig hallgatták. A végén nemcsak 
megvették a bibliát, hanem addig 
könyörögtek a bibliaárusítónak, míg 
az este ott maradt s korátokat énekelt 
s szentírási szakaszokat olvasott.

Ha mindezt olvassuk, nem érez- 
zük-e, hogy a 1)10113 nem emberek 
által irt múlandó könyv, hanem az 
Isten beszéde, mely megmarad örökké? 
De egyszersmind kiérezzük azt a nagy 
kötelességet, hogy mi is tőlünk telhe- 
tőleg tegyünk meg mindent a biblia 
terjesztésére. Kérdezd meg magadtól: 
vájjon megtetted-e, amit tehettél? ... 
Van-e legalább egy hajlék, melybe 
te vitted be a bibliát, van-e egy kéz, 
melybe te adtad az örökkévaló evan
géliumot ? És mindenekelőtt: ott van-e 
a te hajlékodban és a te kezedben ?

Újév reggelén.
Újév reggelére ismétlen ébredvén 
Megtartó Istenem téged kereslek é n ! 
Először is hálát rebeg néked szívem 
Hogy az elmúlt évben megőriztél híven. 
Éltem megtartottad, szükségem megadtad, 
Minden utaimat bölcsen igazgattad, 
Mindezekben látom hű gondviselésed. 
Legyen áldva Uram örökké szent neved !

E nap virradtával ekkép fohászkodom: 
Uram ez évben is te légy hű pásztorom 
Éltem sajkájának, amely siklik tova 
Az élet tengerén, te légy kormányosa.
Ifjú vagyok, még csak part körül cirkálok 
Évről-évre mindig beljebb vitorlázok 
S hogy az örvény el ne ragadja sajkámat; 
Jézus, maradj velem s kisérjed pályámat.
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Azért is könyörgök én istenem neked 
Terjeszd mindenekre hű gondviselésed. 
Áldd meg békességgel egyházam s hazámat 
Adj nekik vezető bölcs elöljárókat 
Házamnak jólétet, tartós egészséget 
Édes szüleimnek boldog, hosszú éltet.
És tarts meg bennünket a te félelmedben 
Hogy legyünk boldogok mindnyájan egy

[hitben.
Mátisz József.

A kis gyufaárus leányka.
(Szilveszteri történet.)

Andersen után irta : Pulay Vilma.

Szilveszter estéje volt. A nap utól- 
szor hinté szét bucsusugarait a földre 
a haldokló évben, — hogy azután 
néhány óra múlva örökre eltűnjék a 
múlandóság tengerében és átadja 
helyét a küszöbön álló új esztendőnek.

Fönn a magas mennyboltozaton, 
a végtelen világűrben csakhamar 
kigyulladtak a fényes csillagok miri- 
árdjai, a főváros forgalmas utcáin 
pedig a villamos lámpák ezrei, melyek 
hófehér, szinte vakító fényt hintettek 
szét és káprázatos fényárba burkolták 
a hatalmas város gyönyörű palota
sorait és a dús, csillogó kirakatokat.

Ragyogó pompa, fény uralkodott 
mindenütt és mindenfelé : ámde annál 
élesebb, szembetűnőbb ellentétet nyúj
tott ezzel szemben a főváros túlsó 
része, a szegény néposztály lákóhe- 
ly e : a' külváros, melynek túlzsúfolt, 
egészségtelen, romlott levegőjű pin
celakásait, padlásszobáit a legnagyobb 
nyomor, ínség tariá állandóan meg
szállva.

A szépen rendezett forgalmas ut- j 
cákon szinte kétszeres erővel lüktetett 
most a máskor is oly zajos, mozgal
mas fővárosi élet. Ide ’s tova robog
tak a fényárban úszó utcákon és 
tereken az előkelő világ fényes magán
fogatai, automobiljai. A korzókon 
pedig előkelő közönség hullámzott 
fel-alá, mely a ragyogó téli estének ! 
szépségét akarta élvezni.

Ebben a vidám embertömegben 
észrevétlenül bandukolt tova egy 
szegényes, kopott ruhába öltözött 
kis leányka. Rongyos köténykéjében 
egy csomó gyufát vitt magával, hi
degtől megdermedt kezeiben szintén 
egy-egy skatulya gyufát tartott.

Éhes is, fáradt is volt szegény kis 
leány, — egész nap künn járt az 
utcákon, de hiába! Senki sem vett 
tőle csak egy skatulya gyufát is, 
senki sem nyújtott neki könyörado- 
roányt; mindenki a saját kedvtelése 
után járt, —  a gazdag, boldog em

berek ügyet sem vetettek a rongyokba 
burkolt gyermekre, — aki feléjük 
nyújtotta alamizsnáért kezét.

Eközben lassanként elcsendesült 
a járó-kelők zaja, — megszűnt a 
hintók robogása, megszűnt a villamos- 
forgalom, — becsukták a boltokat 
is és a kis leányka egyedül maradt 
a fényesen kivilágított utcákon.

Az idő pedig egyre haladt, — már 
éjjeli 11 óra volt, — s a szegény 
koldusleányka úgy fázott, úgy di- 
dergett a hideg, holdvilágos decemberi 
éjszakában. Hazamenni nem akart,
— félt a mostohája kemény szavai
tól és az ütlegektől, melyek oly 
gyakran és oly bőven kijutottak neki, 
kivált ha üres kézzel, pénz nélkül 
ment haza. Úgysem várta volna ott
hon sem meleg szoba. Egy nagy 
bérkaszárnya, sötét, szűk padlásszo- 
bácskájában lakott mostohájával 
együtt a szegény kis leányka, akinek 
az élet ínségen és szegénységen kívül 
egyebet nem juttatott.

Búsan ült le szegényke egy kiálló 
szegletkőre, egy hatalmas palota sar
kán és sóvárogva nézett a fényes 
tükörablakokra, honnét a nehéz se
lyemfüggönyökön keresztül némi kis 
világosság szűrődött ki az utcára.

Ah 1 de jó volna ott benn, abban 
a pompás szép szobában melegedni,
— gondolta magában s dideregve 
húzta össze magát a hideg kövön.

Majd hirtelen gondolattól megka- 
patva, — elővett kötényéből egy 
skatulya gyufát s egy szálat meg
gyújtott belőle a palota falán. A gyufa 
élénk lánggal lobogott fel a csendes, 
tükörfényes téli éjszakában s a kis 
koldusleányka csodás, varázslatos 
mese- és álomképeket látott maga 
előtt föltűnni és elvonulni a gyújtószál 
fényénél.

Legelőször egy nagy, nagy kan
dallót látott, melyben vígan pattogott 
a tűz, — óriási fahasábok égtek 
benne s szinte érezte a jóltevő me
legséget, mely feléje áradt. Épen már 
kezeit akarta kinyújtani, hogy azokat 
is megmelegítse, midőn egyszerre 
csak elaludt a gyufaszál és a kan
dalló is eltűnt.

Majd újból meggyújtott egy szálat. 
A gyufaszál égett, lobogott és a 
palota falát oly átlátszónak látta a 
kis leány, mintha üvegből lett volna. 
Belátott a pazarul feldíszített terembe, 
hol éppen nagy lakoma volt. Olt is 
Szilveszter-estét ünnepelték, fényesen 
megtérített asztalok mellett.

Feltárultak az ebédlő óriási szárny- 
’ ajtói és ezüst tálcákon hozták egy- 
I másután a felszolgáló inasok a kü

lönbnél különb pompás ételeket. A 
kis leányka sóvárogva nézte, mint 
helyezik asztalra a kitűnő pecsenyé
ket, — majd a süteményt és végül 
az édességeket, déli gyümölcsöket. 
Úgy szeretett volna csak egy falatot 
is kapni, hiszen olyan éhes volt már, 
— s íme egyszerre csak kiugrott 
egyik tálból egy pirosra sült kacsa, 
késsel-villával hátában és éppen teléje 
bicegett. Örömmel kapott utánna a 
kis leány, de ekkor hirtelen kialudt 
a gyufaszál s eltűnt minden, a dúsan 
megrakott asztal, a jó meleg szoba 
és ismét csak a hideg fal volt látható.

A kis leányka elszomorodott, de az
után újból meggyújtott egy szál gyufát 
és most csodaszép karácsonyfa alatt 
látta magát. Ezer meg ezer gyertyácska 
égett a zöld ágakon, melyek dús aján
dékokkal voltak megrakva. Boldogan 
nyújtotta ki utánnuk kezét; de ekkor 
hirtelen eltűnt előle a pompás kará
csonyfa, mert a gyufaszál ismét el
aludt. „Ah, milyen rövid ideig tartott 
ez is, sóhajtott a kis leány, — már 
éppen le akartam szedni azt a sok szép 
holmit a karácsonyfáról. Megpróbálom: 
gyújtok még egy szálat, hátha újból 
láthatom azt a szép fát.“ — Ismét 
végighúzott egy gyufát a falon — s 
akkor hirtelen fényes világosság áradt 
szét körülötte. Egyszerre csak a nagy 
fényességből eléje lépett rég meghalt 
nagyanyja alakja.

— „Nagymamám“ — kiáltott a kis 
koldusleány, — vigy engemet magad
dal. Tudom, hogy mihelyt elalszik a 
gyufaszál, te is éppenúgy eltűnsz, 
mint ahogyan eltűnt a meleg kandalló, 
a pompás lakoma és a csillogó kará
csonyfa. — „De te ne hagyj itt — 
jó nagyanyám, igen-igen hideg van 
és én annyira fázom.“

Eközben csakhogy el ne tűnjék 
nagyanyjának alakja, gyorsan gyújto
gatta a gyufaszálakat egymásután, 
melyek szinte vakító fényt árasztot
tak szét.

S ebben a nagy világosságban is
mét egy álomképet látott a kis koldus
leányka. Látta, hogy nagyanyja kö
zeledik hozzá, lehajol, megsimogatja, 
karjára veszi s elkezd repülni feljebb- 
feljebb, míg egyszer csak felérkeznek 
a fényes mennyországba.

* **
Éjfél volt. Az óra 12-őt ütött. Az 

óév most hanyatlott sírjába. — Bent 
a fényes palota pompás termében a 
jókedvű mulató társaság zajos üdv
rivalgással köszönté az új esztendőt. 
„Boldog újévet I . . . “ „Boldog új
évet 1. . .  mondták egymásnak a ven-
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dégek. Künn az utcasarkon, a hideg 
kövön pedig éppen akkor halt meg 
a kis koldusleányka. Látomása meg
valósult. Isten meghallgatta kérését, 
a letűnt ó-évvel együtt magához vette, 
hogy a földi nyomorúság után oda 
fenn megtalálja boldog új esztendőjét.

A pösze beszédről.
Általánosan elterjedt rossz szokás 

az, amelyről most röviden szólani 
akarok.

A gyermek, midőn beszélni tanul, 
nem tud minden hangot egyformán 
kimondani, hanem a nehezen ejthető 
hang helyett mond egy hozzá hasonló 
könnyebbet s lesz ilyenforma beszédje: 
,ed med ed a kettő“, vagy „elment 
idetanám a meddőle, hoz tutolitát, 
aztán medpődi, én med megetem“ 
vagy e helyett: nagy sár van az ut
cán így „nad tál van a dután.“ Az 
ilyen beszéd szerfölött tetszik eleinte 
a legtöbb szülőnek s a helyett, hogy 
szép lassan leszoktatnák róla, ők ma
guk is olyan módon beszélnek vele 
és midőn a gyermek növekedik ren
desen olyan boszantó pöszén beszél,

hogy még a szülei sem igen értik 
meg s mérgelődnek miatta, de az 
eszükbe se jut, hogy legfőkép ők az 
okai.

Mikor aztán az ilyen gyermek is
kolába kerül, milyen nehéz a rendes 
kiejtéshez szoktatni. Sokan közülük az 
első évben sehogysem tudják elhagyni 
a már megszokot beszédmódott, sőt 
van olyan is, aki egész életére pösze 
marad. S mennyi boszuságot okoz 
az ilyen gyermek tanítójának! Pedig 
szegény nem tehet róla. Sőt hányszor 
ki van téve társai gúnyolódásának is 
és csak kitartó munkával lehet helyes 
beszédre szoktatni.

Pedig egy kis előrelátással, okos 
megfontolással igen könnyű elejét 
venni a bajnak. Nem kell mást tenni, 
mint mindig tisztán, helyes kiejtéssel 
beszélni a gyermekkel kezdettől fogva. 
Ne a felnőttek utánozzák a kis értet- 
leneket, hanem azon legyenek, hogy 
beszéddel, tettel ők álljanak követendő 
példakép gyanánt a gyermek előtt, 
mert az a példát utánozza s amint a 
tapasztalás mutatja, a rosszat sokkal 
szívesebben, mint a jót. Lehet azért 
kedveskedve, becézkedve szólani hoz
zájuk, de mindig csak tiszta kiejtéssel,

mert így ők is olyan beszédhez szok
nak majd hozzá. Nem kell megengedni 
a nagyobb gyermekeknek sem, hogy 
még csak tréfából is utánozzák kis 
testvéreik hibás beszédét. Ha így já
runk el, akkor majd megapad a pö- 
szék nagy serege s mire iskolába 
jutnak, arra legalább beszélni tudnak.

Ismétlem, a szülőket terheli érte a 
felelősség, ha gyermekük pösze. A leg
több esetben egy kis jóakarattal elke
rülhető ez a gondatlanságból eredő, 
boszantó szokás.

Vajha minél többen megszívlelnék 
felszólalásomat s rátérnének a he
lyes útra!

Badics Adám
nemescsói tanító.

O lv a s s á to k  a  b ib liá t .
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán l l f i l l  ott, 
Hiányzik ott a legfőbb kincs, De Isten nem lel baj Iákot.
December 29. vasárnap, Zsolt. 31, 15 — 16.

„ 30. hétfő, Zsolt. 90, 2.
„ 31. kedd, Zsolt. 103, 2.

Január 1. szerda, Zsolt. 25, 4 — 5.
„ 2. csütörtök, Ezsajás 26, 4.
„ 3. péntek, Galat. 6, 2. >
„ 4. szombat, Zsoltár 138, 6.

O lvasó inknak , m u n k a tá rsa 
in k n a k  és la p u n k  m in d en  ba
rá tjá n a k  boldog ú jesztendőt, 
k ív á n u n k !  Isten  v igyen  m eg
elégedést és boldogságot m in 
den  csa ládba!

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Laszkáry Gyula meghalt. Laszkáry 
Gyula főrendiházi tag, a dunán-inneni 
evangélikus egyházkerület felügyelője 
72 éves korában meghalt. Hosszú 
évtizedeken keresztül rendületlenül 
állott egyházunk vezéremberei közt 
s buzgón munkálkodott egyházunk 
javáért. Elhunyta nagy veszteség egész 
egyházunkra. A jó Isten tegye áldottá 
pihenését s támasszon egyházszere- 
tetben, bölcseségben és munkabírás
ban erős utódot helyébe!

A protestánsok száma. Az 1910. 
évi népszámlálás eredménye szerint 
a szorosan vett Magyarország terü
letén 2,603.553 református, 1,306.436

ág. h. ev. számoltatott össze, ö ssze
sen a protestánsok száma 3,909.989  
— az összlakosság egyötöd része.

Az új énekeskönyv térfoglalása. A 
csöngei anyagyülekezetben ádvent 
első vasárnapján vették a hívek hasz
nálatba az új énekeskönyvet. Hogy 
pedig a templomi éneklés helyesen, 
a korálkönyv szerint menjen, a hí
vek : nők s férfiak egyaránt, heten
ként két este az iskolában egyházi 
énektanulásra jönnek össze, hol az 
egyházi zenében bizonyos jártasságra 
tesznek szert. Kézikönyvül nagyon 
szeretik a 24 filléres „Dallamos füze
tet.“ Éneklés után vallásos tartalmú 
és egyéb ismeretterjesztő felolvasás 
következik, melyeket a megjelentek 
nagy figyelemmel hallgatnak.

Az énekeskönyv szépségét mi sem 
bizonyítja jobban, minthogy egyes 
érdemekben megőszült, buzgó egy
háztagok örömmel mondják, hogy 
igazi ihlettel olvasgatják a szebbnél 
szebb magasztos énekeket és nem 
győznek betelni azon üdítő forrás

vízzel, mely a mély vallásossággal 
megirt énekekből bugyog a szomju- 
hozónak. Töröljön le sok bús köny- 
nyet és adjon minél több lelki víg- 
ságot a bevezetett új énekeskönyv 
ezen érdemes egyházközség keblében!

Vallásos estély. A nagyvázsonyi 
ev. gyülekezet ádvent 3. vasárnapján 
vallásos estélyt tartott. Gyülekezeti 
ének és oltári ima után az állami is
kola ev. növendékei adtak elő ádventi 
éneket; ezenkívül Zsiray Lajos lel
kész tartott felolvasást. A vallásos 
estély offertoriumának jövedelmét a 
karácsony 1. ünnepi offertoriummal 
együtt községi szegényházépítési alap
ra ajándékozza a gyülekezet.

Gyászrovat. Súlyos csapás érte 
Lórántffv Lajos rábabogyoszlói ev. 
tanítót. Felnőtt leánya, Juliska élete 
tavaszában, rövid, de súlyos szenve
dés után elhunyt. Szülei, testvérei és 
jegyese siratták s velük együtt gyá
szolt az egész gyülekezet s ismerő
seinek széles köre. A jó Isten adjon 
a korán elköltözöttnek csöndes pihe-
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nést, az élőknek pedig vigasztalást!
Lelkészek lemondása. A soproni 

gyülekezet egyháztanácsának dec. 
19-én tartott gyűlésén Brunner János 
és Zábrák Dénes lelkészek bejelen
tették, hogy tekintve betegeskedésü
ket, 1913. május 1-én nyugalomba 
vonulnak. A lemondás bizonyára 
széles körben kelt őszinte részvétet, 
mert a lemondó lelkészek érdemes 
munkásai voltak egyhazunknak.

I tth o n ró l.

A háborús mozgalom. Sok hullám
zás után mintha mégis csak a béke
hírek győzedelmeskednének. A nagy
hatalmak konzulai Londonban érte
kezletet tartottak. Az oroszok a moz
gósítást beszüntették. Úgy látszik a 
szerbek is belátják, hogy kilátástalan 
a követelésük s egy kissé szerényebb 
hangon beszélnek. Valószínűleg oly- 
formán oldják meg a nehéz kérdést, 
hogy a szerbek nem kapnak tenger
partot, de joguk lesz egy montene
grói kikötőnöz és oda vasutat épít
hetnek.

A kivándorlás, mint hónapok óta 
megfigyelhető, szokatlan mértékben 
növekedik. Olyan vidékről is, a hol 
munkáshiányról panaszkodnak és a 
hol a napszám nagy, a kivándorlás 
jobban tizedeli a lakosságot, mint 
azelőtt. A most megjelent kimu
tatás megállapítja, hogy 17.951 út
levelet váltottak ennek az évnek ok
tóberében, míg tavaly ugyanebben az 
időben 9.897 útlevelet. A novemberi 
eredmény valószínűen még rosszabb. 
Ebben lehet ugyan része a borús 
külső politikának is, de úgy látszik, 
hogy az argentínai mezőgazdasági 
munkálatok elvégzésére nagyobb mun
kástömeget toboroztak Magyarország
ból és Ausztriából. Tulajdonképen 
Ausztria és Argentína között szövö
getik erősen a szálakat s odacsábít
gatják a hiszékeny embereket.

Zárják be a korcsmákat. Szatmár 
megyében a Gazdasági Egyesület fel
iratot intézett a kormányhoz, hogy 
legalább a nehéz viszonyok és inség- 
idők tartamára rendelje el a korcsmák 
vasárnapi bezárását. Az egyesület 
egyúttal körlevelet intézett az összes 
vármegyei egyesületekhez hasonló 
állásfoglalás végett.

Merényletterv a gombosi hid ellen. 
Egy álruhába öltözött szerb tiszt a 
gombosi dunai hid ellen merényletet 
akart elkövetni. A határrendőrség ki- 
rendeltsége elfogta a tisztet, a kinél 
robbanóanyagot találtak. Az apatini 
fogházba vitték.

A z  o r s z á g  d o lg á r ó l.

A képviseloház az adóreformról 
szóló törvényről vitatkozott s a pénz
ügyminiszter kijelentette, hogy tekin
tettel a súlyos gazdasági helyzetre, 
a törvény végrehajtását egy félévre 
felfüggeszti. Néhány törvényjavaslat 
letárgyalása után a képviselőház be
fejezte tanácskozásait s megkezdte 
karácsonyi szünetét, mely január 
közepéig tart.

A főrendiház szintén tartott gyűlést, 
melyen letárgyalták és elfogadták a 
képviselőház törvényjavaslatait. Az 
utolsó ülésen felszólalt Csernoch 
hercegprímás s a béke érdekében 
beszédet mondott. Nemcsak a külső 
békére van szüksége nemzetünknek, 
hanem a belső békére is, mert any- 
nyira elfajultak a politikai viszonyok, 
hogy testvér testvér, barát barát 
ellen fordul.

Az ellenzék szintén gyűlést tartott 
a múlt héten. Több szónok sürgette 
a külömböző pártok egyesítését, azon
ban határozatot erre vonatkozólag 
nem hoztak.

A képviseloház munkaprogrammja,
Az új év után összeülő kepvíselőház 
mindenekelőtt a választójogi törvény- 
javaslatot veszi tárgyalás alá.

Kovács Gyulát felmentették. Kovács 
Gyula orsz. képviselőt, ki mint annak 
idején megírtuk, Tisza Istvánra három
szor rálőtt, az esküdtszék felmentette.

A  n a g y v ilá g b ó l .

Háború vagy béke? Megkezdődött 
a balkán népek és a törökök közt 
a béketárgyalás. Mivel azonban a gö
rögök tovább folytatják a küzdelmet 
a törökök ellen, nagy kérdés, hogy 
nem semmisül-e meg minden béke
reménység. Megnehezíti a helyzetet 
az is, hogy a törökök Drinápolyt nem 
akarják átengedni a bolgároknak.

Uj törvény az amerikai bevándor
lásról. Az amerikai, képviselőház a 
bevándorlásra vonatkozólag új törvényt 
fogadott el. E szerint oly tizenhat éven 
fölüli emberek, akik nem tudnak ol
vasni, eltiltatnak a bevárdorlástól. 
Kivételt csak olyanokkal tesznek, akik 
be tudják bizonyítani, hogy vallási 
üldöztetés miatt vándoroltak ki.

Bányakatasztrófa. Dortmundban 
nagy bányaszerencsétlenség történt. 
Több mint hatvan ember meghalt. 
A bányásztelepek szomorú népe a 
dermesztő hidegben ott állott a föl
robbant tárna hejárata előtt. Vala
hányszor egy-egy letakart tetemet 
hoztak, az asszonyok erőnek erejével

odatódultak, lerántották a takarót a 
Szent Mihály-lováról, de elborzadva 
hökkentek vissza: a holttest egészen 
megszenesedett és az áldozatra nem 
lehetett ráismerni.

Tragédia a kaszárnyában. Orosz
országban egy lovastüzérdandár ka
szárnyájában tűz támadt, melyet gyor
san eloltottak. Egy altisztet, akit gyúj
togatással gyanúsítottak, le akartak 
tartóztatni. Az altiszt ekkor revolve
réből többször lőtt és az egyik lövés 
egy törzstisztet talált, aki azonnal 
meghalt, egy másik golyó egy kato
nai irodai tisztviselőt sebesített meg. 
Az altiszt erre öngyilkosságot akart el
követni, de csak megsebesítette magát.

A zsidók száma. A legújabb sta
tisztikai adatok szerint a zsidók száma 
körülbelül 12,000.000, kik közül 
kerekszámban 9,100.000 él Euró
pában, 2,000.000 Amerikában, 530 
ezer Ázsiában, 350.000 Afrikában,
20.000 Óceániában. Az Európára 
eső számból kikerekítve 5,200.000 
Oroszországban lakik, 1,270.000 
Ausztriában, 910 000 Magyarorszá
gon, 615.000 Németországban, 290 
ezer Törökországban, 270.000 Romá
niában, 240.000 Nagybrittanniában,
110.000 Hollandiában, 100.000 Fran
ciaországban, 53.000 Olaszországban,
34.000 Bulgáriában, a többi néhány 
ezer elszórtan él. A világ legnagyobb 
zsidó-városa Newyork, hol 1,100.000 
zsidó van.

GABONAÄKAK.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1912. év, dec. hó 26-án.
Búza 20.90, Rozs 19—, Árpa 19.—, Zab 

19.60. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.
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Tanonc felvétetik
Pleyer Árpád fűszerkereskedésében 
Cs.-Somorja, Pozsonvmegye. Közép

iskola megkívántatik. i_3

Dunántúli szakácskönyv
bővített kiadását bekötve, bérmentve 
4 korona 60 fillér ellenében szállítja 
szerző: NAGY FERENCNÉ Pénzeskut.

(Veszprémmegye.)

aM -»Afc. J if t. -»Aa- .1. KáL. fAAfhurt.yfa «AAferfc
HfllTtr »V rr> !V .'F 'vrP TtTV

! Sza l óky  Zsigmond t
Í  szobrász és kőfaragó .

I  C E L L D Ö M Ö L K Ö N  |
* Szenthárom ságtór. ^

|  Homokkő-, márvány-, grá- f 
|  nit-, syenit sírkőraktára. |  
I  Kataszteri földm éréshez I 
$ szükséges köveket rak- I 
I  táron tartok.
I  ' I|  Épületm unkát és minden- |  
I  nem ű javítást elfogadok. |

-«»■_fAAtfa . A l j i a Ai r t á f t l  rflitlfi [AA 1*1 fAÁfc rlflélh ÉlitlrtlJBi
“ Ír  TTr TTr ¥1“ "  TVTPVrp WP W**

Tanulók kerestetnek.
Könyvkereskedésembe, nyomdámba 
és könyvkötészetembe egy-egy jó 
magaviseletü fiút, ki esetleg 4 közép
iskolát is végzett, tanulóul felveszek.

W E L L I S C H  B É L A
S Z E N T G O T T H Á a D .  (Vasm egye.)

Emmentháli,
Répczelaki,
Trapista,
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sa,Jt- és vajgyárak

---------- R é p c z e la k .-----------

Számtalan
kitüntetés.

S A J T

A lapíthato tt 1816-ban. Tíz évi jó tállás.

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntődójü- 
k e t a t. községeknek és 
egyházaknak. H arangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. R ep ed t haran
gok újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel
jes összhangzatba öntet
nek. M inden harang 
hangja e lő re  határoz- 
ta tik  meg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott kovácso lt vasból 
készült szerkezetünk
re  nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

húzhatók s a faiakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. K ovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel k ívánatra 
----------------- postafordultával szo lgálunk .------------------

n n U l  G É P G Y Á R
r U m  S Z O M B A T H E LY

Alapíthatott 1866. —  Szám talan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
Ny e r s o l a j m ó t o r o k .  

Tu r b i n á k .
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Kiadja a dunántúli egyházkerületi evangéliomi egyesület. 
S z e r k e s z t i  K  A P I  B É L A  e  v .  l e l k é s z .

Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, csoportos küldéssel 2 korona .— Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m indennem ű m eg
keresések  a szerkesztőség  cím ére Körmendre (V asvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is.

V A L L Á S O S  N É P L A P .
MeojeleniE: novembertől februário minden vasárnap, m árciusi októberio minden második vasárnap.

TA  R T A L O M :  Hamvas József: Reggeli ének (vers). — Luthár Áriám: A napkeleti bölcsek. — Farkas Mihdlyné: Önfeláldozás. 
— FrenyA Lajos: Szántai István vagy az igazság győzelme. — Vitális Gyula : Simeon (vers). — Az új adótörvény és a gazdák» —■.

Isó Gizella: Egy óra az Isten házában. — Ország-Világ.

Reggeli ének.
H arm atos a róna, 
Csillog a fűszál.
Az ébredő tájra 
Nap sugára száll.

Em beré a kezdet, 
Istené a vég.
Megindul a m unka, 
Á ldja meg az Ég!

Hamvas József.

A napkeleti bölcsek.
Irta : Luthár Adám.

Pál apostol mondja, hogy amelyek 
régen megirattak, a mi tanulságunkra 
írattak meg. Nézzük hát ez alkalom
mal : mire tanítanak minket a Jézust 
kereső napkeleti bölcsek ?

Bölcsek és Jézus — nemde külö
nös egymásmellettiségnek tűnik föl 
ez manapság sokak előtt ? — Gazda
gok és Jézus — nemde ugyancsak

az a látszólagos ellentétes egymás- 
mellettiség ? A napkeleti bölcsek, mint 
azt elnevezésük is mutatja: bölcsek 
és pedig nincs semmi okunk abban 
való kételkedésre, hogy a szó szoros 
értelmében vett bölcseknek ne ve
gyük őket. — A napkeleti bölcsek 
nem is lehettek szegény emberek, 
tekintve az értékes ajándékot, melyet 
Jézus lábaihoz raktak. Rendelkeztek 
tehát szellemi és anyagi kincsekkel 
bőven és mégis Jézushoz mennek. 
Otthagyják békés, nyugalmas családi 
otthonukat s mennek-mendegélnek 
járatlan útakon, éjt nappallá téve, 
csakhogy mielőbb céljukat elérjék. 
Vájjon miért teszik ezt ? Mi szüksé
gük volt Jézusra ? Nem elégítette-e 
ki őket nagy tudományuk ? Tudomá
nyos vizsgálataiknál használt műsze
reik, melyekkel az egeket is osfromol- 
ták ? Nem adott-e nekik boldogságot 
anyagi vagyonuk, kincseik, miután 
korunk gyermekei közül sokan any- 
nyira törik magukat, hogy nemcsak 
a legfőbb jóról, de minden egyéb kö
telességeikről is teljesen megfeledkez
nek ? Bizonyára nem ! Ők igazi böl
csek voltak, azért érezték tudásuk 
korlátoltságát, érezték, hogy báimily

nagyratörő szellemmel rendelkeznek 
is, mégis bölcseségük csak egy ki
csiny pont a Bölcs bölcseségéhez ké
pest. Igazi bölcsek voltak, azért be
látták, érezték, hogy a nagyobb kincs 
magában véve nem ad igazi boldog
ságot, hanem hogy nekik arra van 
elsősorban szükségük, aki nevét fel
irta minden fűszálra, minden falevélre. 
Igazi bölcsek voltak, azért megértet
ték, hogy az Istennek fiúi félelme a 
bölcseség kezdete. Igazi bölcsek vol
tak, azért életükkel bebizonyították, 
hogy csak a bolond mondja az ő 
szívében: Nincsen Isten, ők  ellenben 
leborultak a nagy alkotó földi dicső
sége előtt. — íme a titka annak, mi
ért mennek ők Jézushoz. — A tudo
mány hidegkutfejénél szomju leikeiket 
szomjúság ölne még, azért mint a 
szarvas kívánkozik a folyóvizekre, 
úgy kívánkoztak, úgy szomjuhoztak 
az ő lelkeik is az Istenhez, az élő 
Istenhez. Ehhez az élő Istenhez pe
dig Jézuson és csak Jézuson át ve
zet az ú t ! S ő tőle, aki mindnyájun
kat nagy szívének oly forró szerete- 
tével hívogat: „Jöjjetek én hozzám 
mindnyájan, akik megfáradtatok és 
megterheltettetek, és én megnyugoszt-
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lak titeket“, tőle megújultan, meg
könnyebbülten, boldogan térnek visz- 
sza édes otthonukba mindennapi kö
telességeik teljesítésére, mint az az 
agg Simeon is most már örömmel 
küldi teremtőjéhez lelkét, miután lát
ták az ő szemei az Üdvözítőt. Nem 
éheznek többé, nem szomjuhoznak 
többé, mert immár a Bárány legelteti 
őket és viszi őket a vizeknek élő for
rásaira.

Jézus keresésével a történelem igen 
sok nagy emberénél találkozunk. S 
ez nagyon természetes. Hisz mi nem 
vagyunk gépek, hanem emberek, érző 
emberek, akiknek kedélye, szíve szük
séget. érez, olyan szükséget, melyet 
az értelem ki nem elégít és ki nem 
elégíthet soha. A mi nagy és főkér
déseinkre egyedül az ad megnyugvást, 
állandó biztos békességet, aki azt 
mondotta magáról: aki engemet lát, 
látja az Atyát. Ezt az Istent, akit Jé
zus által immár a mi Atyánknak ne
vezhetünk, akarjuk mi valóban bírni. 
Ezzel az Atyával akarunk mi közös
ségben élni már itt a földön. Ez a 
mi életünk főtörekvése és célja, szí
vünknek egyetlen legnagyobb vágya. 
S az a hit, az a tudat, az a benső 
tapasztalás, hogy Őt valóban, tényleg 
bírjuk, hogy Ő a mienk, s mi az 
övéi vagyunk, hogy Ő a mi Istenünk, 
a mi Atyánk, s mi az ő gyermekei 
vagyunk, ad szívünknek állandó nyu
galmat, békességet és megnyugvást 
az élet minden változásai közepette. 
Ha tudjuk, hogy ő a mienk, akkor 
elmondhatjuk a zsoltár-költővel még 
azt i s : „Ha elfogyatkozik is testem 
és szívem : szívemnek kősziklája és 
az én örökségem te vagy, oh Isten, 
mindörökké!“ S el fog jönni az az 
idő, el kell jönnie, —  oh mily dicső 
lesz az, — amidőn kicsinyek és na
gyok, szegények és gazdagok, tanu
latlanok és bölcsek, mind-mind bírni 
akarják ezt az Istent, s hogy bírhas
sák, felkeresik Jézust s térdet hajtva 
leborulnak előtte s magasztalják benne 
a mennyei Atyának e földön megje
lent dicsőségét s általa magát az 
Atyát, a szent Istent, aki volt, aki 
van és aki lesz mindörökké.

Önfeláldozás.
Elbeszélés. Irta : F arkas Mihályné.

Nem csupán a csatamező véráztatta 
földjén teremnek a hősők ; a minden
napi életben is találkozunk bátorszívü, 
nagylelkű emberekkel, kik a tudo
mány vagy emberbaráti szeretet oltá
rán föláldozzák a legfőbb jót, az életet.

Ezeknek a névtelen hősöknek nem 
jár ki az elesett katonát megillető 
tisztelet, de a Mindentudó számon 
tartja, amit az örökkévaló szeretet 
nevében cselekedtek.

Egy nagy francia költőt csodála
tosan szép költemény megírására lel
kesített az önfeláldozásnak egy ilyen 
példája. —  Elmondom azt nektek 
egyszerű szavakkal, hogy megértsé
tek belőle, mint verhet a legderekabb 
szív a durva munkás-zubbony alatt is.

Díszes palota épült a nagy fővá
rosban. Szerény munkások százai 
dolgoztak rajta hónapokon át, hord
ták a követ, téglát, meszet, és mikor 
a szombat este jött, fáradt testtel, de 
vidám szívvel tértek meg kis család
juk körébe, mert íme 1 egy hétre 
újra biztosítva volt számukra a min
dennapi kenyér, —  mert a gazdagok 
fényűzése táplálja a szegényt —  
szakadozott ruháját az cseréli föl 
jóval —  neveletlen gyermekének 
hajlékot az ád.

Mint a szorgos hangyák serege, 
úgy sürgött-forgotfr a dolgos nép a 
ház körül és fönn az állványokon, 
rakta egyik emeletet a másik fölé, cifra 
tornyocskákat a négy sarkára, a bol
tozatra merész kupolát, befödte az 
egészet messzevirító tetővel, mígnem 
készen állt a pompás épület minde
nek csodájára és sok fényes ablak
szemével hivalkodva nézett a világba.

Már csak egynéhány munkás dol
gozott az oromzaton, a legügyesebbek 
közül valók, kényes díszítő-munkát 
végezve, majdnem szobrászhoz illőt.

Két jó barát is ott működött az 
egyik párkány dombormívű cifrázatán, 
két derék kőmíves-legény, egy falu 
szülöttei.

Két ablakból két gerenda nyúlt ki, 
ahhoz erősítve egy vékony deszkaszál; 
azon járva-kelve végezték munkáju
kat a mi embereink, és nem sokat 
törődtek a szédítő mélységgel amely 
alattuk tátongott.

Mig ügyes kezük fürgén tesz-vesz, 
még beszélgetnek is. — Gyermekkori 
emlékekkel hozakodnak e lő : — mikor 
szarkafészekért fölmásztak a legma
gasabb jegenyefa tetejére is, már 
akkor se szédült a fejük. Vagy mikor 
hóban-sárban együtt bandukoltak 
órajarásnyira az iskolába, s csügged
ten lépegettek hazafelé az esti szür
kületben, faradt, éhes, ruhátlan kis 
fiuk — mert ilyen nagy üggyel-bajjal 
juthatott akkor időn még a szegény 
falusi ember gyereke a kevéske tu
dománysához — ma bezzeg máskép 
van az is I Ritka falu, ahol ne legyen 
iskola — a városi gyerekek meg

épen kis királyok. Lám a Bandi — 
az idősebbik kömívesnek, Sándornak 
a kis fia, az apró emberpalánta, kiről 
most szó esik — olyan iskolába jár, 
hogy kis palota, urigyerekek a paj
tásai, kényen-kedven finom kisasszony 
tanítja, s karácsonykor tetőtől-talpig 
felöltöztetik. „Olyan feje van annak, 
hallod“ — dicsekedik Sándor, hogy 
az kész csoda. Betéve tudja amit 
egyszer elolvas, s milyen számvető ! 
Ha Isten éltet, kitaníttatom, s aligha 
többet nem keres majd az eszével, 
mint mi a vakolókanállal I De a 
Zsófika se alábbvaló; kis székre áll 
és úgy segít már mosni az anyjának, 
s nincs az a nóta, amit az a csöpp 
gyerek egy hallásra el ne tanuljQn. 
—  Nevetve fűzik tovább a beszédet.

Az asszonyról nem esik szó, —  
magyar ember nem dicsekszik az 
élete párjával. Úgyis tudják mind a 
ketten, hogy tiz év előtt az volt a 
legkülönb leány Bernátfalván, s. jóra- 
valóbb, takarékosabb asszony most 
sincsen az egész munkástelepen.

Lajosnak — a másik munkást 
hívják így — nincsen még felesége, 
de a farsangon már ő is ember-sorba 
készül állani. Újév körül — ha majd 
a munka szünetel — hazalátogat a 
falujába és megnézi, ha fölcsepere- 
dett-e már a szomszédék kékszemű 
Agneskája, s elhagyná-e a kedvéért 
apját-anyját, minden atyja-üát. — Vá
rosi leányhoz nem húz a szíve; 
pompa-szerető, dologkerülő majd
nem mindannyiuk, nem válik belőlük 
jó feleség. — Aztán eltervezgetik, 
hogy lesz, mint lesz ? —  A Sando- 
réknak két szobájuk van a kis mun
kásházban, az egyikben majd Lajos 
fog lakni a feleségével. Az asszonyok 
majd együtt főznek a közös konyhán 
s a kertet is együtt ápolják. Munka
szünet után majd ők is a kezükre 
járnak s vasárnaponkint elviszik a 
gyerekeket — lesz remélhetőleg 
Lajoséknál is majd egynéhány — a 
Paprika Jancsi színházba.

Egy gyanús reccsenés szakítja 
meg a vidám beszélgetést, s a két 
férfi halálsápadtra válva tekint egy
másra mert tudták hogy a legnagyobb 
veszedelembe kerültek váratlanul. A 
korhadt deszka roppant lábuk alatt, 
kettőjük terhét most már nem bírja 
meg — kiáltani hiábavaló volna, 
mire a társak segítségül jöhetnének, 
ők ott fognak feküdni szétzúzott 
tagokkal a kövezeten.

De ha csak egy ember volna fönn 
az állványon, az még megkísérelhetné, 
hogy óvatosan eljusson az ablakig 
és elkerülhetné a halált.
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Mindez egy szempillantás alatt 
átvillant a két szerencsétlen ember 
agyán — s késedelemre nincs idő.

„Jó feleségem, szegény kis árváim" 
— jajdult föl Sándor, de Lajos már 
határozott.

„Menekülj ha tudsz, s élj boldogulj, 
pajtás I “ Kiáltá, s aláveté magát a 
szörnyű mélységbe, a biztos halálba.

Mindnyájunkért eljő a halál. Ke
resnünk nem szabad vele a találko
zást. De ha váratlanul elibénk toppan, 
aki ily bátran szembe néz vele, az 
hősies lélek, s diadalt arat fölötte.

Szántai István vagy az igazság 
győzelme.

— Történeti kép a magyar prot. egyház 
múltjából. —

Irta: Fienyó Lajos.

I. Az Llr szőlőjének hű munkása.
Kuruc Kassa városa nemcsak a 

magyar protestáns egyház- és haza 
szabadságáért vívott harcokban, hanem 
már a reformáció tanainak elfogadá
sában, terjesztésében is előljárt. Sőt, 
ha azoknak a férfiaknak, akik ott az 
evangéliomi tanokat hirdették, a neveit 
tekintjük — el kell ismernünk, hogy 
Kassát erről a részről is az első —  
a legelőkelőbb hely illeti meg.

Elég, ha az ott működött férfiak 
közül csak Coxe Lénárdot, Dévai 
Biró Mátyást, „a magyar Luthert," 
Huszár Gált és Szántai Istvánt em
lítjük.

Ki volt Szántai István, hol és 
mikor született, hol és mikor húnyta 
le síri álomra szemét ? — nem tud
juk. Életéről az a legbiztosabb ada
tunk, hogy Kassán Dévai után mű
ködött s kiváló képzettségű, a Krisz
tus ügyéért hévvel buzgó férfiú volt. 
Neve után ítélve azt lehetne gondol
nunk, hogy Abaujseántó helységből 
származott, ami éppen nem lehetet
len, sőt közel fekszik az a gondolat, 
hogy szülőhelyétől vette nevét s attól 
nem messze kívánt működni. Lehet, 
hogy a kassaiak Dévait és őt is már 
előbb ismerték, mint ahogy meghív
ták. Szántai buzgó működésére vall 
az is, hogy mint Dévai ellen, úgy 
ellene is törtek, neki is támadtak el
keseredett ellenségei, akik mindenáron 
arra törekedtek, hogy ártalmatlanná, 
esetleg pedig láb alól eltegyék.

II. A mérkőzés.
Alighogy Szántai lelkes működé

sének Kassa határán túl is hire ter
jedt, tudomást szereztek arról az evan-

géliom oly elkeseredett ellenségei is, 
mint Martinuzzi Fráter György nagy
váradi, Statilius gyulafehérvári és 
Frangepán egri püspök. Mert, ked
ves olvasó, nemcsak arra van pél
dánk és adatunk, hogy a reformáció 
terjedésének első idejében találkoztak 
olyan római katholikus papok és 
püspökök, akik a reformáció tanait 
elfogadták, de arra is, hogy voltak 
olyanok, akik mindjárt kezdetben heve
sen üldözték az evangéliom híveit.

Martinuzzi Györgyről p. o. tud
juk, hogy még a máglyától sem riadt 
vissza.

Az akkori változó politikai viszo
nyok között, mikor Magyarországnak 
két királya volt, Kassa város és vi
déke hol egyiknek, hol másiknak 
hódolt. Ebben az időben: 1537-ben, 
mikor Szántai Kassán működött, János 
király uralma Kassáig terjedt, éppen 
azért György barát, a hogy magya
rul a „Frátert" nevezték, Statilius és 
Frangepán bevádolták Szántait János 
királynál mint veszedelmes eretneket 
s követelték, hogy a király a törvény 
parancsa szerint, amely Luther köve
tőire halált mond ki, büntesse meg.

János király azonban nem akart 
a püspökök eszköze lenni, nem lelte 
gyönyörűségét a kivégeztetésekben s 
vallási türelmességének egyébkor is 
jelét adta. Az eretnekséggel vádolt 
Dévait budai fogságából szabadon 
bocsátotta csak azért, mert a király 
egyik elfogott udvari kovácsa, akit 
Dévai a fogságban megtérített, nem 
akarta a börtönt Dévai nélkül elhagyni, 
bár a király megkegyelmezett neki. 
Vagy más alkalommal, midőn egy 
Szegedi Gergely nevű Ferencrendi 
barát bevádolta nála Dévait mint 
eretneket, Dévait nem büntette meg, 
hanem istenítéletre bízta, kinek van 
igaza. Két puskaporral telt hor
dót állíttatott fel s megparancsolta, 
üljenek fel mind a ketten: Dévai és 
a barát is a hordóra s aki a lőpor 
felrobbantása után is épségben marad, 
annak lesz igaza. Dévai azonnal 
felugrott az egyik hordóra, de a barát, 
mikor a király parancsát meghallotta, 
elszaladt.

Nemcsak a politikai okosság, amely 
azt diktálta neki, hogy a reformáció 
ellenes törvények végrehajtásával ne 
idegenítse el magától az evangéliom 
híveit, parancsolt neki megfontolást, 
de az is, hogy a püspökökben a tü
relmetlenség, gyűlölet és hatalom
vágy dolgozott. János király tehát 
Szántai felett sem akart anélkül ítél
kezni, hogy őt ki ne hallgassa, éppen 
azért 1538-ban Segesvárra vallási vi

tát rendelt el közte és a római katho- 
likusok között. A püspököknek és a 
római katholikus papoknak nem tet
szett a királynak ez az intézkedése, 
de a király parancsának engedelmes
kedniük kellett.

A magok részéről a már említett 
Szegedi Gergelyt, a nagyváradi fe
rencrendi barátot, aki jeles vitatkozó 
hírében állott, állították ki vitára 
Szántaival szemben.

A király, ki a vita eredménye iránt 
maga is nagyon érdeklődött, Ítélő bi- 
rákul dr. Adrián gyulafehérvári püs
pökhelyettest és Kálmánesehi Sánta 
Mártont, az ottani iskola igazgatóját 
nevezte ki, meghagyván nekik, vezes
sék a vitát úgy, hogy az igazság 
csorbát ne szenvedjen.

Mikor a vita napja elérkezett, 
messze vidékről katholikusok éppen 
úgy, mint evangélikusok is nagy 
számmal sereglettek be Segesvárra, 
nemcsak azért, mert két oly nagy 
hírben álló férfiú állott egymással 
szemben, hanem mert érezték a szó
ban forgó ügy fontosságát.

A tágas boltíves termet a jelenle
vők egészen megtöltötték. Középen 
emelvény állott, rajta asztal, mellette 
foglaltak helyet a vitabirák, velők 
szemben egyik s másik oldalon is 
szószék volt felállítva a vitatkozók 
számára. Az emelvény melleit oldalt 
az Íródeákok ültek, akik a vita lefo
lyását jegyezték.

Gergely barát nem egyedül jött 
Nagyváradról, hanem számosán ki
sérték őt el szerzetestársai közül, 
hogy a vitánál segítségére legyenek. 
A vitatkozóknak ugyanis meg volt 
engedve, hogy a vita helyére segé
deket is vigyenek magokkal, akik 
bizonyitó helyeket, idézeteket kerestek 

i ki a különböző könyvekből s nyúj
tották oda felüknek, mikor arra szük
sége volt. Szántai nem vitt magával 
semmiféle segédet, bízott Isten segít
ségében, ügyének igazságában, a 
Szentírásban és önmagában.

Az első nyilatkozatok megtörténtek. 
Gergely barát társai azonban ezúttal 
nem úgy akartak segíteni, hogy ér
veket és bizonyítékokat keressenek 
és hozzanak fel saját felfogásuk és 
álláspontjuk mellett, hanem oly ék
telen lármát csaptak, hogy szegény 
Szántai szóhoz sem juthatott, sőt a 
vitabirák szavát is alig lehetett hal
lani.

Végre egy kegyes és tudós orvos: 
Kehenz János segítségére jött Szán
tainak. A barátok lármáját alávaló 
cselnek mondotta, felhozott bizonyí
tékaikat megcáfolta és a vitabirákat
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felhívta, hogy a zajongó barátokat 
kényszerítsék csendre, ha pedig az 
nem sikerülne, a vita helyéről tiltsák 
ki. Miután a bírák így tettek, nyu
galom és csend lett, a vita megkez
dődhetett s több napon át tartott. A 
vita előbb a mise és az úrvacsora, 
majd a papok nőtlensége felett folyt.

— Hát te tűzre való eretnek, azt 
állítod, hogy a szent mise ördögi ta
lálmány? — így kezdte Gergely ba
rát a vitát, miközben pufók arcára 
lenéző, kicsinylő mosoly ült s hangja 
olyan volt, mint hogyha a tanító 
rossz, hanyag tanítványát dorgálja.

Szántai szerényen, messze hallható 
érces hangon adta meg a kérdésre a 
feleletet: „Hogy eretnek vagyok, azt 
visszautasítom. Én azt vallom, ami 
a Krisztus evangéliomában van ben- 
foglalva, aki misét nem rendelt el s 
azt az apostoli egyház sem ismerte. 
Avagy mutass nekem egy helyet a 
Szentírásban, amelyen meg volna 
írva, hogy Pál, Péter vagy bármely 
más apostol valamikor misézett!“

Gergely barát dühösen megrántotta 
cingulumát, amely hasán ugyancsak 
megfeszült, kámzsáját úgy hátra
lökte, hogy tonzurája is kilátszott 
alóla, azután pedig folytatta a kér
dezést: „Hát a szentatyáknál nem 
olvastál a miséről semmit s nem tu
dod, hogy szent zsinatok rendelték 
el annak tartását?“

— Igaz, az egyház kiváló irói kö
zül többen tanítanak a miséről, ira
taik sok tekintetben hasznosak az 
olvasásra, de véleményök nem lehet 
zsinórmérték a hit dolgában, mert 
ilyen csak a Szentírás. A zsinatok sok 
üdvös határozatot' hoztak, de feltétle
nül mindenben nem érdemelnek hitelt, 
mert gyakran tévedtek és egymásnak 
ellentmondottak — felelte Szántai.

—  Hallottátok az eretnekséget, mit 
mesterétől, a wittenbergi egyházrom
bolótól tanult? — kiáltott most Ger 
gely barát a dühtől elkékülve.

—  Igen, az én reformátorom, 
Luther Márton, ezt tanítja s tanítá
sát én is vallom, mert tudom, hogy 
azok, akik a zsinatokon tanácskoztak, 
szintén gyarló emberek voltak, akik 
tévedhettek.

— Te ennélfogva a miseáldozat 
áldásait is tagadod és megveted ?!

— Ti pápisták azt mondjátok, hogy 
a mise Krisztus áldozati halálának 
vér nélkül való ismétlése, amely bűn
bocsánatot eszközöl élőnek, meghalt- 
nak  ̂egyaránt. Én, megvallom, sehol 
az Újszövetségben nem találom, hogy 
Krisztus áldozati halálát meg lehetne, 
vagy meg kellene ismételni, sőt a

Zsidókhoz írt levél (7. r. 27. v. 9. r. 
12. v.) azt tanúsítja, hogy Krisztus 
egyszer és mindenkorra áldozta fel 
magát s halálával eleget tett a mi 
bűneinkért, az Istent kiengesztelte. 
Vakmerő, istenkáromló tehát, aki 
Krisztus feláldozását ismételi, mert 
azzal halálának jelentőségét kicsinyeli. 
Vagy talán azt hiszed, hogy Istent 
kényszeríthetitek áldozataitok elfoga
dására, mert hatalmatok van az áldo
zat tárgya felett, mint ahogy a zsidó 
vagy pogány áldozópap hatalmat 
gyakorolt a feláldozandó állat felett. 
Ne áltassátok magatokat, Isten irgal
masságot kíván, nem áldozatot. Ti, 
úgy látom, abban a balhitben ringat
játok magatokat, hogy Krisztussal 
is rendelkeztek, nagyobbak vagytok, 
mint ő. Ne tévelyegjetek, meg van 
irva: „minden térd meghajol az ő 
nevére“ s tanuljátok meg, hogy őszinte 
bűnbánat, megtérés, szilárd hit a ti 
misétek nélkül is eszközöl bűnbocsá
natot. De miféle áldozat is az, amit 
ti Istennek bemutattok, de oda nem 
adtok. A régi pogány vagy zsidó, ha 
áldozott, elégette az áldozatot, azt 
vélvén, hogy illata istenéhez száll, 
ámde nálatok miért kell a kenyeret 
megenni, a bort meginni, hogy Isten
nek tetsző legyen s másnak váljék 
üdvére az áldozat. Balgák, azt hiszi
tek, hogy még Isten felett is gyako
rolhattok hatalmat.“

Gergely barát, mikor ezt meghal
lotta, úgy felbőszült, hogy kész lett 
volna társaival nekitámadni Szántai
nak, de az nem ijedt meg, hanem 
nyugodtan állt helyén.

A bírák ezzel a vita első részének 
véget vetettek és kimondották, hogy 
másnap az úrvacsoráról folytatják a 
vitatkozást.

Gergely barát és társai feltették 
magokban, hogy Szántait, amint 
csak lehet, sarokba szorítják s az 
eretnekség bélyegét rásütik. (Folytatjuk.)

Simeon.
Ősz fürtjeid válladra omolván, 
Fehérlenek, mint tél a hegy ormán. 
Vénült arcod ráncokkal van tele,
Az élet sok barázdát vont bele.
Húz már a föld, nagyon meggörnyedtél, 
Vén Simeon ! de megöregedtél!
Mögötted áll már hosszú egy élet: 
Szíved vájjon még mit is remélhet ?

Szól Simeon: Öreg vagyok, igaz;
De éltet még s erőt ád a vigasz,
Mit próféták ajka hirdetett,
Akiket az Úr lelke ihletett.
Eljön bizton küldöttje az égnek,
Kit népének az Isten Ígért meg.
Azt várom még — azután semmi mást, 
Meghalhatok, látva a Messiást.

Ősz Simeon bizalommal telve,
Csak várja, hogy az idő betelne.
És nőnek bár aggastyán évei,
Agg korával nőnek reményei,
Hogy teljesül a nagy, szent Ígéret
— Ajkán azért zeng Istendicséret — 
Bízik: addig nem látja a halált,
Míg reménye szép valóra nem vált.

Egyszer csak úgy érzi az agg ember, 
Hogy a szíve sokkal frissebben ver. 
Görnyedt teste kiegyenesedik,
Egész lénye megelevenedik.
Szokatlan tűz gyúl ki két szemében 
S csodás ihlet ébred bensejében. 
Titokzatos vágytól nincs nyugalma, 
Mintha vonná a lélek sugalma.

Felszedkőzik az öreg Simeon,
Megyen oda, ahová szive von,
Szinte siet, amint viszi vágya 
A szent helyre, az Úr templomába, 
Amelynek ő nem ritka vendége;
Bú s gond ellen ott a menedéke.
Boldog most is, amint belép lába 
Az Istennek szentelt csarnokába.

És leborúl a rQ C al egész f ö ld i g ,
Ősz fürtjei a föld porát födik,
Föld porába pereg fényes gyöngye :
Két szemének enyhületes könnye.
A nagy Istent úgy imádja, kéri:
Adja meg az üdv napját elérni.
Nincs más vágya, egyéb óhajtása:
Csak hogy egyszer a Messiást lássa.

S amíg buzgó imádságát végzi,
Lelke Isten érintését érzi.
És hall csodás mennyei szózatot:
— Az idő betelt 1 jő a te vigaszod ! 
Örvendezzen a te hívő szíved,
íme lássad : egy ártatlan kisded !
A kis Jézus, ő az, senki más,
A Megváltó, az ígért Messiás.

Ősz Simeon reszketve feltekint,
Feléje az áhítat csendje int,
Szíve dobban, szinte repes belé,
Amint oda néz az oltár felé:
Ott borúi le József és Mária,
Kinek keblén nyugszik kisded fia. 
Odaragyog a napfény sugára,
Dicsfényt hint a gyermek homlokára.

Izraelnek világossága ez 1
Szól Simeon s siet a gyermekhez.
A kis Jézust karjába ragadja,
Karjai közt boldogan ringatja.
És ajkain felhangzik új ének,
Dicséretet zengve Istenének:
Áldott az Úr 1 Könyörült népein !
A Megváltót meglátták szemeim.

Áhítattal tekint fel az éghez,
Szíve, ajka újra imát végez.
Áradozva áldja a jó Istent 1 
S mint ki már e földön elért mindent, 
Egyet kér csak — bevégezvén dolgát: 
Immár, Uram, bocsásd el vén szolgád. 
Békén léphet a sír homályába,
Ki Jézusban üdvét megtalálta.

Vitális Gyula.

Az új adótörvény és a gazdák.
Bizonyára mindenki hallotta már, 

hogy új adótörvények vannak, me
lyek alapján egy félév, esetleg egy 
év múlva újra megállapítják az ember 
adóját. Persze, a legtöbb ember há-
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tán végigszalad a hideg, amikor adó
ról hall beszélni. Mert bizony senkise 
szeret fizetni. Pedig ha csak egy kissé 
gondolkodunk a kérdésről, belátjuk, 
hogy adó nélkül az állam meg nem 
élhet. Lám egy kis háztartás fentar- 
tása is pénzáldozatba kerül. A min
dennapi kenyéren kívül a háztataro
zás, a gyermekek nevelése, felruhá
zása, a földek jókarban tartása, mind
mind sok pénzbe kerül. Már ebből a 
példából is elgondolhatjuk, hogy az 
állam nagy háztartása, az a sok hiva
talnokember, iskola, egyéb intézmény, 
igazságszolgáltatás, stb., mely mind 
a mi testi, lelki javunkat munkálja, 
milyen rengeteg pénzbe kerül. Ezt a 
nagy összeget az adófizetőknek kell 
összeadniok. Persze, hogy ez nem 
kellemes, de azért mégis csak köte
lesség. Hazánk iránt való szeretetün- 
ket mindenekelőtt azzal mutatjuk meg, 
hogy terheit segítjük hordozni s adón
kat jószívvel megfizetjük.

Azt is természetesnek kell talál
nunk, hogy a változott idők megnö
velték az államháztartás kiadásait. 
Több az iskola, a járásbíróság, a jó
tékony intézmény, mint ötven évvel 
ezelőtt. A megélhetés is nehezebb; 
a hivatalnokok fizetése is kell, hogy 
több legyen. Még a katonák zsoldja 
is nagyobb, mint azelőtt volt. Ezért 
az állam mindig arra törekszik, hogy 
minél több adót szedjen.

Az új adótörvénynek is ez a célja. 
De célja egyszersmind az is, hogy az 
adóterheket lehető arányosan ossza 
el. Ne legyenek bántó igazságtalan
ságok. Ne bújjanak ki a nagybirtokok 
tulajdonosai az aránylagos adó alól 
s ne roskassza az elviselhetetlen adó 
a szegény földmívelő nép vállát.

Ha ebből a szempontból nézzük 
az új adótörvényt, úgy megelégedés
sel látjuk, hogy az különösen a kis' 
jövedelmű embereket veszi oltalmába. 
Eddig a kereseti adó kulcsa 10% 
volt. Most 800— 1000 koronáig 1%, 
1000— 2000 koronáig 2%, 2000 ko
ronától feljebb terjedő jövedelemnél 
3% a kereseti adó. Ez tehát bizo
nyára kisebb adóterhet jelent,- mint 
a régi.

Számításunk szerint a falusi gazda
emberre is előnyös az ú j adótörvény.

Mert csak vizsgáljuk m eg: mit fi
zetett egy falusi gazda eddig adóban 
és mit fizet ezután ? Eddig a kataszteri 
tiszta jövedelemnél 25%-a volt az adó
kulcs, most ez leszáll 20%-ra. Ez 
annyit jelent, hogy eddig a birtokunk 
kataszteri tisztajövedelmének egy ne
gyed részét fizettük a földadóba, 
ezentúl ennek a tiszta jövedelemnek

’/s-öd része lesz a földadó. Megszű
nik egészen az úgynevezett II. osz
tályú kereseti adó, egy olyan rossz 
és nyomasztó adónem, amely külö
nösen a kis föld- és házbirtokosokat 
terhelte igazságtalanul. Megszűnik az 
általános jövedelmi pótadó is, mely 
a földadónak 30%-ában volt kiszabva, 
ellenben életbelép egy egészen új adó
nem : a jövedelemadó, amelyet min
denki bármely forrásból származó 
összes jövedelme után fizetni tartozik. 
A jövedelemadó kivetésének az alapja 
az adóköteles jövedelem. Ennek a 
jövedelemnek az összegét az adóki
vető bizottságok fogják megállapítani, 
azt tehát összege szerint előre meg
jelölni nem lehet. A törvénynek a 
célja az, hogy mindenkinek a jöve
delme olyan összegben állapíttassák 
meg, amely összeg a valódi jövedel
mének megfelel. 800 koronán aluli 
jövedelem adómentes. A földbirtokból 
eredő adóköteles jövedelem megálla
pításánál az illető vidéken szokásos 
haszonbérösszegeket fogják elsősor
ban figyelembe venni. Az igy meg
állapított adóköteles jövedelem körül
belül a kataszteri tiszta jövedelemnek 
2 1/ 2 -szeres összegét fogja kitenni.

Ezt véve alapul, tehetünk is némi 
számítást. Pl. egy kisgazda, akinek 
a birtoka 1000 korona kataszteri 
tiszta jövedelemmel szerepel, eddig 
fizetett 250 korona földadót és 75 
korona általános jövedelmi pótadót, 
összesen 325 koronát, illetőleg a II. 
osztályú kereseti adóval együtt 341 
koronát. Ha ugyanennek a gazdának 
az adóköteles tiszta jövedelmét 21/i- 
szeres összegében, tehát 2500 koro
nában fogja megállapítani, akkor az 
uj állapot szerint jár földadóban 
200 korona, jövedelmi adóban 30 
korona, összesen tehát 230 korona. 
Amint látjuk, a különbözet elég je
lentékeny, úgy, hogyha pl. az illető 
gazdának a most eszközölt uj föld
adómunkálat során a kataszteri tiszta 
jövedelmét föl is emelték és ha adó
köteles jövedelmét a számításba vett 
2500 koronánál jóval magasabb ösz- 
szegben fogják is megállapítani, adó
terhe a mostani állapothoz képest nem 
szaporodik, sőt valószínűleg csökken. 
Az új jövedelemadónak fokozatos adó
kulcsa van, vagyis a nagyobb jövedel
mek mindig nagyobbarány szerint adóz
nak. Ennek folytán ez a csökkenés csak 
a kisebb jövedelmű adózóknál rernél- 
hetők. A nagyobb jövedelmű adózók
nak el kell készülve lenniök arra, hogy 
adóterheik szaporodni fognak, ami 
méltányos dolog is, mert az erősebb 
vállak többet bírnak el.

így áll az új adótörvény dolga. A 
miniszter azonban nem régen egy 
fél évre felfüggesztette azt, sőt lehet, 
hogy csak egy év múlva lép életbe. 
Sokfelé nagy mozgalmat indítottak 
az adótörvény ellen és pedig külö
nösen a városok lakossága. Attól is 
lehet tartani, hogy ezalatt a félév 
alatt igyekeznek a törvényt meg
változtatni. Jól van I csak azután a 
változtatás javulást jelentsen I Min
denesetre nagyon jól teszi gazdál
kodó népünk, ha vigyáz, nehogy az 
ő kárára javítgassák az adótörvényt.

Egy óra az Isten házában.
Elbeszélés. Irta : Isó Gizella.

Ha elnézzük a templomba jövő és 
onnan távozó alakokat, nem is kép
zeljük, hogy néha milyen nagy vál
tozást idéz elő az az Isten házában 
töltött óra az emberek lelkében.

Egy tisztes, mindenki által szere
tett aggastyánnal álltam szóba múlt
kor. örömmel és rajongó szeretettel 
beszélt unokáiról, kik kezét fogták és 
félénken húzódtak nagyapjuk háta 
mögé az idegen néni szemei elől. A 
jó ember arca, szeme tele volt sze
retettel, amint unokáira nézett. Csak 
úgy sugárzott egész lényéből a jóság. 
Én egy darabig szótlanul néztem, 
majd mintegy magamnak mondtam: 
„Milyen boldog ember az, aki eny- 
nyire tud szeretni! “ Amint meghal
lotta szavaimat, olyan hálásan nézett 
rám, mint mikor valaki hosszas ke
resés után egy rokonlélekre akad, ki 
megérti és méltányolni tudja, azután 
így szó lt: „És ezt a boldogságot egy 
órának köszönhetem.“ Én éreztem, 
hogy itt egy nem mindennapi ese
ményről van szó s kértem a jó bá
csit, beszélje el nekem a történetet:

„Régen volt — kezdte az elbeszé- 
i lést — fiatal voltam és mint olyan 

sokan, én is azt képzeltem, hogy azt 
a jómódot, boldogságot, ami környe
zett, magam teremtettem és egyedül 
magamnak köszönhetem. A szerencse 
szinte üldözött. Akármibe kezdtem, 
az mind sikerült s ez elbizakodottá 
tett. Feleségem szorgalmas, áldott 
jólelkü asszony volt. Gyermekünk is 
volt, a kis szőke, vidám Károlyka. 
Hogy szeretett engem I Mikor estén- 
kint hazamentem, mindig velem akart 
lenni, a térdemre mászott és rám 
emelte kérő, barna szemét, félrehaj
totta fejét s úgy kért, hogy játsszunk: 
„Csett, Pápára pipáért . . .  * Azt sze
rette legjobban, ha néha térdemre 
vettem és ott lovagolhatott, olyan
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boldogan ragyogott az arca, szinte 
kipirult, szeme meg csak úgy sugár
zott az örömtől. De ez nagyon ritkán 
történt meg. Rendesen fáradtan kerül
tem haza és akkor terhemre volt a 
gyerek. Sokszor durván löktem el 
magamtól, ha első intésemre el nem 
ment. Olyankor azután félrevonult 
csendesen egy sarokba s szeméből 
csak úgy hullottak érzékeny kis szíve 
fájdalmának látható jelei: a könnyek. 
De én ezt akkor nem láttam meg. 
Bezzeg sokszor eszembe jutott ké
sőbb !

Egy este feltűnt, hogy Károlyka 
nem fut hozzám, bágyadtan ül a kis 
székében. Még akkor éjjel erős láza 
lett s másnap az orvos lemondóan 
csóválta a fejét és azt mondta : „Csak 
az Isten segíthet.“ Ettől fogva szinte 
önkívületben voltam, kértem, könyö
rögtem az Istennek, hogy segítsen 
hát. Tehetetlenül néztem az ágyában 
nyugtalanul hánykolódó, égő arcú 
gyermeket, majd letérdeltem az ágyá
nál és úgy imádkoztam. Nem tudom, 
imádkozott-e már ember úgy az Is
tenhez, mint én akkor egyetlen ked
ves gyermekem életéért. — És hiába. 
Eltemettük a kis Károlykát. Mikor 
hazamentem és szemem ráesett kis 
székére, melyben ezután nem ül 
senki, mikor hiába vártam, hogy egy 
édes gyermek jöjjön a térdemre lo
vagolni, mikor elgondoltam, hogy 
többet nem hallom: „Csett, Pápára 
pipáért . . .  “ : akkor . . .  akkor meg

átkoztam azt, aki ezektől engem meg
fosztott. Örökösen fülembe csengett 
az orvos szava: „Csak az Isten se
gíthet.“ És ő nem segített! Hát mi
ért nem segített? Azután kerültem a 
templomot, a papot és mindenkit, 
akiről tudtam, hogy szereti azt, ki 
engem ennyire sújtott.

így éltem két esztendeig. Óh, ez a 
két év 1 Nem volt más utam, csak 
a temető, nem volt más gondolatom, 
csak a kis Károlyka s szivemben 
nem élt más érzés, csak a gyűlölet, 
engesztelhetetlen gyűlölet Isten és az 
emberek iránt.

Aztán egyszer . . . nem is tudom, 
hogyan történt. Egy derült, téli va
sárnap délelőtt a temetőben voltam. 
A síron a lű még vastag volt a dér
től, de már kissé mégis engedett a 
nap melegítő sugarainak, melyek ví
gan táncoltak e hideg, csillogó csep- 
pekben, mintha örültek volna, hogy 
íme a fagyos dér is engedelmeskedik 
nekik. Eltűnődve álltam a hideg, 
csendes temetőben. Bámultam a vég
telen messzeségbe és mégis nem 
láttam semmit Ekkor megszólalt a 
harang. Hangja messziről jött s olyan 
lágyan, ünnepélyesen járta be a csend
nek, nyugalomnak helyét. Gyűjti a 
híveket, — gondoltam — de innen ? 
Kit hív innen ? És ekkor, mintha egy 
kis kéz fogott volna meg, mintha 
egy szőke hajú, barna szemű gyer
mek húzott volna arra, ahonnan a 
hang jött. A harang meg csak egyre

szólt: bim-bam . . .  bim-bam. És én 
mentem. Talán az Isten sugallta ak
kor a lelkész szájába az igét. Nekem 
beszélt. Beszélt a bánatos lelkeket 
vigasztaló Krisztusról. Hallgattam, 
hallgattam egész lélekkel és mint a 
napsugár a fagyos deret, úgy olvasz
totta le a szent beszéd az én szi
vemről a jégkérget, melv megolvadva 
mintegy a szememen keresztül tört 
utat magának. Én, az erős, kemény 
férfi siriam, zokogtam, mint egy 
gyermek.

És azóta más ember vagyok. Meg
gyógyított az a minden betegek Or
vosa. Eleinte ugyan nagyon bántott, 
gyötört a lelkiismeret, de most már 
tudom, hogy megbocsátott az Isten 1 
Elvesztett gyermekem helyett más 
gyermeket adott a Isten! Meghallga
tott, megáldott, végül boldog nagy
apává tett. És én oly erősen hiszem, 
hogy mindezt annak az órának kö
szönhetem.

O lv a s s á to k  a b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán fitbtl otl, 
Hiányzik ott a ]eolőbb kincs, De Isten nem lel bajlákoi.
Január 5. vasárnap, Luk. 13., 6—7.

6. hétfő, Máthé 2, 2.
7. kedd, Luk 2, 49.
8. szerda, Hóm. 6, 19.
9. csütörtök, Ezsajás 40, 31.

10. péntek, Zsoltár 83, 23—24.
11. szombat, II. Péter. 3, 18.

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Vallásos estélyek. A nagybarátfalui 
ev. nőegylet csanaki köre dec. 15-én 
szépen sikerült vallásos estélyt tartott. 
A közénekkel s imával kezdődő és 
végződő változatos műsornak köz
pontját Kiss Samu lelkésznek „Ke
resztelő Jánosról“ tartott felolvasása 
képezte. Erős Sándor nagybarátfalui, 
Szíj Béla ménfői tanítók, Gritz Gi
zella és Takács Lidia szavaltak. Az 
iskolás növendékek két énekkart 
adtak elő. Az estély jövödelme (26 K 
09 f) a gyónókehely-alapra fordíttatott. 
Itt említjük meg azt a buzgóságot, 
mellyel a gyülekezet nőtagjai pár 
hónap alatt e célra 258 koronát adtak 
össze. December 22-én a ménfői ev.

nőegylet tartott vallásos estélyt, me
lyen ugyancsak Kiss Samu lelkész 
tartott felolvasást „Evangéliomi szel
lem a családban“ cím alatt. Ezen a 
vallásos estélyen is több szavalat is 
volt. Az estélyen az egész gyüle
kezet részt vett.

A sárvári nöegylet f. hó 22-én 
este az iskolateremben igen jól si
került vallásos estélyt rendezett, 
melynek programmja ez vo lt: 1. Ének 
„Isten felséges adománya“. 2. Meg
nyitó. 3. Szavalat: „Gondviselés*
szavalta Dubovay Géza III. évf. 
theol. halig. 4. Felolvasás: tartotta 
Varga József lelkész: „A kér. ember 
vallásos és egyházi élete“ címmel.
5. Zsikora Margit kisasszony sza
valta: „Bethlehemi gyermek“ c. költe

ményt. 6. Ima: tartotta a lelkész.»7. 
Közének. Az estély végén a leány- 
gyermekek ingyenes kézi munka ok
tatására offertórium tartatott.

A gyékényes! ev. gyülekezet dec. 
hó 15-én offertoriummal összekötött 
vallásos estélyt tartott a következő 
műsorral: 1. Közének. 2. Igeolvasás.
3. Horváth M. tanító: Ádventi esték 
Szabolcskától. 4. Szalay M. lelkész: 
Szeretetmunkásság az első keresz
tyéneknél. 5. Barna Erzsébet: Gond
viselő jó Atyám vagy, Lévay József
től. 6. Iskolás gyermekek éneke: Te 
benned bíztunk eleitől fogva. 7. Lő- 
rincz Katalin: A csillag. Forgács 
Endrétől. 8. Ima. 9. Közének. A val
lásos estélyeken kívül ismeretterjesztő 
összejövetelek is tartatnak, amelyeken



az előadást a lelkész és tanító fel
váltva tartják. Eddig megtartott és 
ezután tervbe vett előadások: Petőfi 
családi költészete. A tüdővész ellen 
való védekezés. Úti emlékek. .  . 
Velence stb. A gyümölcsfák gondo
zása. Arany János. Az alkoholról. 
Költeményeket az itjuság tagjai ad
nak elő. A keresztyén ifjúsági egye
sület előkészítéséül pedig megkezdő
dött a vasárnapi iskola.

Lelkészválasztás. A zalaistvándi 
gyülekezet egyhangú választással lel
készéül meghivta Nagy István dunán
túli egyházkerületi segédlelkészt. *

A vanyolai ev. gyülekezet ugyan
csak egyhangú választással megvá
lasztotta rendes lelkészéül Szabó Fe
renc gyülekezeti adminisztrátort.

Egy tanító családi ünnepe. Kará
csony második ünnepén ünnepelte 
Nagy Bálint nádasdi ev. tanító, kit 
szép közleményeiből olvasóink is jól 
ismernek, házasságának harmincadik 
évfordulóját. Ezen alkalommal a há
zaspárt meleg ünneplésben részesí
tették tisztelői. Az ünnepség délután 
istentisztelet keretében történt, amidőn 
Kapi Béla körmendi evangélikus 
lelkész intézett a jubiláló házaspárhoz 
megható beszédet. A jó Isten áldása 
nyugodjék meg az ünnepeiteken 
ezután is.

Műkedvelői előadás. A szarvaskendi 
leánygyülekezet (Vasmegye) ifjúsága 
karácsonykor fényesen sikerült mű
kedvelői előadást rendezett. Előadták 
„Az erdőben“ c. népszínművet, to
vábbá két kacagtató bohózatot. Köz
ben Somogyi Béla tanító, — ki kü
lönben a betanítás fárasztó munkáját 
is dicséretes eredménnyel végezte, — 
egy szép zongoraszámot adott elő. 
A műkedvelői előadás minden sze
replője kitünően megállotta helyét. 
A műkedvelői előadáson nagyon 
nagy közönség vett részt. A tiszta 
jövödelmet, mely meghaladja a ICO 
kor.-t, a gyülekezet által beszerzendő 
kisebb harang költségére fordítja az 
ifjúság. Igazán dicsérendő buzgóságra 
mutat, hogy az ifjúság teljesen ma
gára vállalta ennek a harangnak be
szerzését.

I tth o n ró l.

A szerb sérelem. Egy német lap 
elmondja, hogy tulajdonképpen mivel 
sértették meg a szerbek Prohászka 
osztrák és magyar követet. Állítólag 
a szerbek Prizrenben az utcán a 
védtelen népet, asszonyokat, gyer
mekeket öldösték. Ezt látva a konzul 
a konzulátusi épület kapuit kinyittatta,
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hogy a menekülők a házban védel
met találjanak. Utánuk a kaput be
záratta. Egyszerre egy csapat szerb 
katona érkezett oda s tisztjük azt 
követelte, hogy bocsássák be őket. 
A konzul figyelmeztette őket, hogy 
az a ház osztrák-magyar terület, de 
a tiszt mindezzel nem törődött, hanem 
betörette a kaput. A szerb katonák 
elárasztották az épületet, az ott fekvő 
súlyos betegeket, menekülőket leöl- 
dösték. Az épületről letépték a zászlót 
s darabokra szakgatták. Mikor a 
konzul mindenről jelelentést akart 
tenni kormányának, nem engedték 
sürgönyözni, hanem őrizet alá vették. 
Állítólag ez történt Prizrenben.

A szerb elégtétel. A szerb kormány 
hosszú ideig tagadta a sérelmeket, 
végre midőn a monarchia a vizsgá
latra egyik megbizottát kiküldötte, 
mégis csak kénytelen volt beismerni, 
hogy sérelmek történtek. Egy elég
tételt már adott a szerb kormány. 
Pasics szerb miniszterelnök elment a 
belgrádi osztrák és magyar követhez 
és sajnálkozását fejezte ki a történtek 
felett. Ezzel azonban még nincsen 
befejezve az egész ügy.

Az őrszem síremléke. A minap 
Bicske határában levő hid őrizetére 
kirendelt Nagy János és Roics Koszta 
86. gyalogezredbeli katonákat a vonat 
elgázolta és darabokra tépte. A jó
módú Roics Koszta holttestét szülei 
hazaszállították a Bácskába. Nagy 
Jánost azonban, a ki szegény csalá
dos ember volt, Bicskén temették el. 
Most a bicskeiek gyűjtést indítottak 
sírjának emlékkővel való megjelölé
sére és rövidesen össze is gyűlt több 
száz korona. A síremléket nemsokára 
felállítják.

Miniszteri rendelet a kémek ellen.
Az utóbbi hetekben különösen az 
orosz határ közelében, de lent a dél
vidéken is több kémet fogtak el. A 
belügyminiszter most rendeletet inté
zett az összes városi rendőrségekhez, 
a melyben arra utasítja őket, hogy 
kiket figyeljenek meg leginkább. Ä 
rendelet felhívja a rendőrségeket, hogy 
különösen a köszörűsöket figyeljék, 
mert a közelmúlt napokban a nyo
mozás során kiderült, hogy az orosz 
kémek leginkább mint vándorló kö
szörűsök igyekeznek megszerezni a 
kormányukat érdeklő rajzokat és tér
képeket.

Gyilkos gyermekek. Komárváros 
községben (Somogy-megye) megdöb
bentő eset történt. Kubicsek Ferenc 
falubeli embernél lakott unokája, a 
kilenc éves Gonda Gyuri, kinek szülei 
Amerikába vándoroltak. A kis Gyurka

89.

a falu végén lévő árokba ment ját
szani és nemsokára hozzá csatlako
zott a nyolc éves Hannuy Ferenc is. 
A fiuk játékát elnézegette a három 
és fél éves Kohlmann Mariska. Egy
szerre Hannuy Ferenc állítólag azt 
indítványozta, hogy hentergessék meg 
a vízzel telt árokban a kis Marit. A 
fiuk beledobták a kis leányt az árokba, 
de megszánták a jajgató gyereket és 
kivették a vízből. Sok vizet ivott a 
Mari, mondta az egyik fiú, ki kell 
belőle ereszteni; a másik fiú azt in
dítványozta, hogy mivel a viz a hasába 
ment a Marinak, késsel lyukat kell 
csinálni a hasán. — Gonda Gyuri 
elővette bicskáját és a csöpp leányba 
döfte a kést, majd a vér láttára ne
kiestek a kis leánynak és elnyiszálták 
a nyakát is. A kis leány elvérzett, a 
fiúk pedig elrejtőztek. Árrajárók ta
lálták meg a kihűlt gyermekholttestet. 
— A gyilkos fiukat a budapesti 
állami gyermekmenhelyre szállították, 
íme egy szomorú példa az élet nagy 
könyvéből. A szülők elmennek Ame
rikába, hogy aranyat-ezüstöt keres
senek, ezalatt otthon elvesztik a leg
drágábbat : a gondjaikra bízott gyer
meket.

A z  o r sz á g 1 d o lg á r ó l.

Karácsonyi nyilatkozatok. A poli
tika még a karácsonyi szent ünne
peken sem pihent. Majdnem mind
egyik pártvezér újságokban nyilatko
zott s kifejtette a maga álláspontját. 
Lakács miniszterelnök azt mondja, 
hogy az ellenzéknek be kell jönnie 
a képviselőházba s teljesítenie kell 
ellenőrző hivatását. Apponyi kijelenti, 
hogy a békére vágyódik, de nem 
mindenáron. Helyre kell állítani a jog 
uralmát. Zichy Aladár a mostani 
kormány távozását kívánja. Jöjjenek 
új emberek s azok csinálják meg a 
békét. — Justh Gyula a választó
jogról ír s csak ebben látja a kibon
takozás lehetőségét. Andrássy Gyula 
nem adja fel a béke reménységét. 
Szerinte az ellenzéknek tárgyalásba 
kell bocsátkoznia a kormánnyal, s 
igyekeznie kell a békét megteremteni. 
Természetesnek találja azonban, hogy 
ebből a tárgyalásból ne (fapcsoltassék 
ki a személyi kérdés, a miniszterel
nök és házelnök távozása.

A miniszterelnök a királynál. Lu
kács László miniszterelnök kihallga
táson volt a királynál, kinek előzetes 
jóváhagyás céljából előterjesztette a 
választójogi törvényjavaslatot.

A képviselöház dec. 31-én ülést 
tartott, melyen Lukács miniszterelnök
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hosszabb beszéddel beterjesztette a 
választójogi törvényjavaslatot. A ja
vaslat szerint 1,900.000 lenne a vá
lasztó. A választók eddigi száma 1 
millió 69 ezer volt. A javaslatot a 
képviselőház külön bizottság elé 
utalta, az ellenzéket pedig felszólította, 
hogy a bizottságban szintén vegyen 
részt.

kötetre egy év múlva sor kerül. Legyen mi
nél többször szerencsénk ! — P. V. Boba. 
Köszönjük a kéziratokat. Az erdei ház is leg
közelebb megjelenik. Szívélyes üdvözlet! — 
M. S. N em espátró , M. S. Kem enesliő- 
gyész, L. L. E perjes. A köszönettel vett 
cikkeket első cikk gyanánt akarjuk közölni. 
Az alkalmi ünnepi cikkek miatt néhány hét 
múlva kerül rájuk sor.

A KIADÓHIVATAL ÜZENETEI:

A  n a g y v ilá g b ó l.

A béketárgyalások. Londonban sok 
akadállyal kiizkődnek a béketárgyalók. 
Néhányszor már el is halasztották a 
tárgyalást. Először a balkán államok 
küldöttei terjesztették elő feltételeiket, 
ezt azonban a törökök nem fogadták 
el. Különösen azt kifogásolják, hogy 
Drinápoly átadását követelik, holott 
nem foglalták el. Erre azután a törö
kök tettek békejavaslatot, ezt azon
ban viszont a balkán államok kül
döttei nem tartják elfogadhatónak. 
Míg Londonban a békekövetek alku
doznak, addig úgy a törökök, mint 
a bolgárok erősen készülnek a harc 
folytatására. A török csapatokhoz új
ból 40 ezer ember érkezett. A bolgár 
kormány pedig elrendelte, hogy min
den férfi 60 éves korig bevonuljon.

Merénylet Taft elnök ellen? Taft 
elnök ellen merényletet kíséreltek meg, 
amely azonban nem sikerült. Amikor 
Taft az Avenue Centralon végig ment, 
egyszerra borzasztó robbanás történt, 
amely egy ujságárusító bódét a leve
gőbe röpített. Azt hiszik, hogy a bódé 
mellett egy pokolgép volt eldugva, 
amelynek az elnök elmenetelekor kel
lett volna felrobbanni. Úgy látszik 
azonban, hogy a robbanás néhány 
pillanattal később történt.

A szibériai tél. Szibériában bor
zasztó hideg van. A hőmérő 40 fokot 
mutat. A vasúti sínek a nagy hideg 
miatt sok helyen megrepedtek. A vo
natok több napi késéssel közlekednek.

^SZERKESZTÓ f ü l T Á J/':
I. G. Bük. Hálásan köszönöm. Legyen 

minél többször szerencsénk. — N. K. Lé- 
beny. Köszönöm. Legközelebb sorra kerül. 
Szívélyes üdvözlet 1 — N. Gy. Köszönjük a 
kéziratokat. A humoros elbeszélést mellőzzük, 
de a komoly elbeszélést közöljük. Szívélyes 
üdvözlet 1 — V. B. A vers megkésve érkezett. 
Vannak gyöngébb és jobb strófái. Kívánatos 
a nagyobb tömörség, úgy a godolatokban, 
mint a kifejezés formájában. Az idegen szava
kat kerülni kell. — E. I. Pozsony. Mindkét 
cikket köszönettel megkaptam. Legközelebb 
sorra kerülnek. — F. M. N geresd . Hálásan 
köszönöm. Úgy tervezgetem, hogy az említett

Szt.-né Selmecbánya. Az 1912 január 
13án feladott 2’50 K a II. évfolyamot illeti. 
Amennyiben tévednénk, kérjük szíves értesíté
sét. A lap küldését megindítottuk. — Wim- 
merkör Felsői evő. A november 23 án fel
adott előfizetést mint wfófizetést könyveltük 
el a II. évf tartozása fejében, mert tudtunkkal 
azt illeti. Ha mégis a II. évf. előfizetése vala
miképpen a csoportosokkal együtt volt elin
tézve, kérjük értesítésüket. A lapot megindí
tottuk. Bolla Károly Sopron és S. I. Rác 
alm ás. Önöknek szintén csak ezt mondhatjuk.

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913 év, január hó 2-án.
Búza 20.90, Rozs 19.—, Árpa 19.—, Zab 

19.60. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

VEGYES HI RDETÉSEK.
Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 

(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

Számtalan
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárak

---------- R é p c z e la k .-----------

3

1913. január 5.

Dunántúli szakácskönyv
bővített kiadását bekötve, bérmentve 
4 korona 60 fillér ellenében szállítja 
szerző: NAGY FERENCNÉ Pónzeskut.

(Veszprémmegye.)
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Tanonc felvétetik
Pleyer Árpád fűszerkereskedésében 
Cs.-Somorja, Pozsonymegye. Közép

iskola megkívántatik. 2 - 3
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Szalóky Zsigmond
szobrász  és kő farag ó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
S zen th á ro m sá g té r .

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sírkőraktára. 
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm unkát és m inden
nemű javítást elfogadok.
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Tanulók kerestetnek.
Könyvkereskedésembe, nyomdámba 
és könyvkötészetembe egy-egy jó 
magaviseletü fiút, ki esetleg 4 közép
iskolát is végzett, tanulóul felveszek.

W E L L I S C H  B É L A  
S Z E N T G O T T H Á S D .  (Vasmegye.)

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c so p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , kézira tok  és m indennem ű m eg
keresések  a  szerkesztőség e lm ére K örm endre (V aerárm egye) kü ldendők . — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is.

TARTALOM: Flórián Géza: Temetés (vers). — Mészáros István: Korunk egy nagy betegsége. — — s —6:  Partra vetve. — Frenyó 
Lajos : Szántai István vagy az igazság győzelme. — A választójogi javaslat. — Fábián Im re: Én, te, ő . . . — Jakab Ivá n : A halott 

barátai, (vers.) — Wiehern a munkáról és az imáról. — Ország-Világ. — Persely.

Temetés. .
Komor, sötét felhők 
Úsznak fenn az égen. 
Mélységes néma gyász 
Ül a mindenségen.

A harangok mélán,
Bánatosan sírnak.
Fájdalmas búgással 
Temetésre hívnak.

Édes anya van a 
Koporsóba zárva.
Körülötte zokog 
Négy anyátlan árva.

A legkisebbiket 
Édes apja tartja,
Mosolygásra nyílik 
Ártatlan kis ajka.

Szívem összeszorúl,
Sírva megyek tova.
Érzem, hogy e mosolyt 
Nem felejtem soha.

Flórián Géza.

Korunk egy nagy betegsége.
Irta : M észáros Is tv án .

Az újságolvasó ember napról-napra 
mély felindulással teszi le kezéből 
lapját. A napihirek rovatában majd 
minden számban meghúzza magát 
egy hosszabb vagy egy rövidebb tu
dósítás, melynek elolvasása után ön
kénytelenül is felsóhajt az ember: 
Én Istenem, mi lesz a világból! ? 
Ma ez a hír elmondja, hogy egy 14 
éves gyerek lopott. Holnap azt olvas
suk, hogy egy 16 éves fiú becstelen
séget követett el. A hír elmondja azt 
is, hogy mindkettő kézre került. De 
vájjon a dolog ezzel el van intézve ? 
Korántsem I Sőt nagyon is érdemes 
és szükséges erről gondolkozni, és 
nemcsak gondoskodni, töprengeni, 
hanem komolyan tenni, cselekedni. 
Igen, komolyan tenni, cselekedni, míg 
nem k éső!

De talán nincs is okunk panaszra. 
Hiszen a világ, az államok már napi
renden tartják e kérdést ilyen címen : 
fiatalkorú bűnösök. Tudósok foglal
koznak e kérdéssel, tudósok vizsgál
ják fiatalkorú bűnösök lelki életét. 
Társadalmunk legégetőbb kérdésévé

lett: hogyan lehet a fiatalkorú bű
nösöket a romlásból megszabadítani, 
az elzülléstől megmenteni.

E kérdést a különféle népek társa
dalma, s maguk az államok is más
más módon akarják megoldani. Az 
egyik országban alkalmazzák a bün
tetést, a fogságot, a másikban javító-, 
nevelőintézet fogadja be a fiatal bű
nöst. Itt szigorral, ott enyhén kezelik 
a fiatal bűnösöket. Egyik helyen bün
tetéssel, a másik helyen neveléssel 
akarják őket megjavítani. És az ered
mény : panaszos felkiáltás és a jövő
ről szomorú kép, mert a nemzetközi 
bűnesetek statisztikája szerint a fiatal
korú bűntettesek száma ijesztő mérv
ben szaporodik.

Mit mutat ez ? Azt, hogy korunk 
e nagy betegségét nem helyesen 
gyógykezelik. Túllőnek a célon azok 
is, kik ezt a kérkést pusztán csak 
szigorral, börtönnel akarják megoldani 
s csak megtorlást alkalmaznak, de 
nem jutnak eredményre azok sem, 
kik kizárólag neveléssel akarnak javí
tani. Jellemzik az e téren fennálló 
teljes fejetlenséget — mert ennek kell 
mondanunk — egy angol gyermek- 
birónak következő szavai, melyeket



egy fiú felett kihirdetett Ítélet után 
mondott: „Az angol törvény akara
tához képest kénytelen voltam e ha
szonnélküli büntetésen kívül még kü
lön intelmet is intézni a vádlotthoz . . .  
Az igazat megvallva, azonban élénken 
sajnálom, hogy törvényeink nem en
gedik meg többe a verést; meggyő
ződésem szerint minden fogháznál és 
minden intelemnél többet érne ilyen 
esetben ötven botütés, amelyet a fiú 
megérdemelne.“

Tehát a nevelés sem volna célra
vezető a fiatálkoiu bűnösök megmen
tésénél ? E kérdés felett engedjük vi
tatkozni azokat, akik mint szakem
berek a bűnügyekkel foglalkoznak. 
Én azonban itt azt a feladatot kívá
nom hangsúlyozni: Neveljük gyer
mekeinket úgy, hogy sohase legyenek 
fiatalkorú bűnösökké! Igen, — mond
hatná az olvasó —  hiszen úgyis 
minden szülő, minden tanító, minden 
nevelő erre törekszik. Hadd mondjam 
el én is, mit gondolok én e felhívás 
alatt: Neveljük gyermekeinket úgy, 
hogy sohase legyenek fiatalkorú bű
nösökké.

E sorok írója egy ideig egy város
ban működött mint hitoktató. Tanít
ványaim középiskolai tanulók és ipa
ros tanoncok voltak. Valamennyi első 
kiképeztetesét keresztyén iskolában 
nyerte. Mindannyi részesült vallás- 
oktatásban, nevelésben a legelső is
kolai évtől kezdve, sőt fel kell tennem, 
hogy azelőtt is a szülőik részéről. 
Tanítványaimat figyelemmel kisérve, 
azt tapasztaltam, hogy közöttük a 
figyelmetlenebbek különösen az iparos 
tanoncok között a rakoncátlanabbak, 
könnyelműbbek azok, akiknek vallá
sos érzelmeik meggyengültek, akik
nek szemei előtt elhomályosult Jézus 
alakja. Ez a tapasztalás arra indított, 
hogy hitoktatásom, vallásos nevelé
sem alapelvévé tegyem : megismertetni 
és megszerettetni Jézust az ifjúsággal. 
És mivel Isten segítségevei láttam 
ennek jó eredményét, nem hangsú
lyozhatom eléggé azon meggyőződé
semet : Szerettessük meg a gyerme
kekkel Jézust, és akkor sohasem vál
nak fiatalkorú bűnösökké. A bibliai 
történetek, az egyháztörténet adatai, 
évszámai, eseményei az ifjúság előtt 
feledésbe mennek, különösen ha az 
elemi iskolával és az ismétlő iskolá
val vége szakad tanulói pályájának, 
de ha a Megváltót jól megismerte, 
ha a hozzá való hasonlóságra való 
törekvés él lelkében, ha megismerte, 
hogy Jézus az ifjú legjobb barátja és 
példánykepe, ha megszerette őt, akkor 
sohasem fogja elfelejteni. Barátságuk
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fokozódik, és az ifjú Jézus segítsé
gével, Jézus védelmével, Jézus szere- 
tetével szerencsésen megteheti az utat 
a fiatalság kísértései között. És ha 
eljönnek a különféle kísértések, mert 
azok megjelennek minden gyermek, 
minden iljú életében, ha feltámad 
az ifjú lelkében a bűnös hajlam, ak
kor feltekint és meglája fényben, 
szenny nélkül Jézusát, megváltóját, 
legjobb barátját, odamegy hozzá, szól:

Amint vagyok bűn alatt,
De most hallom hivó szavad;
S mert értem áldozád magad,

Bárány Jézus — jövök 1 
Amint vagyok nem várva hogy 
Lelkemnek terhe, szennye fogy, 
Hozzád, ki megtisztíthatod 

Bárány Jézus — jövök !

Nem követi el a bűnt és nem lesz 
fiatalkorú bűnös! Megmarad a Krisz
tusnál.

Partra vetve.
Rotermund-Borkum beszélye.

I.

Iszonyú novemberi reggel virradt 
ránk. Mintha az éj összes borzasztó 
kísérteties zúgásával és dühöngésevei 
az Inseldorfoan aluvókat itt és ott 
felelmesen fehiasztani és arra figyel
meztetni akarná, hogy a termeszét 
rendje elleni szilaj lázadásban miként 
teszi a napnak jogát vitássá. — Nem 
volt elég az ordítás e zűrzavaros torz
szülöttje, amely majd mint szivettépő 
gyermekvisítás, majd mint a halaira 
sebzett bikának szörnyű sóhaja, majd 
mint végső halálhörges és majd mint 
ördögi förtelmes vigyorgás, szemtelen 
csúf káromkodásaival és rekedt nyers 
gunyjaival az álmaikból és nyugal
mukból fölrettenoknek a lélekzetet is 
megakasztá. Az ólomszürke felhők 
tovahuzódva űzték egymást. Amerre 
csak ellátott a szem, a lathatatlan 
szélhatalmak e komor egyforma szür
keségben hajták azt gyorsan tova az 
égen. Ijesztő tompán bőgött délnyu- 
got, mindig új rohammal söpörte a 
homokpartot, úgy hogy annak si
sakja mélyen lekonyult és összes tete
jét fölszaggatva egész homokfelhőket 
szórt szerteszét, és azután a varatlan 
ellenállás fölötti tompa dühében azt 
a falutól félreeső iskolaház széles ol
dalához vetette. Vad tombolással zárta 
az ajtaját és süvített át a kulcslyukon, 
neki nyomódott az ablaknak és bekú
szott a hasadékokon; betolult a födél 
palatáblai közé és azt hangos csikor-
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gással arra készteté, hogy komor fe
nyegető dalába kezdjen, heves roha
mával megkisérlé annak egyes korhadt 
darabjait megrázni és szetrángatni, 
míg az recsegve a keskeny gyaloguton 
szétzuzódott; gúnyolódott a kéményen 
át és azután fütyülve, sivítva, szi
szegve födelről-födélre, a réteken és 
homokpartokon át ismét beugrott a 
tengerbe. És mintha a fékevesztett 
elemek e fülsiketítő, halálra és ve
szélyre emlékeztető dalának még egy 
iszonyú hatalmas alaphangra volna 
szüksége, egyforma tompa dübörgés
sel hangzott fel a hullamtorlódas ki
csapásainak a veszedelme a sziget 
fölött.

A fiatal tanító nyugalmából és gon
dolatából fölrettenve, az iskolaház 
emeletének az ablakából dideregve 
lép vissza. Nem minden aggodalom 
nélkül nézi ő az odaszálló homok 
szakadatlan vonulását. Vájjon a tanít
ványai mind szerencsésen megérkez
nek-e ? A nyugtalansag miatt nem 
maradhatott többé szobájában. Veszi 
köpenyét és sapkáját, lemegy a lép
csőkön, kinyitja az ajtót, melyet maga 
után alig képes bezárni és kilép. —  
Hull! Milyen idői Magasan fölhajija a 
gallérját, kezeit eldugja köpenye zse
bébe és most a gyaloguton jobbra, 
nekiindul a viharnak. Már is ott 
cammognak az első gyermekek. Csuk
lyájukat melyen fejükre húzva, jobb 
vállukat a szel ellen előredöntve és 
fejüket a homokcsapás ellen balra 
fordítva, előre hajolva ingó léptekkel 
erősen küzdenek a viharral.

Ők nem kívánnak ez egyszer neki 
jó reggelt és csak ha csuklyájuk 
csücskét megfogja, köszöntik őt sze
meik örvendetes felvillanásával. Miért 
kellene ily időben még a szájat is 
fölnyitni, hogy azután egész délelőtt 
homokot kelljen rágni 1

Így ért a szöglethez, ahol az ut a 
faluba vezet. Ott állva marad és le
néz az utcára. Vidám nevetes kiséri 
odamenetelét. A csuklyás legényeké, 
kik fáradságosán cammognak a vi
harral szemben 1 A gyenge lábacskák 
vidám kígyózó menetben repülnek 
ide s tova. Amint így várakozva, 
hátát mereven a szél ellen szegezve 
ott áll, ama hamis gondolat támad 
elméjében: ha a szél most hirtelen 
megállná, akkor az egész kis csapat 
az orrára bukna 1 Élénk képzelődése 
az egész dolgot oly kézzelfoghatólag 
szemlélteti vele, hogy hangosan föl
kacag. Azután a kicsinyek elé megy, 
kik alig bírnak előbbre hatolni, a 
gyengébbeket kézen fogja, a többieket 
nyájas szavakkal bátorítja és mindé-
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niket szerencsésen elvezeti az isko
lába. A villogó gyermekszemek ra
gyognak. Micsoda víg iskolába mene
tel volt e z !

De midőn most a tanító tanítását 
a szokott reggeli imával megkezdi és 
a vihar és tenger zúgása ijesztő ko
molysággal intve kíséri imádságát, 
ekkor majdnem közvetlenül röppen 
el ajkairól: „Uram Isten, légy irgal
mas mindazokhoz, kik ebben az idő
ben a tengeren vannak, adj mind
azoknak, kik ott nagy veszélyben 
vannak, erős hitet, hogy bátran így 
imádkozhassanak: „Uram Jézus, jöjj 
hozzánk a tengerre 1 “ Ez a szó vissz
hangra talált a gyermekek szívében. 
Ünnepélyes komolysággal megy ma 
végbe a tanítás és az ünnepélyes rész
vét ez élénk kifejezéséhez mintegy 
érezhetőleg fűződnek gondolataik. így 
folynak le az órák. De hébe-korban, 
midőn a vihar felette vad erőszakkal 
tör ki, a tanító abbahagyja a taní
tást, hallgatózik kifelé és az ablakokon 
át a szél irányának fordulva, gondol- 
kozólag tekint az iskolának északkeleti 
irányban fekvő szabad tere felé, a 
réten levő számtalan sirályokra, a 
tengeren dúló kemény idő e legbiz
tosabb hírnökeire, amint azok csak
nem hihetetlen nagy csapatban, mint 
egy fehér zászló a szél ellen törve, 
majd tíz tizenkét méternyi magasság
ban emelkednek föl, majd pedig mind 
egyszerre fejüket a vihar felé for
dítva, lebocsátkoznak. Még egyszer 
félbeszakítja azt hirtelen. Úgy tetszik, 
mintha az orkánnak őrjöngő dühe az 
emelkedő árral együtt növekednék, 
mintha az a bősz sistergéssel lecsapó 
jégzivatarral csak most jáíszaná ki 
az utolsó tromfját.

A tanításnak vége. Jól beburkolva 
megy a kicsi népség hazafelé, a gon
dos tanító még egy darabon őket a 
faluba elkíséri. Tétovázva áll meg 
épp a lakásához vezető utón. A part
hoz menjen-e vagy ne ? De hallga 1 
Mögötte gyors futás zaja hallatszik. 
Vaskos tengerészek, öregek és fiatalok, 
kabátjaikkal a fejükön, magas vízi 
csizmáikkal a lábukon, olajos edé
nyeikkel a karjukon, közelegnek gyors 
léptekkel. Tekintete a mentőhajó kor
mányosának az útra kinyúló házára 
esik. Ott lobog már a fekete zászló 
>s annak tetején. Tehát mégis I „Jöj
jön velünk I Férfiakra van szüksé
günk 1 “ hangzék e pillanatban a kor
mányzó ünnepélyes felhívása mögötte.

II.
Sietve megy a homok-halmon át 

lihegő kebellel a déli parton levő

mentő színhez. Még egy föveny part
lánc — azután a tenger, az áradás. 
Még egy éhes farkasfalka rekedt uga
tásánál is gonoszabban és borzasz
tóbban hangzik annak az üvöltése. 
Oh 1 mennyire más ez 1 Mint a ki
kerülhetetlen végzet megbénító szava, 
ijesztőleg hangzik az szerte, halált 
hirdetve, úgy hogy a láb mintegy 
megigézve megáll és elakad még a 
lélegzet is. Olyan az, mint a koporsó 
födelére hulló első nehéz rögök zu
hogó durva hangja, mint a végítélet 
harsonájának a zengése, mely egy 
hosszan terjedő sírboltból szakadatlan 
tompa dübörgéssel boltozattól bolto
zathoz ütődve, borzalmasan vissz
hangzik a mély sírboltban. A szélvész 
csapásai alatt a hullámok magasra 
tornyosultak. Mint a pokol őrült dühös 
kutyái, mérges tajtékkal a szájukban, 
úgy kergetik habok egymást fölfelé, 
fogvicsorító vággyal ugranak egymás 
felé, civódnak, marakodnak, kölcsönös 
düh hevíti őket és esztelen dühhel 
rohannak egymásnak, mindig újabb 
zajjal falva föl egymást.

Nyugtalanul keresve futja át sze
meivel a tengert, a mennyire az eső 
és jég megengedik. A szikla háta az, 
vagy a hajó? „Kiek!“ Egy kinyújtott 
kar balra mutat a parton.

Oh Istenem, igen 1 Alig ötszáz lé
pésnyire a színtől, harminc méternél 
nem távolabb a száraz parttól egy 
kis tjalk (hajó) fekszik az oldalára 
fordulva a hullámtorlás között, mely
nek fecskendése magasra csap az 
árboc fölött, minden arcon félénk 
izgatottság olvasható. Mindenikük 
érzi, hogy minden igen lassan megy, 
de itt nyugodtság- és higgadtságra 
van szükség. Egyesült erővel a sze
keret a csónakkal kitolják. De hát 
hol vannak a lovak ? —  Végre I —  
Húzzák már. Ügetésbe mennek le a 
parthoz. Rak-rak-rak, így fut gyors 
zörgéssel a homoksaruval ellátott 
jármű, a legénység teljes számban 
és még mások is négyen vagy öten, 
köztük a tanító, futólépésben mellette.

A félutón megállapodik és vissza
felé megy a vizbe. Most már erősen 
ü l; de még nincs elég messze előre 
tolva a hullám árja ellenében Hiába
való a lovak erőlködése, melyek 
mintha csak éreznék azt, hogy embe
rek élete forog a kockán, visszahő
kölnek, úgy hogy a hátsó testrészük 
csaknem a földet éri és a rúd ferdén 
magasan nyúlik ki a levegőbe. A 
tanító lázas türelmetlenséggel megy 
atjalkhozl „Keit henlopen 1 Ji mőten 
helpenl“ (Nem szabad eltutni! Segí
tenetek kell 1) Minden késedelem nél

kül többekkel a vizbe megy és a 
küllőbe kap. „Hüh I Stopp 1“ A mel
lükig kellett bemerülniök.

Alig jönnek ki csurogva, midőn 
máris fölhangzik a hosszan húzódó 
parancsszó: „Klar!“ A csónak elfut. 
A legénységnek csak a fele van benn. 
Azért, hogy a nehéz megterhelés által 
sok v í z  ne jöjjön belé. Mögöttük a 
vasúti sinek fekszenek. Jobbra és 
balra a tajték fec°kend. Mind a két 
oldalán, az ártól ide és oda vetve, a 
többi legénység csügg. Most szeren
csésen bemásznak. Magasan kiegye
nesedve, a hosszú evezőt izmos mar
kában tartva, szemeivel előre tekintve, 
áll ott a kormányos. A parancsszavak 
az ár tombolásától elnyelve, értelmet
lenül hatolnak a visszamaradók fülei
hez. Mennyire hajlítják a szíjakat 1 
Félig ferdén mennek az ár felé. A 
csónak magasan lökődik fel 1 Hiába! 
Visszavetődik. Még egyszer. Újra 
hiába 1 Hatalmasan ragadnak a szí
jakba. Végre túl vannak! Majd ma
gasan fölemelkedve, majd mélyen 
alácsapva, szemtől alig láthatólag 
igyekszik a mentőcsónak a hajóroncs
hoz. A parton levők is arra sietnek.

Egy ember jő velük szemben egy 
nagy delfinnel a hátán. Azt ledobja, 
belép a vizbe, kihalász egy szekrényt, 
r z első parti jószágot, és a veszéllyel 
nem törődve, zsákmányával fölmegy 
a partra. Egy pillanatra föllázadnak 
e durvaság miatt. Azután részvétük 
újra a tört hajóhoz fordul, mely 
most már egészen előttük áll.

Vájjon a mentők még elég korán 
érnek-e oda ? Vagy a falánk hullá
mok azt előbb elragadják ? Sejtik, 
hogy azoknak a zsákmányukért erős 
küzdelmet kell kiállaniok és meg kell 
sokszorozni prédaleső munkájukat. 
Őrült sietéssel rohannak azok a 
hajóroncsra. Árboc magasságig szök
nek föl szakadatlan félelmes ütemben 
a magasba és csattannak le, fehér 
tajtékkal borítva be az egész hajó
roncsot és mielőtt még valamit meg
különböztethetnének, a legközelebbi 
ember nedves talpaival annak a szé
lére lép. Hány ember lehet rajta ? 
Ott 1 Három, négy, öt, kilenc ember 
védelmet keresve egy szekrénybe és 
a vizeshordóba kapaszkodik, melyen 
a vitorla nyugszik, a halál félelme ül 
halavány arcukon, így lehet őket 
látni egy pillanatban, amint hajadon 

I fővel ott guggolnak. Mily szörnyű 
! gyötrelemben, s oly tétlenül kell ott 

államok. Csak legalább már a men
tőcsónak jönne ! Soká már bizonyára 
nem tarthatják ki. Az ordító bestiák



tajtékzó bosszúval rohannak mindig 
újra és újra áldozataikra.

Hála Istennek! Végre, végre a csó
nak! Hátra megy az hosszában. Úgy, 
most előre. Erős férfi karok nyúlnak 
a hajótörtek felé. Ők megvannak 
mentve, biztonságban vannak I A 
lidércnyomás, mely a nézők keblét 
annyira nyomta, megszűnik. Eközben 
a résztvevők, vagy a kiváncsiak egész 
csapatja jött oda. Kérdések és felele
tek ide s oda. Hosszú menetben ki
séri a csoport a csónakot, míg az 
épségben felfut a homokon.

A megmentettek kiszállnak. Magas 
csizmákban állnak az áradó vízbe, 
mely tehetetlen haraggal csuszkái a 
lábuk között. A csónak kormányosa 
megindultan beszél velük. Ama ma
gas friziai alak szőke hajával bizo
nyára a kapitány. Még egy pillan
tást vet az elveszett tjalkára, az ő 
egész vagyonára, azután jobbját ke
ményen a kormányzó vállára teszi, 
kinyújtott baljával Inseldorfra mutat 
és részvéttel int: „Neit mukieken!“ 
A tömeg a hajótörteket közre fogja 
és a faluba viszi, ahol barátságos 
fogadtatásra találnak.

A tanító pedig az útját a homok
halmon át az iskola felé veszi. Gon
dolatai, melyek őt reggel, midőn fi
gyelve az ablaknál állt, megindították, 
benne ismét fölujulnak. A vihar és 
a tenger saját sorsának a dalát zeng
ték neki. És ő nem szenvedett e 
sok reményeivel hajótörést, épp úgy, 
mint azok, melyeket ápolt, sok 
várakozásaival, melyeket azokra he
lyezett, partra vetve egy puszta 
szigeten ? Ekkor hirtelen az utolsó 
hatásos kép merül föl újra előtte: 
„Neit umkieken!“ így hangzik mele
gen a füleibe és előhaladásánál e 
szó mélyebb jelentőséget nyer: „a 
ki kezeit az ekeszarvára veti és hátra 
néz, az nem alkalmas az Isten or
szágára !

— s — ó.
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Szántai István vagy az igazság 
győzelme.

— Történeti kép a magyar prot. egyház 
múltjából. —

Irta : Frenyó Lajos.

II. A mérkőzés.

Következő napon folytatták a vi
tát. Ismét Gergely barát kezdte meg 
kérdezgetéseivel, hiszen kérdéseket 
feltenni könnyebb volt, mint cáfolni, 
bizonyítani. Most azonban már nem 
lenózőleg, hanem dühösen tekintett

Szántaira, szeméből ki lehetett oh 
vasni, hogy kész lenne Szántait da
rabokra tépni. Szántai most is nyu
godtan állt helyén.

— Nem érdemied ugyan meg, 
hogy veled újra szóba álljak, hiszen 
eretnekségedet már eddig is bebizo
nyítottad, de megteszem, hogy eret
nekséged annál nyilvánvalóbb legyen.

Ez volt Gergely barát bevezető 
mondása, melyre Szántai következően 
felelt :

— Állok elébe a további vitának 
s bizonyítékaimat most is a Szent
írásból, az egyház történetéből s a 
józan észből merítem, szőrszálhaso- 
gatásra, szarvasokoskodásra nekem 
szükségem nincs.

—  Te azt állítod, mint mestered, 
a wittenbergi kiugrott barát, hogy az 
úrvacsorát két szín alatt kell kiszol
gáltatni ?

—  Igen, állítom s hivatkozom Jé
zus szavaira, aki a kenyérosztáskor 
azt mondta tanítványainak: „Vegyé
tek és egyétek,“ a bornál pedig: 
„Igyatok ebből mindnyájan .“

— Hát nem tudod-e, hogy Krisz
tus a teljes úrvacsorát csak a papok 
számára alapította, akik azt a mise
áldozatnál élvezik s hogy a népnek 
csak kenyeret kel! adni ?

— Nem tudom, mert az egész 
Újszövetségben sehol sem olvasom, 
hogy Krisztus áldozópapi hivatalt 
alapított volna. Ő nem az áldozásra, 
hanem a tanításra, igehirdetésre ve
tette a fősúlyt, ő nem küldte tanít
ványait, hogy áldozzanak, hanem 
hogy az ő tanítását hirdessék, tehát 
lelkitanítói hivatalt alapított. Az úrva
csorát szerző igékben pedig világosan 
mondja: „Igyatok ebből mindnyájan.“ 
Talán előre látta, hogy éppen a kely- 
het fogják idővel a hívektől elvonni. 
Hogy Krisztus az úrvacsorát a hívek 
számára is alapította, világosan mu
tatja az apostoli egyház eljárása, amely 
nem vonta meg a kelyhet a néptől. 
Nem tette azt sem Pál, sem Péter 
apostol s nem tanítja leveleiben sem 
az egyik, sem a másik. Krisztus nem 
alapított külön úrvacsorát s külön 
miseáldozatot, hanem csak egyet: az 
ő utolsó vacsoráját.

— Te tehát nem hiszed az egy
háznak azt a tanítását sem, hogy az 
áldozópap imádsága következtében a 
kenyér átlényegül Krisztus valóságos 
testévé, melyben már a vér is benn 
van s így a híveknek elegendő a ke
nyér is?

— Nem hiszem, mert a Szentírás
ban arról egy szó sem áll s mert az 
apostoli egyház sem tudott arról sem
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mit. De nem hihetem azért sem, mert 
ilyen csodára egyedül a Krisztus 
imádsága volna képes. Föltéve azon
ban, hogy az lehetséges volna is, 
nem tudom belátni, miért élvezik a 
papok a kelyhet is, hiszen ha a hí
vek számára benne van a Krisztus 
testében az ő vére is, akkor bent le
het az a papok számára is.

— S nem találod célszerűnek, hogy 
a néptől a kelyhet megvonjuk már 
csak azért is, hogy a borból vagyis 
a Krisztus véréből semmi ki ne 
ömöljék ?

— Nem, mert ha Krisztus Urunk 
ártatlan vére a töviskorona alatt, a 
szegek helyéről és a dárdaütötte seb
ből kifolyhatott és a földre is ömöl
hetett, nem látok abban semmi ve
szedelmet, ha a borból egy csepp 
talán ki is ömlenék, ámbár tudom, 
hogy azok, akik az úrvacsorát két 
szin alatt szolgáltatják ki, arra na
gyon ügyelnek, hogy az meg ne 
történjék.

— De tudod-e, hogy ha annyian 
egy kehelyből isznak, különféle bajok 
vagy betegségek ragadhatnak beteg 
emberekről egészségesekre ?

— Attól nincs mit félni. Már az 
apostoli egyházban szokásban volt, 
hogy a bétegek nem az egészsége
sekkel, hanem külön, otthon élvezték 
az úrvacsorát, sőt még külön kehely
ből is ittak s ez most is így van. A 
tisztaságra pedig az egészségeseknél 
is nagy gondot fordítunk: a kelyhet 
forgatjuk úgy, hogy kettő nem iszik 
ugyanarról a helyről és ha körül
forgattuk, szélét mindannyiszor meg
töröljük. Különben sem a múltban, 
sem a jelenben semmiféle baj nem 
származott az ilyen közös kehely- 
használatból, ellenvetéseid tehát alap
talanok. hiábavalók, inkább azzal 
törődnél, hogy az ereklyék és feszü
letek csókolása nem terjeszt-e nála
tok betegséget?

— Eszerint te nem adsz a szent 
zsinat ama végzésére semmit, mely 
az úrvacsora egy szin alatt való ki
szolgáltatását parancsolja, a két szin 
alattit pedig tiltja ?

— Nem adhatok arra semmit, mert 
Krisztus rendelésével s Pál apostol 
tanításával ellenkezik. Pál apostol is 
azt mondja: „Valamennyiszer eszitek 
e kenyeret és isszátok e pohárt, az 
Úrnak halálát hirdessétek, míglen 
eljő. Azért valaki méltatlanul eszi e 
kenyeret és issza az Úr poharát, vét
kezik az Úr teste és vére ellen. Pró
bálja meg azért magát az ember —  
és úgy egyék abból a kenyérből és 
ügy igyák abból a pohárból. Mert
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aki méltatlanul eszik és iszik, ítéletet 
eszik és iszik magának“ . . .  I. Kor. 
11, 26—29 v. Az apostol itt világo
san beszél a kenyérről és pohárról 
vagyis azt tanítja, hogy az úrvacsorát 
két szin alatt kell kiosztani.

— Végül kérdem tőled: beisme
red-e, hogy eretnek tanítást követsz 
és hirdetsz s a halálra érdemes vagy ?

— Én eretnek nem vagyok, mert 
én az egyedüli helyes alapon: a 
Krisztus evangéliomán állok, meg
győződésemért, hitemért halált nem 
érdemelek, mert azt tiltja a felebaráti 
szeretet parancsa s mert meggyőző
désem, hitem felett egyedül Istennek 
van joga ítélni, aki majd ítélni fog 
igazságosan. Egyébiránt pedig az 
evangéliumért kész vagyok halálba 
is menni, mert Krisztust s az ő ha- 
misíttatían evangéliomát életemnél is 
jobban szeretem.

Szántainak ez a határozott, lelkes 
kijelentése a reformáció híveit öröm
mel, lelkesedéssel töltötte el, a római 

t katholikusokat meglepte, Gergely ba
rátot és társait pedig végleg kihozta 
sodrukból, úgy hogy elkezdtek dühtől 
eltorzulva kiabálni: „Eretnek, eretnek, 
halálra, máglyára vele!“

(Folytatjuk.)

k - ~ ~  ~

A választójogi javaslat.
Hosszas huza-vona után végre meg

született a választójogi javaslat, me
lyen az előbbi kormányok is már 
annyit rágódtak. A mint előre lehetett 
azt látni, a javaslat nagy kavarodást 
idézett elő. Az ellenzék egészen rossz
nak és elfogadhatatlannak tartja. Sőt 
a kormánypárt egy része sincs vele 
megelégedve. Székely Ferenc igazság
ügyiminiszter le is mondott miniszteri 
állásáról, a képviselők közül is néhá- 
nyan kiléptek, sőt valószínűleg még 
többen is kilépnek.

Ebben a cikkben a választójogi ja
vaslat általános részleteit ismertetjük.

A javaslat szerint, minden magyar 
állampolgárnak, aki legalább öt év 

i óta áll a magyar állam kötelékében, 
ha a választói életkort elérte, állandó 
lakhelye van és a választói joghoz 
megkívánt különös kellékek valame
lyikének megfelel. A választói életkor 
magasabb értelmiségüeknél (diplomá
val biró emberek) 24, másoknál 30 
év, állandó lakhelye pedig a javaslat 
szerint annak van, aki a törvény ha
tályosságának területén legalább egy 
év óta ugyanegy községben lakik.

Ez alól a szabály alól kivételt ké
peznek az állami tisztviselők, lelkészek,

tanárok és azok, akik egyetemet vagy 
más főiskolát végeztek, vagy olyan 
állásuk van-, amelyhez középiskolai 
végzettség szükséges.

Az, aki az elemi iskola hatodik 
osztályát vagy más ezzel egyenértékű 
iskolát végezte, választó abban az 
esetben, ha bármilyen összegű egye
nes állami adóval van megróva, ön
álló ipart vagy kereskedést folytat, 
vagy olyan alkalmazott, aki ipari üz
letben állandó alkalmazott, mezőgaz
dasági üzemben előmunkási, felügye
lői tennivalókkal van megbízva (munka
vezető, béresgazda, aratógazda stb.) 
és pedig bármily idő óta tart is ez 
az alkalmaztatása. Más hasonló iskolai 
végzettségű alkalmazott csak akkor 
nyer választói jogot, ha köz- vagy 
magánszolgálatban ugyanannál a 
munkaadónál legalább három év óta 
van állandóan alkalmazva, vagy vala
mely választónak mezei gazdaságában 
vagy ipari üzletében mint segítő csa
ládtag működik, vagy ha a katonai 
vagy csendőrségi szolgálatban altiszti 
fokozatot ért el.

Az. aki csak irni, olvasni tud anél
kül, hogy a fentebbi iskolai végzett
sége volna, csak akkor választó, ha 
akár egy adónemből külön, akár több 
adónemből együttvéve legalább húsz 
korona egyenes állami adóval van 
megróva, vagy összesen legalább 8 
kát. hold szántó, kert, rét, vagy szőlő 
tulajdonosa. Ugyancsak választó az 
illető ha, ha alkalmazott és ipari üz
let vagy vállalat körében ugyanannál 
a munkaadónál legalább két év óta 
van állandóan alkalmazva, vagy ha 
mint munkavezető, mezőgazdasági 
előmunkás stb. bármennyi idő óta 
van alkalmazva, vagy ha ezen kellé
keknek meg nem felel ugyan, de 
ugyanannál a munkaadónál legalább 
öt év óta van állandóan alkalmazva.

Attól, aki irni, olvasni nem tud, a 
választói jogosultsághoz különös kel
lékül azt kívánja a javaslat, hogy 
akár egy adónemből, akár több adó
nemből együttvéve legalább negyven 
korona egyenes állami adóval legyen 
megróva, vagy hogy összesen lega
lább tizenhat kát. hold kiterjedésű 
szántóföld, kert, rét, vagy szőlő tulaj
donosa legyen.

Megállapítja ezután a javaslat, hogy 
melyek azok az iskolák, amelyek a 
középiskolákkal, vagy az elemi iskola 
6 osztályával egyenlő értékűek, to
vábbá, hogy ideiglenes adómentesség 
esetén az adó azért számításba veendő 
a választói jogosultság megállapításá
nál és hogy a közös háztartásban
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élő feleség és gyermekek adója a 
választó adójához számítandó.

Az alkalmazottak állandó alkalma
zására vonatkozólag kimondja a ja
vaslat, hogy az állandó alkalmazás 
tartamába be kell számítani azt az 
időt is, melyen át az alkalmazott a 
munkaadó örökhagyójánál, vagy a 
gazdaságban, vagy az ipari üzletben, 
vagy vállalatban a munkaadó jogelőd
jénél szolgált. Ha pedig az alkalma
zott beteg volt, de ha hat hónapon 
belül tovább folytatja szolgálatát, ez 
az idő beszámítandó.

Az alkalmazásnak az üzem ter
mészetével járó, vagy az üzem meg
szorításából eredő időleges szünete
lése nem számítható ugyan be az al
kalmazás időtartamába, de nem te
kinthető az alkalmazás megszakítá
sának.

Megállapítja a javaslat továbbá, 
hogy mit kell érteni segítő családtag 
alatt ? Ezalatt a javaslat szerint olyan 
személyt kell érteni, aki valamely vá
lasztónak, vagy feleségének rokona, 
örökbefogadott gyermeke vagy ezek 
valamelyikének férje, a választóval 
közös háztartásban él és ennek olyan 
mezei gazdaságában, ipari üzletében, 
vagy vállalatában segédkezik, amely
nek természete állandó segítő rend
szeres alkalmazását teszi szükségessé.

A jelenlegi választókra nézve a ja
vaslat úgy intézkedik, hogy akik az 
1913. évi választói névjegyzékekben 
fel vannak véve, választói jogukat 
mindaddig megtartják, amíg régi jog
címük változatlanul fennáll ugyan
abban a községben, amelynek név
jegyzékébe 1913. évre felvétettek.

Megállapítja még a javaslat, hogy 
kiknek szolgálata összeférhetlen a vá
lasztói joggal és kik vannak abból 
kizárva, összeférhetlenek a szerint a 
tényleges katonák, csendőrök, rend
őrök stb. Ki vannak zárva a gond
nokság alá helyezettek, elmebetegek, 
csőd alatt állók, közjótékonyságból 
élők, erkölcstelen üzletet folytatók. 
Ugyancsak kizárni kívánja a javaslat 
azokat, akik nyilvános helyen bot
rányt okozó részegség miatt két éven 
belül legalább két ízben jogerősen el 
voltak ítélve és utolsó büntetésük ki
állása óta egy év még el nem telt. 
Ki vannak zárva továbbá azok, akik
nek választói jogát a választások fe
lett ítélkező bíróság felfüggeszti, a 
jogerősen elitéltek és azok, akiknek 
politikai jogai fel vannak függesztve.

A választói jogosultság megállapí
tására a választók névjegyzékébe való 
felvétel szolgál. Választói jogát csak 
az gyakorolhatja, aki a választói név-



96 HARANGSZÓ. 1913. január 12

jegyzékbe fel van véve és a választói 
jogot csak személyesen lehet gyako
rolni.

Képviselővé a javaslat szerint azt 
lehet megválasztani, akinek a válasz
tás időpontjában választói joga van, 
ha életének harmincadik évét betöl
tötte, írni és olvasni tud s a törvény 
azon rendelkezéseinek, hogy a tör
vényhozás nyelve a magyar, megfe
lelni képes. Megállapítja azután a ja
vaslat, hogy kik nem választhatók 
képviselővé. Ezen intézkedései álta
lában azonosak a most érvényben 
levő rendszabályokkal.

A választókerületek és szavazókö
rök tekintetében a javaslat a követ
kezőleg rendelkezik: A képviselők 
választása választókerületenkint tör
ténik és e kerületek és székhelyük 
megállapításáról külön törvény intéz
kedik.

A választókerületek úgynevezett 
szavazókörökre oszlanak, amelyeket 
úgy kell megállapítani, hogy minden 
r. t. város és lehetőleg minden olyan 
nagyközség és körjegyzőség, amely
ben a választók száma az 1000-et 
meghaladja, külön szavazókört alkos
son. Népesebb városokat és nagy
községeket, valamint a nagyobb számú 
és egymástól távol fekvő kisközsé
gekből álló körjegyzőségeket több 
szavazókörre is lehet osztani. Kisebb 
népességű szomszédos nagyközsége
ket, körjegyzőségeket és a különböző 
körjegyzőségekhez tartozó egyes kis
községeket egy szavazatkörré lehet 
egyesíteni.

A szavazóköröket a törvényhatósági 
bizottságnak, városokban pedig a kép
viselőtestület közgyűlése állapítja meg. 
A határozat érvényességéhez a bel
ügyminiszter jóváhagása szükséges.

A javaslat további intézkedéseit a 
választók összeírásáról, a választások 
megejtéséről stb. legközelebb ismer
tetjük.

Én, te, ö . .  .
Irta: F áb ián  Im re.

A kis Fekete Palinak, aki a puszta- 
vámi népiskola V. osztályába járt, 
szép szokása volt, hogy otthon édes 
apjának naponkint pontosan beszá
molt mindarról, amit az iskolában 
tanult. Földrajzból sokszor elvezette 
gondolatban Európa egyes országaiba, 
Afrikába. Történelemből is szívesen 
elbeszélte, hogyan lelkesítette Kapiszt- 
rán János a magyarokat s hogyan 
űzte el utoljára Nándorfehérvár alól 
a nagy Hunyadi a törököt. A tanult

bibliatörténeteket is sorban meg kellett 
édes apjának hallgatni.

Egyszer Pali éppen arról számol 
be hazaérve, hogy ez alkalommal 
magyar nyelvtanból a személyes név
másokat tanulták. Azután el is tudnád 
azokat mondani, kérdi az .apa, hogy 
fiának kedvét az elmondáshoz még 
inkább felélessze. Hogyne tudnám, 
mondja gyorsan Pali, könnyű azokat 
megtartani, csak három van: én, te, 
ő. Nagyon jól van, édes fiam, feleli 
erre az apa, így kell azokat tudnod, 
de jegyezd meg, hogy az alázatos 
tisztességtudó ember mindig a jelen 
nem levőket említi először — ha ilye
nekről beszél. — azután azokat, akik 
vele együtt vannak és csak harmad
szor — legutoljára önön magát. Ha 
asztalnál ülünk is, mindig az idege
neket kínáljuk először, azután az is
merősöket s csak utoljára gondolunk 
magunkra. Azért e nyelvtani ismere
tedhez tanuld m eg : a házi gazda a 
maga házában mindig 3-ik személy!

Sokat gondolkozott Pali azon, hogy 
ha az én 3-ik személy a saját házá
ban, akkor mért nevezik a nyelvtan
ban 1-ső személynek. De atyja olyan 
tekintélyben állott előtte, hogy annak 
szavaiban kételkedni meg sem próbált.

Később gimnáziumba került. A sze
mélyes névmásokat ott is tanulnia 
kellett és pedig ott is az első helyen 
mindig az „én“ állott s harmadikon 
az „ő“. Pali újból is csodálkozott: 
ha egyszer itt is első helyre tették 
az ént, édesapja azt mért rendelte 
le a harmadik helyre.

Eközben történt, hogy egyik vallás
órán Jézus váltság-haláláról volt szó. 
Elmondotta a tanár, hogy Jézus halá
lával az embereket megváltotta, el
törölte vérével vétkeiket, hogy levette 
vállukról bűneik súlyát.

A gyermekek nagy érdeklődéssel 
hallgatták tanáruk megható magya
rázatát, látszott rajtuk, hogy szívük
höz szóltak az elhangzott szavak. 
Magyarázat végén a tanár egy kér
dést intézett tanítványaihoz: Gyerme
keim, a Krisztus mindenekért meg
halt, mindeneket megváltott, megvál
totta nemcsak az értelmes művelt 
embereket, hanem a műveletleneket, 
a félig vadsorban élőket. . .  a fekete 
szerecseneket Afrika legelhagyottabb 
vidékein, a rézbőrű indiánusokat Ame
rika nagy őserdeiben. . .  mindeneket, 
„mert úgy szerette Isten e bűnös vi
lágot, hogy az ő egyszülött fiát adta 
érette, hogy valaki hiszen ő benne, 
el ne vesszen, hanem örökéletet ve
gyen“. Nagy öröm ezt az embernek 
tudni, tudja is mindenki, hogy meg

született a Megváltó, mely minden 
népnek öröme lészen. Azt is tudják, 
hogy ellenségeinkért megszületett, 
meghalt, de mit felejtenek el sokan, 
amit pedig először kellett volna tud- 
niok ? Ki mondja ezt meg én nekem ? 
A gyermekek sokáig hallgattak és 
gondolkoztak, hogy ki tartozhatik még 
a megváltott emberek közé.

Egyszer csak feláll az egyik értel
mes fiúcska és mondja, azt felejti el 
sok ember, hogy én is a megváltottak 
között vagyok, hogy én érettem is 
meghalt a Krisztus.

Ügy van fiam, felelt a tanár, mert 
tudnom kell, hogy atyámfiai, ismerő
seim, ellenségeim megértették-e a 
Krisztust, de a legelső, legfontosabb 
kérdés mégis az, hogy én az övé 
vagyok ó.

A kis Fekete Pali is azzal köszön
tött be édes apjához a legközelebbi 

| vakációban, mégis én vagyok első 
személy a házban is, mert tudom, 
hogy én értem is meghalt a Krisztus.

A halott barátai.
Örök nyugvóhelyére vitték a barátot 
S mindnyájan haza térének.
„O már otthon van,“ az első Így gondol.
A másik: „Éltének vége “ —
A harmadik szól: „Oh mily fájdalom 
Elveszítni korán barátunkat!“
A negyedik : „lm a testvéri sirhalom; 
Megtalálod fenn az elhunytakat. —
Az ötödik: „Itt lenn nincs az másként!“
A hatodik: „Béke lengjen porai felett 1“ — 
A hetedik: „Vig paitás volt. igazán kár érte, 
Nem tudom én párját, hol keressem.“ —
A nyolcadik nem szólt s szobájába tér be 
Némán ül s hallgat;
Majd egy könnycsepp ragyog fel szemében: 
Ő szerette szívből az elhunytat

Jakab Iván
e r. lelkész.

Wiehern a munkáról és az imáról.
A munka és az ima olyan, mint 

egy embernek két összekapcsolt keze, 
melyek folyvást egymásba fogóznak 
és a melyeknek kell, hogv minden 
sikerüljön. A hazugság szelleme szét
tépi és megbénítja mindkettőt és kép
mutató imádkozóvá teszi, a ki semmi 
meghallgattatásra nem talált, és hűt
len munkássá, a ki semmi áldást nem 
tapasztal. Azért a keresztyének vigyáz
zanak mindkettőre, a munkára és 
imára, és ápolják mindkettőt, mint 
ikertestvéreket, mivel az egyiknek a 
másik nélkül meg kell halni. Ez ugyan 
nem bibliai mondat, mint a hogy né
melyek gondolják: „imádkozzál és
dolgozzál“, de bibliaszerü. (I. Thess. 
5., 17. és II. Thess. 3. u. 12.)
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Laszkáry Gyula utóda. Laszkáry 
Gyulának, a dunáninneni evangélikus 
egyházkerület felügyelőjének halálával 
megüresedett kerületi felügyelői tisztet 
addig, míg az új felügyelőt megvá
lasztják, az evangélikus egyház alkot
mánya értelmében a hivatalába leg
idősebb esperességi felügyelő van 
hivatva helyettesként betölteni. A 
dunáninneni evangélikus egyházkerület 
kilenc esperességi felügyelője között 
a hivatalban legidősebb Kosztolányi 
Sándor barsi esperességi felügyelő nagy 
korára való tekintettel a helyettesítést 
nem fogadta el, utána következett 
Lepossa Dániel mosoni esperességi 
felügyelő, magyaróvari járasbiró, a 
ki tehát a dunáninneni evangélikus 
egyházkerületnek helyettes felügyelője 
lesz az új kerületi felügyelő megvá
lasztásáig. Az új felügyelő megválasz
tása dolgában már folynak az • előké
születek, a dunáninneni egyházkerület 
még e hónapban rendkívüli közgyűlést 
fog tartani Pozsonyban, a hol Lasz
káry Gyula működését méltatják s 
elrendelik az új kerületi felügyelőre 
a szavazást.

Adakozás. Kőszegdoroszlóban ka
rácsony másodnapjan özv. Kovács 
Jánosne 20 koronát adott át a lelk.- 
nek a gyámintézet iavára. A ki így 
ünnepel, az nem hiában hallotta az 
apostoli intést: míg időnk van, tegyünk 
jót mindenekkel, kiváltképpen a mi 
hitünk cseledéivel.

Eljegyzés. Sümeghy István vásáros- 
miskei ev. kántortanító eljegyezte 
Takáts Linuskát Mesterházán. A jó 
Isten áldja meg a szerető szívek 
jegyváltását!

Hangverseny. A pápai evang. férfi
énekkar és zenepartoló egyesület 
múlt vasárnap egy minden tekintetben 
fényesen sikerült hangversenyt ren
dezett. Felolvasást tartott dr. Sztehló 
Kornél, Piri Lajos és ifj. Nánik Pál. 
Majd koronghi Bognár János műveszi 
hegedűszólója következett. Révész 
Arnoldné kedves énekkel, Csanyi 
Károly költeménnyel ragadtatták el 
a hallgatóságot, az egyesület énekkara 
pedig szép dalokkal elégítette ki a 
Megjelent díszes közönséget.

I tth o n ró l.

Katonai tanácskozás a király el
nöklesével. Legközelebb a király el- 
nöklesevel, mint minden évben ez 
időtájt, katonai tanácskozás lesz, ame
lyen mint rendesen, ezúttal is főképp 
személyi ügyeket intéznek el.

Négy fiú egyszerre. Terebesfejér- 
patakon (Máramarosmegye) Petráskó 
Lászlóné, egy szegény földmíves 
felesege, négy fiúgyermeknek adott 
életet. Az ottani urinők közül többen 
élelmiszerrel és ruhákkal látták el az 
anyát, aki a körülményekhez képest 
elég jól érzi magát 1

Rálőttek az őrre. Sopronban egy 
hét alatt tegnap másodszor kísérel
tek meg ismeretlen tettesek merény
letet a Harkai dombon levő lőpor
torony ellen. Az éjszaka folyamán 
kétszer rálőitek az őrre, a kit előbb 
kődubások értek. Valószínűnek tartják, 
hogy csak valami éretlen csínyről 
van szó, a mely azonban komoly 
következményekkel járhat, mert 
Rebracha állomasparancsnok utasítása 
szerint újabb ismétlődés esetén az 
őr a szokásos felszólítás mellőzésével 
is használhatja fegyverét.

A z  o r sz á g 1 d o lg á r ó l.

A képviselő ház ez idő szerint 
üléseket nem tart, úgy hogy az 
egesz politikai élet a választójogi 
törvényjavaslat megvitatásában merül 
ki. A törvényjavaslattal nemcsak az 
ellenzék elégedetlen, hanem a mun
kapárt egyresze is. Ezért a pártból 
többen kitépték Székely Ferenc pedig 
miniszteri állásáról lemondott. Állító
lag meg 10— 12 képviselő kilep a 
munkapártból.

Új miniszter. A király Székely 
Ferenc lemondott igazságügyi mi
niszter helyébe Balogh Jenő vallás- 
és közoktatásügyi államtitkárt igaz
ságügyi miniszterré nevezte ki.

A  n a g y v ilá g b ó l .

A béketárgyalások. Londonban 
ugyancsak sok akadállyal küzködik 
a balkán-török béke. Az ütköző pon
tot most is Drinápoly képezi. A bal

kán államok föltétlenül ahhoz kötik 
a békét, hogy Drinápolyt megkapják, 
Törökország viszont nem hajlandó 
Drinápolyróí lemondani. Törökország 
azonban felajánlotta, hogy Krétára 
vonatkozó összes jogairól lemond. 
Mivel a békekövetek megegyezni 
nem tudtak, a tárgyalást ismét fel
függesztették.

Robbanás egy hadihajón. Hétfőn 
reggel, mikor a Massena nevű pán
célos a touloni kikötőből elindult, 
nagy robbanás történt a hajó gép
termében. Eddig nyolc halottat talál
tak. Hogy hányán sebesültek meg, 
még nem tudják.

Katasztrófa a tengeren. Newport- 
newsben a H. Luckenbach nevű gő
zös a Chesapeake-öbölben elsülyedt. 
A hajón a kapitány, a felesége és 
huszonegy tengerész volt. Nyolc ten
gerészt, köztük a második hajóstisz
tet az árbockötélzetről mentették meg, 
amelyre nyolc óráig kapaszkodtak 
borzalmas vihar közben. A többiek, 
akik szintén odamenekültek, annyira 
kimerültek a nagy hidegben, hogy 
mindnyájan belezuhantak a tengerbe 
és ottvesztek.

Az első nagy gyermekszinház. Most 
épült föl Ntwyorkban az első nagy 
gyermekszinház, melyben gyermekek 
fognak játszani a gyermekeknek. A 
színház alapítói és fölépítői Vanderbilt 
és Tyler, a kik ezzel egyrészt kelle
mes és tanulságos szórakozást óhaj
tanak szerezni a gyermekeknek, más
részt pedig egy új, értékesebb ifjú
sági irodalom alapjait szándékozzák 
lerakni. A gyermekszinházat a gyer
meknevelés kiegészítő részének ter
vezik. A színház már teljesen készen 
áll a Centralpark közelében. A néző
térén nyolcszáz ülőhely van. de a 
színház méretei mindenben alkalmaz
kodnak az átlagos gyermeknagyság
hoz és így az épület korántsem ak
kora, mint a mekkorának nagy befo
gadóképességéből következtetnők. A 
színház berendezése és kiállítása egé
szen a gyermekszoba illúzióját keltik 
a szemlélőben. A vállalkozás anyagi 
gondjai Vanderbil-tet terhelik, a szel
lemiek pedig Tyler-t, a kihez máris 
tömérdek bemutatóra szánt darab ér
kezett elbírálás végett. Hogy a gya
korlatban mint válik be a színház, 
arról majd csak akkor beszélhetünk,
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ha véglegesen átadják rendeltetésé
nek és megnyitják kapuit a vidám 
nézősereg előtt.

A Harangszó perselye.

A lap terjesztésére befolyt eddig 
19 korona 60 fillér. Újabban adako
zott Kovács Sámuelné Sopronkőhid- 
telepről 1 korona és Szegedi Mátyás 
Kismarton 50 fillér. Összesen 21 ko
rona 10 fillér.

A jókedvű adakozót szereti az 
Isten 1

M arschalkú B pest. A január 4-én feladott 
2.50 koronát a III. évfolyamra könyveltük el, 
melynek fejében a lapot 1912 okt. 31-től 1913 
okt. 31-ig küldjük. A. V. T orzsa . A bekül
dött 1 koronát mire fordítsuk ?

g a b o n a A r a k .

A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz
malmából Körmend, 1913. év, január hó 9-én.

Búza 20.60, Rozs 18 80, Árpa 19.—, Zab 
19.60. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

VEGYES HIRDETÉSEK.
Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 

(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

Toronyóra-készítő. 

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö rm en d eo , Yasmegye.
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

Számtalan
kitüntetés.

S AJ T
Emmentháli,
Répczelaki,
Trapista,
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárak

---------- R é p e z e la k .-----------

Dunántúli szakácskönyv
bővített kiadását bekötve, bérmentve 
4 korona 60 fillér ellenében szállítja 
szerző: NAGY FERENCNÉ Pénzeskut.

(V eszprémmegye.)

K e r e s e k

szerény igényű házikisasszonyt, aki 
a háztartásban való segédkezést és 
a főzést vállalja. Protestáns pap vagy 
tanító árvája előnyben részesül. Jelent
kezések az igények megjelölésével 
dr. Réthey Ferenc jogakadémiai tanár 
címére Kecskemétre küldendők.

fé ftHa J ilti J,AA. JOA .AA-A. JlA*. Jká*. J.ftA. JU ti

t Sza l óky  Z s i g m o n d 1
s.ob rós. és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtér.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sírkőraktára. 
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
I Épületm unkát és minden- 
I  nem ű javítást elfogadok.

Afc trtAfc ifc■TTT' V T r "  T T T *  ■*. T f T F  * v W  ™

i

Tanonc felvétetik
Pleyer Árpád fűszerkereskedésében 
Cs.-Somorja, Pozsonymegye. Közép

iskola megkívántatik. 3—3

Tanulók kerestetnek.
Könyvkereskedésembe, nyomdámba 
és könyvkötészetembe egy-egy jó 
magaviseletü fiút, ki esetleg 4 közép
iskolát is végzett, tanulóul felveszek. 

W E L L I S C H  B É L A
S Z E N T G O T T H Á B D .  (Vasmegye.)

könyvnyomdája és könyvkereskedése
SZENTGOTTHÁRD (VASM.)
Ajánlja a Nagytiszteletü Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyom tatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. Ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak I Pontos és gyors kiszolgálás I

Nyomatott WeUisch Béla viilamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
Meijjelenik novembertől februárig minden vasárnap, m árciusi Októberig minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházkerületi evangéliomi egyesület.
Szerkesz t i  K API BÉLA er. lelkész.

Előfizetési ára egész évre közvetlerí küldéssel 2 korona 50  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak, kéziratok  és m indennem ű m eg
keresések  a szerkesztőség  cím ére Körmendre (V asvárm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is.

T A R T A L O M : Vitális Gyula: A hajó (vers). — Németh Károly: Szakértők a vallás terén. — Fóthi Szeberényi Zsolt: A három 
fohász. — Frenyó Lajos: Szántai István vágy az igazság győzelme. — A választók összeírása. — Mihátxy Gábor: A „két mákvirág“

meg az ijesztő-pisztoly. — Ország-Világ.

A  h a j ó .
Alszik a szél, a hab csendes, néma, 
Egy-egy-hullám alig mozdul néha.
A sík tenger egy végtelen róna,
A vizhegyek elsimultak róla.
Derült az ég, csendes a lég — s az j ó : 
Csendes vizen bátran megy a hajó.

De szél ébred . . . nagyott süvölt torkán 
S a tengeren átnyargal az orkán.
Hullám mozdul, habra hab torul,
Derült égre sötét felleg borul.
Zápor szakad . . . közbe nagyot villan 
S mennydörögve sistereg a villám.

Már a hajó küzdve reng a habon,
Durva hullám taszigálja nagyon ;
Űzi, löki kénye-kedve szerint 
Hol féloldalt, hol meg szembe megint. 
Összetörni akarja a villám 
S eltemetni rajtatör a hullám.

Árboc reccsen, vitorla elszakad,
Ep a hajón tán már mi sem akad;
De kormánya az még erős rajta,
Célirányát vészben is megtartja.
Gyötrött népe tűrő szenvedéssel,
Bízó hittel szembe néz a vésszel.

S míg zápor zúg s tombol vihar kénye, 
Part közeién egy őrtorony fénye 
Reményt keltve hív a biztos révbe, 
s a hányt hajó bízva, küzdve ér be. 
Győzelmesen immár bizton evez . . .
Küzdő hajónk : egyházunk képe ez.

V itá lis  Gyula,

Szakértők a vallás terén.
Irta : N ém eth K ároly .

Ha valami dologban felvilágosításra 
van szükségem, olyan emberhez for
dulok, aki többet tud, mint én, sőt 
ha lehetséges, egyenesen ahhoz me
gyek, aki jobban ért hozzá, mint 
akárki más. Ha bajom van fülemmel, 
orvoshoz megyek, ha lehetséges olyan 
orvoshoz, aki fülbajokkal foglalkozik, 
s ha lehetséges, ahhoz, aki a fülorvo
sok között is a legkiválóbb; de sem
miesetre sem kopogtatok valamelyik 
mérnöknek az ajtaján, aki a beteg
ségek gyógyításához semmit sem ért. 
Ez a józan ész dolga és egészen 
természetes. Mindenki tudja, hogy 
ügyes-bajos kérdéseket legjobb a szak
értők elé vinni s azoktól kérni taná
csot.

A vallás sem lehet kivétel.
Mi a vallás ? Az embernek Isten

ben való élete. Tehát élet. Ennél 
fontosabb dolgunk nincs. Ennél nehe
zebb dolgunk sincs. Mindenre köny- 
nyebb megfelelni, mint arra a nagy 
kérdésre, hogyan éljünk ? Az orvos 

> kigyógyít a betegségemből, a biró 
igazságot szolgáltat, a törvény meg

védelmezi a birtokomat, de ha nem 
tudom hogyan éljek, mit csináljak 
akkor az egészségemmel, a megnyert 
pörömmel, a megvédelmezett birto
kommal ? Ha ma kitesznek egy a 
tenger közepén álló kopár szigetre, 
élelmiszer és viz nélkül, igen nagy a 
valószínűség, hogy rövid idő alatt el
pusztulok. Ha nem tudom mihez fogjak 
az életemmel, mellyel Isten megaján
dékozott, valószínű, hogy csakhamar 
romlásba jutok, mert hiszen minden 
oldalról környékez a veszedelem.

Mit cselekedjem ?
Azt, amit minden más dologban 

tennék. Szakértőkhöz fordulok. Ez a 
józan ész dolga és egészen természe
tes. De van egy bökkenő. Amint az 
orvosi tudományba belekontárkodnak 
ráolvasásokkal s különböző titokzatos 
semmiségekkel a kuruzslók, az élet 
tudományának is megvannak a javas- 
asszonyai, kuruzslói, bűbájosai, va
rázslói. És sokan vannak, akik ezek
hez fordulnak. Miért? Mert az orvos 
meg a patika drága, a kuruzsló meg 
egy pár kiló lisztért vagy egy fazék 
zsírért is gyógykezel, hogy azután az 
ember végül mégis ráfizet az egészségé
vel, arra nem gondol. Fő az olcsóság.
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Ezek a szakértők, ezek a kuruzslók 
az életet is olcsóbban adják. Próbál
kozzunk csak meg velük. Bemegyek 
az egyikhez. Azt mondja: „Barátom, 
te azt akarod tudni, hogy hogyan 
élj ? Azt felelem neked, hogy ez az 
emberi élet annyira tele van bajjal, 
nyomorúsággal, fáradsággal, hogy 
egyáltalaban nem érdemes élni. Örülj, 
ha minél előbb a végére jutsz.“

De én még nem vagyok ennyire 
elkeseredve, rányitok hát a másik 
kuruzslóra. „Élni akarsz ? Nagyon 
helyes. Barátom, az életben egy dolog 
van, a miért érdemes élni. A pénz. 
Szerezz minél több pénzt, akkor a 
halálod óráján elmondhatod, hogy 
helyesen éltél. „ De hát mit nyerek 
én avval, ha a halálom óráján van 
egy millióm, nekem pedig meg kell 
halni ?

Bekopogtatok hát a harmadikhoz. 
„Hogyan élj ? Mindenesetre hallottál 
már valamit arról, hogy istenesen 
kell élni. Fődolog az, hogy ne hall
gass azokra, akik istenes életről fe
csegnek. Az istenes élet igen drága. 
Sok örömről és élvezetről le kell 
mondanod, és sok olyasmit kell 
cselekedned, ami nem igen lesz 
ínyedre. Amit Istenről hallottál, ta
nultál, azt feledd el, s ha egyszer 
elfeledted, akkor tégy azt, ami tetszik, 
ami jól esik.“ De hiszen épen ez a 
kérdés, hogy mi válik nekem igazán 
javamra, mert gyakran megtörténik, 
hogy ami ma jól esik, holnap az 
dönt az ágyba.

Megkérdezem a negyediket is 1 
„Hogyan élj ? Élj istenesen. De ne 
gondold ám, hogy a keresztyének 
Istenét értem. Az önmegtagadást 
kíván, azt parancsolja, hogy szeresd 
még az ellenségeidet is, hogy jót 
tégy mindenkivel, hogy légy hozzá 
hű mindhalálig. Vannak ő nála ké
nyelmesebb istenek is. A kik nem 
kívánnak olyan nehéz dolgokat. Leg
följebb nehány szertartásnak az el
végzését. Naponta néhány percig 
imádkozol. Esztendőben egy párszor 
böjtölsz. És más ilyen kisebb köte
lességeid lesznek, egyéb semmi.“ 
Igen, de az imádkozás, böjtölés és 
azok az egyéb kisebb kötelességek 
még mindig nem az egész élet. Ott 
vagyok tehát ahol voltam.

Mit cselekedjem ?
Nem a kuruzslókhoz, hanem a 

szakértőkhöz kell menni.
De miről ismerem meg, hogy ki 

a szakértő ?
Nagyon egyszerű a dolog. Jó 

orvos az, aki már több beteget meg
gyógyított. A helyes életre megtanít

az, aki már sokakat elvezetett az 
életnek útján az üdvösséghez. Is
mersz valakit, akiről hallottad hogy 
millió, meg millió embert megtanított 
az igazi életre ? Ha nem ismersz, 
említek egyet. Szakértő, a legjobb 
szakértő, akit csak találhatsz, és 
könnyű hozzájutni. Bethlehemben 
született, a Golgota hegyén halt meg. 
A neve názáreti Jézus Krisztus. Egy 
pár fillérért megveheted az Új Tes- 
támentomot, abban megtalálod.

Ha ő hozzá mész, azt fogja neked 
mondani: „Tudakozd az Írásokat,
mert azokban van az örök életnek 
forrása.“ Ezek az Írások pedig mind 
megtalálhatók a keresztyenek szent 
könyvében, a Bibliában. Aki abba a 
könyvbe írt, az mind szakértő v o lt; 
nem olyan kiváló ugyan, mint Jézus 
Krisztus, mert ez magának Istennek 
volt egyszülött fia, kinek az Atya 
mindent megjelentett, de mégis szak
értő mind, egyik sem kuruzsló. Attól 
mindtől lehet tanulni. Ott van a tiz 
parancsolat, az emberiségnek örök 
törvényé; Krisztus nem törölte el, 
csak teljesen kifejtette értelmöket. 
Ott vannak a próféták, akik küzdöt
tek az igazságért, az emberi jogokért, 
a testvériségért; megjövendölték 
Krisztusnak eljövetelét s útját előké
szítették. Ott vannak a zsoltárok, a 
vallásos és hívő lélek aggodalmainak, 
nyugalmának, örömének, bánatának 
mélységes megnyilvánulásai. A mellett 
benne van, hogy a vallás, az Istenben 
való élet miként növekedik, tisztul 
és valósul meg az egyes embereknek 
s egy egész nepnek életében.

Az idők teljességében megjelent 
Krisztus, az életnek fejedelme. Azt 
mondja önmagáról: „azért jöttem, 
hogy életök legyen és bővelkedje
nek“ ; „én vagyok az út, az igazság 
és az élet, aki én bennem hiszen, 
ha meghal is él.“

De vájjon nem ígért e Jézus többet, 
mint amennyit teljesíteni tud ? Hiszen 
ha ez igaz volna, micsoda vegtelen 
örömmel és lelkesedéssel állanánk be 
hozzá tanítványnak ! Kérdésünkre, 
kételkedésünkre szintén megfelel a 
Szentírás Krisztus apostolainak életé
ben. Az apostolok élete azt bizonyítja, 
hogy Krisztus bátorságot ád : a meg
rettent, gyenge tanítványok Pünkösd 
ünnepén nyíltan állast foglalnak az 
evangeliom mellett. Péter, aki három
szor megtagadta az Urat, olyan ha
talmas beszédet tart arról az életről, 
mely Krisztusban megnyilvánult, hogy 
háromezerén megkereszielkednek. Pál, 
a pogányok apostola, lemond szár
mazásának és míveltségének minden

előnyéről, s a Krisztusért való küz
delmeit, szenvedéseit, a zaklatásokat, 
bebörtönzéseket, megkorbácsolásokat, 
az utazással járó nélkülözéseket és 
szenvedéseket, mind nyereségnek tartja 
a Krisztusban, s híveinek azt írja Fi- 
lippibe : „örüljetek az Úrban minden
kor; ismét mondom, örüljetek!“

Az anyaszentegyháznak egész tör
ténete szintén azt mutatja, hogy 
Krisztusnál van az élet. Istennek test
ben megjelent igéje nem tér vissza 
üresen az Úrhoz. A tizenkét tanít
vány helyett ma, tizenkilencszáz év 
után 500 millió lélek áll az evangé- 
liom hatása alatt, mint keresztyén, s 
a poganyoknak is legnagyobb része 
élvezi ma már a mi hitünknek áldá
sait. Pünkösd ünnepén 3000 ember 
tért meg és lett hivő. Ma már nap- 
ról-napra 3000- lélekkel növekedik a 
keresztyének száma.

Kell-e még egyéb bizonyíték arra, 
hogy Jézus Krisztus a legkiválóbb 
tanítómester, aki tökéletesen megfelel 
arra a kérdésre, hogyan éljék ? Hiszen 
bizonyságot tesz róla Isten: „Ez az 
én szerelmes fiam“ ; bizonyságot tesz 
róla az ember: „Nincsen senkiben 
másban üdvösség“ ; bizonyságot tesz 
róla az egyház: „Hiszek a Jézus 
Krisztusban“ ; bizonyságot tesz róla 
a történelem: „Ő tegnap és ma ugyan
az, ugyanaz örökké! . . . “

Mit cselekedjem tehát ?
Odajárulok Jézus lábaihoz, s meg

kérdem tőle: „Uram, mit cseleked
jem, hogy az örök életet vehessem ?“ 
S ő megfelel világosan, egyszerűen, 
félre nem érthetően: „Szeresd Istent 
és szeresd felebarátodat, mert Isten 
a te atyád, az ember pedig testvéred.“

A három fohász.
— Elbeszélés. —

Irta : Fóthi Szeberényi Zsolt.

I.
Borongós téli nap van. A sűrűn 

hulló hó fehér, mennyei szűzies lepel
lel borítja le a természetet, mindazt 
ami földi, mindazt, ami szennyes. 
Homályos piciny szobában tesz vesz 
a bányász felesége. Megkeveri az 
ételt a tűzön, majd fát aprít a szoba 
sarkában, miközben valami istenes 
éneket dúdol, melyhez a rozoga ajtón 
behívó hideg szél fütyöli a taktust. 
Ezután leül a tűzhely mellé s miköz
ben munkától érdes keze gyorsan 
mozog az ölébe vett szakajtóban, 
nehéz gondok tükröződ ek vissza 
arcáról. Gondolatai messze elkalan
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doznak, keze önkénytelen abba hagyja 
a munkát s csak a szél folyton erős- 
bödő üvöltése rázza fel gondolataiból. 
Fát vet a hamvadozó parázsra, hogy 
idejére megfőljön az étel, mert ma 
hazajön a gazda. Bizony nehéz sor 
is a bányász élet. Hetenként csak 
egyszer hajthatja le fejét nyugovóra 
a szegényes, de barátságos piciny 
szobában s hetenkint csak egyszer 
láthatja meg a tündöklő napot.

Odakint a komondor lerázza magá
ról a ráfagyott havat, lassan kiballag 
a kapun s a sövény-kerítéshez dörgö
lőzve megfésüli magát, mintha ő is 
vendéget várna a házhoz. Egyszerre 
fülelni kezd s víg csaholással rohan 
be a házba.

Az asszony érti ezt már. Utolsót 
kavar a forró ételben s megtörüli 
kezét kötőjébe, mert közeleg a ven
dég, érkezik a gazda. Ezt szaladt 
jelenteni az öreg komondor. Nyílik 
is már az ajtó.

Középtermetű, halvány arcú férfi 
lép be. Egy csöndes „dicsértesséket“ 
mond s leteszi csákányát az ajtó 
mögé.

Komoran löki félre lábával a hízelgő 
komondort s leül az asztalhoz, me
lyen már párolog az étel. Kétfelé 
törli jegesre fagyott bajszát s hozzá
látnak az evéshez.

Az asszony csak nehezen bir egy- 
egy szót kicsalni férjéből, kinek mély 
ráncokat húz a nehéz gond poros 
homlokára. Látszik rajta, hogy bántja 
valami. Az asszony félve szól csak 
hozzá s alig meri megkockáztatni a 
kérdést, hogy mikor fizetik már ki 
az adót.

— Igen — mordul fel a férfi s 
kezei ökölbe szorulnak — fizessük 
az adót. Persze. Fizetni kell. A feje
delem emberei nem törődhetnek azzal, 
hogy az életem kockáztatásával szer
zett néhány garasból telik-e az adóra. 
Nem törődhetnek azzal, hogy ha a 
csákányom alól kipattanó kő össze
zúzza a lámpát, még annak az árát 
is lefogják béremből. Arra sem lehet 
gondjuk, hogy míg én a testet-lelket 
ölő sötétségben fáradozom, addig 
Márton fiam koplal az eisenachi latin 
iskolában. Itt van egész heti kerese
tem —- szól mérgesen lecsapva az 
asztalra a néhány garast — azt nem 
bánják, ha éhen pusztul a szegény 
munkás családostul, csak az adót 
fizesse ki 1. . .

— Apjuk, apjuk — szól közbe 
feddőleg az asszony — ne káromolja 
az Istent. Pihenjen le kend. Majd csak 
megélünk valahogy. Csak Márton 
nőjjön fel, jobbra fordul sorsunk. A

férfi szólna még, de magába fojtja 
elkeseredését s fáradtan dűl végig a 
szalma-ágyon.

Az asszony pedig térdre borul a 
piciny feszület előtt. Buzgó imára 
kulcsolja kezeit s könnyes szemek
kel, alig hallhatóan rebegik ajkai: 
»Csak őt, az egyetlent segítsd Uram 
Isten. Óh, adj neki oly sorsot, hogy 
a te dicsőségedre elvégezhesse tanul
mányait. Hozzád fordulok csak szent 
Atyám, mert tudom, hogy a benned 
bízókat soha sem hagyod e l!“ Meg 
néhány sóhaj hallik s csand lesz 
a p ciny szobában. A sűrűn hulló 
hó pedig fehér, mennyei, szűzies le
pellel, borítja le a természetet, mind
azt ami földi, mindazt ami szennyes.

II.
Alkonyodik. Kicsiny, sötét szobá

ban ül az eisenachi iskola egyik kis 
diákja, Márton, a mansfeldi bányász- 
család egyetlen gyermeke. Olajat önt 
a törött fülü mécsesbe, majd egy 
ügyes rántással szikrát üt ki a ko
vából s lángra lobbantja vele a kanócot. 
Most tűnik csak szemünk elé a kis 
hajlék, lakójával együtt. A szoba 
felét az öreg kemence foglalja el. Hogy 
valamikor fűtöttek is benne, gyanítani 
lehet abból, hogy az egyik bedőlt 
oldalán látszik még a korom. Párká
nyára néhány ruhadarab van vetve; 
ez a fekvőhelye a kis diáknak. Az 
ablak párkányára egypár papirszelet 
mellé, oda van téve a kalamáris és 
a mécses. Az egyik sarokban gyalu- 
latlan faláda á ll; ebben tartja Márton 
összes cókmókját. Tetején egy vizes
korsó s egy nagy cseréptál áll, mely 
valószínűleg a mosdót helyettesíti. 
Több bútort nem látunk. Tán be sem 
férne több. Nézzük azonban a lakót. 
Kerekképü, barnahaju gyermek. Nagy 
szemei, erős vonásai komoly külsőt 
kölcsönöznek arcának. Ruházata visel
tes, de tiszta. Ott ül az ablakpárkány 
előtt s keze fürgén percegteti a lúd- 
tollat.

A mécs lángjába bámulva mor
mogja leckéjét. De mintha oda sem 
figyelne. Mintha messze járna lelke, 
messze, valahol a mansfeldi kicsiny 
házikóba. Maga elé képzeli anyját, 
majd egy komoly alak tűnik lelki 
szemei elé, amint erővel csapja csáká
nyát a pattogó érc közé. Lassan las
san két könnycsep szivárog elő a 
kisdiák hosszú pillái alól s végig gör
dül kerekded arcán. Látszik rajta, 
hogy fájó szivvel gondol övéire s 
hogy tudja jól, mennyit nélkülözhet 
az a két áldott lélek, csakhogy belőle 
tanult embert neveljen.

Hiszen ő segítene rajtuk, de mit 
tehet egy kicsiny diák ? Hiszen sem
mit sem adnak ingven s az a csekély 
összeg, mellyel szülei segíthetik, épen 
csak, hogy elég lakásdíjára 1

összehúzza vastag szemöldeit s 
gyermekeszében százféle gondolat for
dul meg : mikép tehetne szert valami 
keresetre ?

Majd midőn nem talál mentő, gon
dolatot, ráborul az ablak párkányára 
s forró, esdő imát rebeg egyedüli 
oltalmához a mindenható Istenhez.

Aztán hirtelen felugrik, nyakába 
kanyaritja kopott köpenyegét s elfújva 
a mécsest, mintegy ösztönvezetve 
megindul a dermesztő hóviharba.

III.
Víg társaság mulat a gazdag ke

reskedő házában. Hangos pohárcsen
gés vegyül a beszédbe s a vendégek 
egy-egy találó élcet szapora tapssal 
jutalmaznak. Öröm sugárzik minden 
arcról. Névnapot ül a vidám társaság.

Csak egy arc nem mosolyog, csak 
egy szem könnyezik, a ház úrnőjéé.
— Sötét, gvászruha van rajta. Még
mindég férjét gyászolja, kit négy 
esztendeje ragadott el mellőle a halál. 
Gyermeke sincsen. Bár minden évben 
végig nézi a latin iskola növendékeit, 
de soha sem talál kedvébe való sze
gény gyermekre, kit házához fogad
hatna. ^

Még a víg hangulat sem tudja el
terelni gondolatait s elképzeli, meny
nyire más lenne, ha egy gyermek 
gondtalan kacagása hallatszanék ki a 
vendégek zajából.

Óh, ő mindig arra a hangra figyelne 
csak, mindig csak azt a mosolygó 
arcot nézné s csak annak szavai 
csalhatnának mosolyt örökké bús 
arcára.

S amint tekintete a szemben lévő 
töviskoszorús főt ábrázoló képre té
ved, úgy tűnik fel neki, mintha az is 
biztatólag tekintene le rá. Amint nézi, 
nézi, lassankint elvonu’nak homloká
ról a komor felhők s megfeledkezve 
a körülötte vigadó társaságról csön
desen suttogja: „Bízom benned Uram, 
mert te mondád, hogy kérjetek és 
megadatik néktek 1 “

De micsoda idegen hang vegyül a 
vidám kacaj közé ?

Elnémul a vendégsereg s kívülről 
tiszta csengésű hangon hatol be az 
ének: „Dicsőség a magasságban Is
tennek I*

Az özvegy kérdőleg néz vendégeire; 
nem tudja mit jelent ez.

— Bizonyára valami szegény diák
— szól az egyik vendég — így ke-



10?.

resik ezek a mindennapi kenyeret.
Az özvegy parancsot ad s csakha

mar megjelenik az ajtóban egy kis 
hóval borított alak s midőn tisztes- 
ségtudóan leemeli fejéről a báránybőr 
süveget, ■ a kis Márton diákra ösme- 
rünk benne.

— Mi a neved ? — kérdé biztat ólag 
az özvegy.

— Márton — feleli ez bátran.
— S hová való vagy ?
— Mansfeldbe.
— És nem félsz ily késő este 

egyedül járni ?
— Az Isten nem hagyja el gyer

mekeit soha! — hangzik a válasz.
— Szüleid élnek?
— Igen. Atyám szegény bánya

munkás és én kénytelen vagyok a 
jószívű emberek adományaiból tartani 
fenn m agam !

— S mi szeretnél lenni?
— A papi pályához volna kedvem, 

de atyám ezt nem akarja.
— Szeretnél gazdag lenni?
— Meg vagyok én sorsommal elé

gedve asszonyom ! Csak szegény szü
léimét sajnálom, hogy oly sokat nélkü
löznek miattam.

A vendégsereg meghatottan hall
gatja a kis énekes diák okos feleleteit 
s az özvegy könnybe lábadt szemekkel 
öleli magához s hálatelt pillantást 
vetve a töviskoszorús Krisztus képére, 
rebegi: „Jer ide gyermekem, jer, az 
Isten küldött téged hozzám. Mától 
fogva az én házamban folytatod ta
nulmányaidat s hogy szüleid ne ag
gódjanak, menj a másik terembe s 
ird meg nekik, hogy az Isten soha
sem hagyja el a benne bízókat 1 “

Szántai István vagy az igazság 
győzelme.

— Történeti kép a magyar prot. egyház 
múltjából. —

Irta: F renyó  Lajos.

II. A mérkőzés.

Gergely erre nem tudott telelni, de 
társaival annál inkább kiabált s eret
neknek nevezte Szántait, aki győzel
mének tudatában szánalommal tekin
tett az elvakult és dühtől tajtékzó 
ellenfelekre.

A bírák azonban azzal vetettek 
véget a lármának, hogy a vitát be
fejezettnek nyilvánították s kinyilat
koztatták, hogy a vita lefolyásáról 
jelentést tesznek a királynak, aki 
majd dönteni fog a dologban. A bi- 
rákon látszott, hogy Szántainak ad
nak igazat, amit előbbi kijelentésük

HARANGSZÖ.

is bizonyít. A hallgatóság közül az 
evangéliom hívei meggyőződtek ez 
alkalommal is ügyük igazságáról, a 
róm. katholikusok közül pedig sokan 
szinte pironkodva, röstelkedve hagy
ták el a vita helyét, alig néhányan 
kiáltoztak a barátokkal. A nagyobb 
rész látta, hogy Gergely barát Szán
tainak egy bizonyítékát sem tudta 
megdönteni s még azok is, akik a 
reformáció dühös ellenségei voltak, 
csak azzal vigasztalták magokat a 
Gergely barát vereségéért, hogy Szán
tairól kitűnt eretneksége s majd bűn
hődni fog érdeme szerint.

A barátok szitkozódva hagyták el 
a termet s a hallgatóságot próbálták 
Szántai ellen felingerelni, de minden 
törekvésök hiába való volt, mert 
Szántai bizonyítékainak hatása olyan 
rendkívüli volt, hogy az egyik vita- 
biró: Kálmáncsehi Sánta Márton
szívében már most, külsőleg pedig 
nemsokára az evangélom követője 
lett.

Szántai nyugodt volt s meg volt 
elégedve a vita eddigi eredményével, 
bár nem tudhatta még, mi vár rá, 
de bízott Istenben, akinek az eddigi 
sikerért is buzgó hálát adott s akinek 
oltalmába a barátok és püspökök 
fondorkodásai ellen továbbra is aján
lotta magát, várva a következendőket.

Hátra volt még a vita utolsó tétele 
a papi nőtlenség.

Bár Gergely barát és társai ezek 
után már nem remélhették, hogy a 
vitában ők lesznek a győztesek, mégis 
folytatták azt elszántan harmadnap is.

Gergely barát arcáról le lehetett 
olvasni, hogy tisztában van a helyzet
tel, azért most bizonyos leereszkedés
sel kezdte a vitát.

— Mondd csak — így szólította 
meg Szántait — ugy-e te azt hiszed, 
hogy a papoknak lehet nősülni ?

— A Szentirás szerint nemcsak le
het, hanem kell is — feleié Szántai, 
— hiszen Pál apostol világosan 
mondja a Timotheushoz írt I. levele
3. részének 2. versében, hogy a püs
pök feleséges legyen s gyermekeit 
engedelmességben tartsa. (4. vers.)

— Hát nem tudod, hogy maga az, 
aki ezt Írja, jobbnak találja a nőtlen 
életet, mint a házas életet ?

—  Sőt nagyon is jól tudom, de 
magára nézve, mert I. Kor. 7. rész
2. és 9. versében azt mondja, hogy 
minden férfinek tulajdon felesége le
gyen s hogy jobb megházasodni, mint 
égni. A mellett tudvalevő dolog, hogy 
a zsidó papok is nősültek s családos 
emberek voltak, amint azt Áron és 
Zakariás példája bizonyítja. Ha a

zsidóktól átvettétek a papságot, miért 
nem követitek őket ebben is, mert 
én az evangéliumi egyházban külön 
papi rendet nem ismerek el, hanem 
csak lelki tanítói hivatalt.

— A Krisztus helytartójának, Péter 
apostol utódának a tilalmát és a zsina
tok idevágó végzéseit is semmibe ve
szed ?

— Semmibe én, mert nem alapul
nak a Szentiráson, sőt azzal ellen
keznek, mert Isten azért rendelte a 
házasságot, hogy az emberek éljenek 
vele. Ti a házasságot szentségnek 
tartjátok, de micsoda szentség az, 
mellyel nem élhet mindenki, különö
sen nem a pap, hiszen szentség csak 
az lehet — nem is említve azt, hogy 
Krisztus rendeléséből kell származnia, 
—  ami egyetemes jellegű, amellyel 
mindenki élhet. Ezenkívül pedig maga 
Péter apostol, az Úr atyjafiai és a 
többi apostolok nős emberek voltak, 
akik feleségeiket gyülekezetről-gyüle- 
kezetre magokkal hordták, amint Pál 
apostol (I. Kor. 9. r. 5. v.) bizonyítja. 
Ha a pápa igazi utóda akar lenni 
Péter apostolnak, nősüljön meg. 
Egyébként tudjuk az egyháztörténe
lemből, hogy VII. Gergely pápa ha
talmi érdekből tiltotta el a papok 
nősülését azért, hogy annál készebb 
szolgáivá tegye őket s tudjuk, hogy 
sokan nagyon nehezen váltak meg a 
tisztességes családi élettől s a papság 
máig is érzi, hogy szent jogától fosz
tották meg. Tudjuk, hogy Németor
szágban, midőn a mainzi érsek a ró
mai pápának a házasságot tiltó ren
deletét fel akarta olvasni, a felbőszült 
papok fellázadva amiatt, csaknem 
agyonnyomták és sok helyen csak 
úgy tudtak a pápa rendeletének ér
vényt szerezni, hogy a népet fellází
tották s az a feleségüktől, családjuk
tól megválni nem akaró papokat 
agyonverte.

—  A nős pap nem szolgáltathatja 
ki méltóan a szentségeket — ellen- 
veté most Gergely barát.

— Talán még elfogadnám ellen
vetésedet — feleié Szántai, — ha 
erre nézve a Szentirásból tudnál va
lamit felhozni, de ott csak az van, 
hogy a szentségeket hittel kell fogadni, 
attól függ a hatásuk és emlékezzél 
csak vissza, hogy épen a római egy
ház volt az, amely azt hangoztatta, 
hogy a szentségek akkor is hatnak, 
ha bűnös ember szolgáltatja ki. De 
nézd meg azt is, hány római kath. 
pap él ma a magyar hazában, aki 
törvényes házasságra lépett. Ezek 
sem szolgáltatják ki méltóan a szent
ségeket s nem szolgáltatták ki azok
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sem, akik a nősülés megtiltása előtt 
éltek, vagy maga Péter apostol'sem ? 
Miért engedte meg a pápa azoknak, 
akik a keleti egyház tagjai közül az 
ő fensőbbségét elismerték, akik tehát 
a róm. kath. egyházzal egyesültek, 
hogy papjaik megnősüljenek ? 

(Folytatjuk.)

O lv a s s á to k  a b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban nincs, Tanyát a sálán fitOtl otl, 
Hiányzik ott a legfőbb kincs, De Isten nem lel bajlékol.
Január 19. vasárnap, 2. Mózes 34, 29—35.

, 20. hétfő, Mózes 35, 4—29.
. 21. kedd, Mózes 36, 1—7.
„ 22. szerda, Mózes 40, 17—38.
„ 23. csütörtök, 3. Mózes 16, 1—22
„ 24. péntek, Mózes 26, 1—13.
» 25. szombat, Mózes 26, 14—46.

A választók összeírása
(A választójogi törvényjavaslat.)

Múlt számunkban elmondottuk, 
hogy az új választójogi törvényjavas
lat szerint kik kapnának választói 
jogot. Most röviden azt akarjuk el
mondani, hogy a választók összeírása 
hogyan történik meg.

A választók összeírását külön bi
zottság végzi. Akiről a bizottság 
tudja, hogy megvan a jogosultsága, 
azt egyszerűen felveszi a listába. 
Ha pedig valakinél nincsen meggyő
ződve arról, hogy vájjon az illetőnek 
van e szavazati joga, akkor az illető
nek személyesen meg kell jelennie a 
bizottság előtt s igazolnia kell, hogy 
milyen címen illeti meg a választójog.

A névjegyzékbe fel kell venni azo
kat is, kik még nem 24, vagy 30 
évesek, de ezt az életkort abban az 
esztendőben betöltik.

Fel kell venni azokat is, kik tulaj
donképpen valami ok miatt nem bír
hatnak választójoggal, de csak akkor, 
ha igazolni tudják, hogy ez az aka
dály még abban az évben megszűnik.

Az életkort csak kétség esetén szük
séges igazolni és pedig vagy keresz
telési bizonyítvánnyal, vagy más köz
okirattal.

Az elemi népiskolai hatodik osztály 
elvégzését bizonyítvánnyal kell iga
zolni. Azt, hogy milyen iskolai fel
jegyzések alapján lehet hasonló bizo
nyítványt utólagosan kiállítani, vala
mint az iskolai bizonyítványok kiállí
tásának egyéb módozatait a vallás- és 
közoktatásügyi miniszter rendelettel 
fogja megállapítani.

Az írni és olvasnitudás bizonyítá

sára nézve a javaslat a következőleg 
intézkedik :

Az írni és olvasnitudás bizonyítása 
az összeíró küldöttség által megjelölt 
nyomtatott szövegnek a küldöttség 
előtt való elolvasásából és az elnök, 
vagy valamely tag által tollbamondott 
szövegnek a küldöttség előtt való le
írásából áll. A magyaron kívül olyan 
nyelven is lehet írni- és olvasnitudást 
igazolni, amelyet az illető helyen tö
megesen használnak, más élő nyel
ven valamelyik bírósági hites tolmács 
bizonyítványával kell igazolni az írni- 
olvasnitudást.

Az összeíró küldöttség azt, akire 
nézve az írni- és olvasnitudás bizo
nyítását szükségesnek találja, maga 
elé idézi azzal a figyelmeztetéssel, 
hogy amennyiben igazolatlanul elma
rad, olyannak fogják tekinteni, mint 
aki írni-olvasni nem tud.

Az írni- és olvasnitudás bizonyítá
sát azoktól sem kell megkívánni, akik 
valamely magyarországi elemi népis
kola negyedik osztályának sikeres el
végzését bizonyítvánnyal igazolják, 
vagy akik az írás és olvasás elsajá
títása céljából felnőttek számára ren
dezett tanfolyamot sikeresen elvégez
ték.

Az adófizetésre nézve az adófő
főkönyv az irányadó és a választó az 
általa fizetett adó összegét adóköny
vecskével, vagy más közokirattal 
igazolhatja.

Akik magánszolgálatban vannak, 
azok munkaadójuktól kapnak igazoló 
bizonyítványt. Ilyen bizonyítvány ki
állítására minden munkaadó pénzbír
ság terhe mellett köteles, szükség 
esetén azonban az alkalmaztatás ok
iratokkal (munkakönyv stb.) is iga
zolható.

Hogy az új törvényjavaslat hogyan 
tervezi a szavazásokat, azt lapunk 
következő számában mondjuk el.

A „két mákvirág“ meg az 
ijesztő-pisztoly.

— Elbeszélés 

Irta : M ihátsy  Gábor.

Berekfalván élt egyszer két el
választhatatlan jópajtás: Gönczi
Pali meg Bocskor Peti. Hanem 
amilyen jó pajtások voltak, annyira 
nem voltak jó gyerekek máskülön
ben. Alig voltak még 7 - 8  évesek a 
fickók, és már is olyan rossz hírük 
volt a faluban, hogy mindenki csak 
úgy hívta őket: „az a két mákvirág I“ 
Ezt a nem valami dicséretes nevet

pedig azért kapták a mihasznák, mert 
nem volt a faluban olyan gyümöl
csöskert, amelyiket meg ne dézsmál
tak volna. Sokszor még az iskolát 
is elmulasztották csak azért, hogy 
garázdálkodásaikat folytathassák I 
Kora tavasztól késő őszig nap-nap 
után bejárták a falut, bemásztak a 
kertekbe, s kezdve a cseresznyén, 
folytatva az almán, körtén, barackon, 
szilván, — egész a szőlőig: minden
féle gyümölcsöt megvámoltak; s nem 
maradt egyetlenegy gyümölcsöskertje, 
vagy fája a falunak, amelyről a két 
semmiházi ne lakmározott volna. Az 
egyikük volt az „őr“, aki —  mialatt 
a másik a gyümölcsöt rázza, vagy 
szedi, — vigyázott arra, hogy rajta 
ne kapják őket a lopáson. És hosszú 
ideig olyan nagy szerencséjük volt 
a kópéknak, hogy sohasem csípték 
el a göncüket, tetten nem érték őket. 
De persze azt azért mindenki tudta, 
hogy „az a két mákvirág a tolvaj.“ 
Sőt még olyan gyümölcslopásokat is 
azokra fogtak, amelyben tán nem is 
ők voltak a ludasok. Hanem egyszer 
mégis csak beletörött a bicskájuk; 
mert nem hiába mondja a közmon
dás, hogy: „Addig jár a korsó a 
kútra, míg el nem törik!“

Az eset szeptemberben történt, 
amikor a szilva és a szőlő érni kezd. 
A mi kópéink is tudták e z t ; hát 
elmentek a hegyre körülnézni, hol 
mit lehet megdézsmálni. A hegyen 
kószálva az uraság szőlője vonta 
magára figyelmüket, ahol egy korán
érő szőlőfaj már javában feketéllett, 
meg aztán a szilvafák is szinte le
hajoltak a sok érett gyümölcstől. No, 
gondolták magukban lesz jó zsákmány, 
milyen pompásak is azok a szőlő
fürtök, meg aztán az a szép hamvas 
szilva sem megvetendő I Megállották 
a kerítés mellett (mert az uraság 
szőlőjét kerítés vette körül) és el
kezdték megbeszélni a haditervet. A 
Pali vállalkozott rá, hogy felmászik 
a szilvafára; a Peti meg addig a fa 
alatt lesz és őrködik; azután meg 
majd mindaketten nekilátnak a szőlő
nek ! Körülnéztek, nem láttak senkit 
a közelben, s uccui- egy gyors 
mozdu'attal átvetették magukat a 
kerítésen. Megszokták ők már e z t : 
a faluban még sokkal nagyobb kerí
téseken is macskaügyességgel és 
gyorsasággal szoktak átmászni. . . 
hiszen mindig ezt gyakorolták! A 
megbeszélés szerint a Pali gyerek 
felmászott a fára és elkezdte a szilvát 
szedni; a Peti meg vigyázott. Egy 
darabig csak kémlelődött a Peti, hogy 
nem jön-e valaki, hanem egyszer
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csak elfeledkezve arról, hogy ő őr
ködni" van odaállítva, elkezdte a fa 
alatt lévő tőkéről nagy buzgalommal 
metélni a szőlőfürtöket. Olyan szépen 
mosolyogtak ugyanis rá az érett 
gerezdek, hogy nem bírt tovább ellen
állni nekik, —  abbahagyta az őrkö
dést. Mindaketten javában folytatták 
a „munkát“, amikor arra vetődött a 
szőlőpászlor, akit nagy elfoglaltsá
gukban egyikük sem vett észre. „No 
megvagytok jómadarak, gyönyörű 
mákvirágok! Hanem most a torko
tokra forrasztom a lakomát!“ —  
gondolta magában a szőlőpásztor, 
és lábújjhegyen odalopódzott a mit 
sem sejtő tolvajok közelébe. S mikor 
már körülbelül úgy 10— 15 lépésnyire 
volt tőlük furcsa ötlete támadt.

Volt ugyanis neki egy ijesztő pisz
tolya (amely ha lőnek vele, rendkívül 
nagyot durranik, de golyó nincs 
benne), — ezzel szokta a madarakat 
elijesztgetni a gyümölcsfákról. No,

gondolta magában, ezzel most ugyan 
csak megijesztem őket I Egy-kettőre 
előkerült a pisztoly a tarsolyból. S a 
gyerekek még most sem vették észre 
a veszedelmet, vígan lakmároztak to
vább . . .  A szőlőcsősz pedig jobb 
kezébe véve a pisztolyt, a fán lévő 
Palira irányította csövét és lábával 
nagyot toppantva felkiáltott: „No most 
lelőlek jómadár, halj meg, te gonosz 
gyümölcstolvaj 1“ —  És elsütötte a 
pisztolyt. A Pali, aki a fán volt, a 
szőlőpásztor szavától és a ráfogott 
pisztoly durranásától úgy megijedt, 
hogy egy éles kiáltással leesett a fá
ról, éppen a fa alatt sápadozó Péter 
fejére, s így mind a ketten jajgatva 
véres tagokkal kiabáltak: „Jaj Iste
nem, jaj Istenem 1“ . . . S ez még nem 
volt elég 1 A szőlőpásztor, mikor látta, 
hogy nagyobb bajuk nem esett, kóc- 
madzaggal összekötözte őket egymás
hoz és úgy kísérte őket be a faluba. 
Sántítva és sivalkodva, de egyúttal

szégyenkezve ment „a két mákvirág“ 
végig a falun, ahol minden ember 
gúnyosan nevetett rajtuk és azt kia
bálták feléjük: „No, megvan a két 
gy önyörőséges mákvirág! Ugyan szép 
gyerekek vagytok I. . . “

Hcnem talán mondanom sem kell, 
hogy ezután nem is volt ám többé 
kedvük a kópéknak gyümölcsöt lopni 1 
A kis sebesülést csakhamar kihever
ték ; hanem a szégyentől alig mertek 
emberek közé menni. De a maguk 
kárán tanulva, ezentúl jól viselték 
magukat és becsületes ember lett 
belőlük. S mire megnőttek, már el
felejtették az emberek, hogy valami
kor ezek voltak a falu rosszai: „a 
két mák virág.“ Csak ők maguk (mi
vel továbbra is jóbarátok maradtak) 
emlegették el egymásnak gyermekkori 
kalandjukat; és mindannyiszor hálá
val gondoltak a szőlőpásztorra, aki a 
jó útra térítette őket azzal a — dur- 
ranós ijesztő-pisztollyal.

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

A legszebb emlékkő. Gecsén 1912. 
szeptember hó 10 én elhalt Kalmár 
Sándor emlékére, fiai Kalmár Dániel 
és Ferenc a gyülekezet javára 400 
koronás alapítványt tettek. Legyen az 
adakozókon és adományokon a jó 
Isten áldása.

Karácsonyfa ünnepek. A vadosfai 
gyülekezet hét nőegylete a mihályii, kis- 
faludi, m. keresztúri, vadosfai, zsebe- 
házi, potyondi és gyórói nőegyletek 
ez évben is megtartották szokásos 
karácsonyfa ünnepélyeiket. Mindenütt 
közénekkel, imával kezdődött az 
ünnepély, majd szavalatok, énekek 
következtek, végül az ajándékok ki
osztása után a záró ének hangjai 
mellett távozott a közönség. Külö
nösen sikerült a kisfalud! ünnepség, 
melynek pontjai a következők voltak:
1. Közének. 2. Ima, mondotta Miihl- 
leitner Károly lyc. tan. 3. Az ünnepi 
est méltatása, tartotta Gál József 
theol. halig. 4. Karácsonyi gyermek
ének, mondotta Németh Krisztina 
tanuló. 5. Jeremiás siralmai, szavalta 
Gál József. 6. Virágok a tövisek közt 
szavalta Mühlleitner Károly. 7. Köz
ének. Ugyancsak kedves és megható 
volt a legutóbb alakult vadosfai és

gyórói nőegyletek ünnepélye is. A 
hivek általában mindenütt örömmel 
adakoznak a karácsonyfákra és aján
dékokra s a szent este magasztos 
hangulatától áthatva örülnek az örü- 
lőkkel. Istennek áldása kisérje tovább 
is a buzgó nőegyleteket, hogy a jö
vőben még sok ártatlan örömöt sze
rezve, sok könnyet letörölve, egyet
értő munkásságban fejlődjenek és 
teljesítsék nemes hivatásukat.

Műkedvelői előadás. A magyar szín
művészet iránt való lelkesedés és 
annak művelése mind nagyobb tért 
hódít a polgári osztály körében és 
alig találunk községet, ahol ma már 
a fiatalság ne hódolna e nemes szóra
kozásnak, mely egyúttal önművelő
dését is nagvban előmozdítja. S hogv 
falun is mily szép sikerrel kerül 
előadásra egy-egy színdarab, azt be
igazolta a vásárosfalui (Sopronmegye) 
ev. ifjúsági kör is, mely folyó hó 
5-én a gyülekezeti toronyalap gyara
pítására szinielőadással egybekötött 
zártkörű táncmulatságot rendezett, 
amikor előadásra került Kisfaludy 
Károly „A kérők“ című vígjátéka. 
A szem élyek: Németh Sándor ifj., 
Mátis Sándor ifj., Németh Rózsika, 
Mátis László ifj.. Tompa Maliid, Né
meth Lajos ifj., Tompa ,Zsigmond ifj.,

Németh Emília, Mátis Gyula, Buthy 
Károly, Tompa Kálmán nemcsak jó 
igyekezettel, de kedvező eredménnyel 
oldották meg szerepeiket s az egybe
gyűlt közönségnek élvezetes órákat 
szereztek. A betanítás és rendezés 
Dömötör Péter ev. tanító szorgalmát, 
a gyülekezet javára irányuló buzgó- 
sáeát dicséri. A mulatság anyagilag 
is jól sikerült.

Felhívás és kérelem. A Székács 
szobor-bizottság felkéri mindazokat, 
kiknél még gyűjtőív van, hogy azt 
a gyűjtött összeggel együtt Ková- 
csik János népbanki vezérigazgató 
úrhoz Orosházára elkü’deni szíves
kedjenek. Eddig már 7500 korona 
gyűlt össze Székács püspök szobrára, 
remélhetjük tehát, hogy nemsokára 
lesz evangélikus püspöknek is szobra 
Magyarországon.

Vallásos estély. A téli hónapokban 
a gecsei ev. gyülekezet is szépen láto
gatott vallásos estéket tartott, melyen 
az iskolás gyermekek Bárdosi Aladár 
tanító vezetése mellett több új dallamu 
éneket mutattak be, az ifjúság közül 
Kiss Dávid és Kalmár Anna szaval
tak. Nagy Kálmán lelkész Isten lété
ről tartott felolvasást. A legközelebbi 
estélyen dr. Kovácsics Sándor gyüle
kezeti felügyelő tart felolvasást.
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A szerb-magyar béke még mindig 
késik. Talpig fegyverben áll az egész 
monarkia, jó magyar katonáink dide
regnek az Orosz meg Szerb határon. 
Mindennap rengeteg pénzbe kerül ez 
a hadi készenlét, de azért csak nem 
jön el a leszerelés. Úgy látszik majd 
csak akkor lehet arról szó, ha a bal
kán-török békét megkötötték s ha a 
szerbek Albániából visszavonták se
regüket.

Az idei sorozás előreláthatóan 
Ausztriában és Magyarországon már
cius elsején, Bosznia-Hercegovinában 
április elsején kezdődik.

A vonat tetején. A Temesvárról 
Szegedre érkezett személyvonat tete
jén félig megfagyott gyermeket talál
tak eszméletlen állapotban. Bevitték 
a kórházba, a hol — a mikor esz
méletre téritették — elmondta, hogy 
Nyárády Lajosnak hívják, tizennégy 
éves, nagyváradi fiú. Az apjától, a 
ki részeges napszámos, megszökött, 
mert folyton verte. A vonat tetején 
Miskolcra került, a hol kályhasinas 
lett. Innen is megszökött, mert éhez- 
tették és rosszul bántak vele. A vo
nat tetején már bejárta a fél országot. 
Volt Aradon, Békéscsabán, Újvidéken, 
majd Temesvárra és innen Szegedre 
jutott, mindenütt a vonat tetején. 
Koldult, éhezett, fázott. A beteg gyer
meket, ha kikerül a kórházból, a 
gyermekmenedékhely veszi gondozás 
alá.

A bolgár harcos szomorú halála.
A minap Ivanovics Miklós bolgár ker
tész, aki a harctérről jött vissza 
Debrecenbe, a 105. számú őrház kö
zelében a vonat elé feküdt, amely 
halálra gázolta. Szomorú története 
van ennek a szegény bolgár kertész
nek. Szerelmes volt a vasúti őr leá
nyába de az apa nem akart beleegyezni 
a házasságba. Ivanovics a kórházban 
magához tért néhány percre és ekkor 
a rendőrség kihallgatta. Elmondta, 
hogy öngyilkosságara már a szófiai 
kórházban elhatározta magát. Debre
cenben mintegy négyezer korona 
pénze volt az egyik takarékpénztárban. 
Ezt a pénzt kivette és a kapott bank
jegyekkel elment a menyasszonyához, 
akinek apja előtt fölmutatta a pénzt, 
hogy úgy bírja engedékenységre. 
Minden kísérletezés azonban hiába
való volt. A bolgár kertész erre el
keseredésében eltávozott, a négyezer 
koronányi bankjegyet az őrház mel
lett meggyujtotta és a pénzjegyből 
rakott tűznél néhány sort irt a jegye
sének. Ezt meg is találták nála.

Az utolsó levele így szólt: „Erzsiké 
férjhez mehet máshoz. A pénzemet 
elégettem. Bocsássatok meg.“ A ren
dőrtiszt inég jóformán be sem fejez
hette kihallgatását, amikor Ivanovics 
kiszenvedett.

Jóétvágyu lakodalmas nép. Bács
kában, Garafalván a múlt héten volt 
egy lakodalom, melyen a lakodalmas 
vendégek ugyancsak nem koplaltak, 
összesen megettek egy üszőt, két 
hízott disznót, öt bárányt, kétszáz
ötven csirkét, negyvenöt pulykát, 
száz kacsát, hatvan ludat, hetven 
egész kenyeret, hétszáz tojást, nyolc 
süveg cukrot, ötven kilogram vajat, 
megittak pedig tiz hektoliter bort, 
tizenöt hektoliter sört és két akó 
feketekávét. Kedves egészégükre kí
vánjuk mindnyájuknak azt a csekély
séget, mit elfogyasztottak !

A z  ország- d o lg á r ó l.

A kormány ellen. Az egyesült el
lenzék mindig erősebben vezeti had
járatát a kormány ellen. Különösen 
az adó-törvényjavaslat s a választó- 
jogi törvényjavaslat szolgáltat erre 
jó alkalmat. Mindenfelé tiltakozó 
népgyüléseket tartanak s heves táma
dásokat intéznek a kormány ellen.

Általános sztrájk. A szociáldemok
ratapart s a különféle szakszervezetek 
kimondták, hogy a kormány válasz
tójogi javaslata elfogadhatatlan. Hogy 
a javaslat törvénnyé tevését meg
akadályozzák, alkalmas időpontra 
kimondják az általános sztrájkot. E 
kérdésben a január 26-iki pártgyülés 
határoz.

A parlamenti őrség. A képviselő- 
házi őrség fölállításáról szóló törvényt 
a király már szentesítette s a képvi
selőház elnöksége most megteszi a 
szükséges intézkedéseket a törvény 
végrehajtására s az őrség szervezésére. 
A képviselőház érdemleges tanács
kozásának megindulásával, február 
közepe táján már a parlamenti őrség 
fog szolgálatot teljesíteni a Házban, 
l A pártok szám-aránya. A választó- 
jogi törvényjavaslat már eddig is 
nagy változást okozott az egyes pár
tokban s valószínűleg hatását még a 
jövőben is érezteti. Felmerült az a 
kérdés, hogy vájjon lesz-e a kor
mánynak többsége, mellyel a benyuj 
tott javaslatot elfogadtassa ? Az egyik 
újság, — mintegy válaszul a kér
désre, — összeállította a pártok szám
arányáról a következő kimuta'ást: 
Munkapárti képviselő van 246. Kos- 
suth-párti 53, Justh-párti 35, Néppárti

16, Pártonkívüli 67-es 27, Pártonkí- 
vüli 48-as 20, Gazdapárti 3, Demok
rata 3, Nemzetiségi 8, Keresztyén- 
szociálista 1. összesen 413.

Valamennyi pártot együttvéve az 
ellenzék oldalára, volna összesen 167 
képviselő a munkapárti 246 képvise
lővel szemben. A többség tehát 79 
szavazat a munkapárti részen.

A  n a g y v ilá g b ó l .

A béketárgyalások. Mindennap való
színűbb lesz, hogy a béketárgyalá
sok meghiúsulnak. Diinápolyról a 
törökök semmiképpen sem akarnak 
lemondani. A balkán államok pedig 
kötik magukat ahhoz, hogy nekik 
Drinápoly kell. Ha csak valami külső, 
beavatkozás új irányt nem ad a tár
gyalásnak, úgy valószínűleg újra 
kezdődik a háborúskodás. A törökök 
azt mondják, hogy ők készen vannak 
erre is, a bolgárok pedig 240 ezer 
embert hoztak össze Csataldzsánál.

Románia Bulgária ellen. A balkán 
államok nagy győzelmeit féltékenyen 
nézte a szomszédos Románia s az 
osztozásnál kijelentette, hogy ő is 
egy darabot követel, mert Bulgária 
túlságos erősödése őt veszélyezteti. 
A követelt terület Szliisztrától Kalab- 
riáig terjed. Az utóbbi napokban 
annyira éles lett a helyzet, hogy a 
román hadsereg valószínűleg bevonul 
Bulgáriába s az említett területet el
foglalja.

Elégtétel a meggyalázott magyar 
zászlóért. Megir.uk annak idején,
hogy Prizrenben és Mitrovicában a 
szerb katonák letépték és meggyaláz
ták a magyar zászlót. A sérelemért 
most kapott elégtételt a monarkia. 
Az ünnepségen Prohászka konzul 
díszegyenruhában jelent meg. Na
gyobb szerb különítmény egy tiszt 
vezetésével a zászló kitűzésénél az 
előírt tisztelgést végezte. Mitrovicá
ban a legközelebbi napokban a szer- 
bek teljes hasonló elégtételt fognak 
adni.

Kincs a föld alatt. Genfben egy
szálló építésénél a munkások több 
méter mélységben egy dobozt talál
tak, a melyben aranyban és bank
jegyekben két millió hatszáznegyven- 
ezer frank volt.

Katasztrófák a tengeren. A Caesar 
Grans gőzös Astoria-Oregonnál szikla
zátonyba ütődött és elmerült. Har
minchárom ember a hullámok közt 
lelte halálát.
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G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913. év, január hó 16-án.
Búza 20.60, Rozs 18.80, Árpa 19.—, Zab 

19.60. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

VEGYES HIRDETÉSEK.
Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 

(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

Dunántúli szakácskönyv
bővített kiadását bekötve, bérmentve 
4 korona 60 fillér ellenében szállítja 
szerző: HAGY FERENCNÉ Pénzeskut.

(V eszprém megye.)

Tanulók kerestetnek.
Könyvkereskedésembe, nyomdámba 
és könyvkötészetembe egy-egy jó 
magaviseletli fiút, ki esetleg 4 közép
iskolát is végzett, tanulóul felveszek. 

W E L L I S C H  B É L A
S Z E N T G O T T H Á B D .  (V asm egye.)

Számtalan
kitüntetés.

S AJ T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
Hajt- és vajgyárak

---------- R é p c z e la k .-----------

K e r e s e k

szerény igényű házikisasszonyt, aki 
a háztartásban való segédkezést és 
a főzést vállalja. Protestáns pap vagy 
tanító árvája előnyben részesül. Jelent
kezések az igények megjelölésével 
dr. Réthey Ferenc jogakadémiai tanár 
címére Kecskemétre küldendők.

Toronyóra-készítő. 

Sándor Ferenc
ev. gyű l. g o n d n o k

Körmenden, Vasmegye.
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

A la p ítta to tt  1816-ban. Tíz évi jó tá llá s .

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett h a ra n g ö n tő d ó jü -  
k e t  a t. községeknek és 
egyházaknak. H aran g o k  
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércböl, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. B e p e d t h a ra n 
gok  újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a már meglévőkhöz tel
jes összhangzatba öntet
nek. M inden  h aran g  
h an g ja  e lő re  h a táro z- 
ta t ik  m eg. Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott k o v ác so lt vasbó l 
k é sz ü lt sz e rk e z e tü n k 
re  nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyén 
Fakoronákkal bíró haran

gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. E o v ao so lt 
vasbó l készült tűzmentes h a ra n g á llv a n y o k a t, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K ö ltsé g v e té se k k e l és k é p e s  á r je g y z é k k e l k ív á n a tra  
------------------p o sta fo rd u ltá v a l s z o lg á lu n k .-------------------

G É P G Y Á R
SZOMBATHELY.

A lapíttatott 1856. —  Szám talan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .  

T u r b i n á k .
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r i é  gépek.

Nyomatott Wellisch Béla viUamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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H alo tti ének .
Uram Isten, szent kezedben, 
Voltam egész életemben,
Te tápláltál, Te dajkáltál, 
Öröm ’s boldogságot adtál.

Feleségem, gyermekeim, 
Földön legdrágább kincseim; 
Te ad tad  , őket énnekem, 
Tégy áldott értük Istenem.

Örömben és búbánatban,
El nem hagytál soha UramI 
Bűnömet megbocsátottad, 
Szentlelkedet nekem adtad.

Most, hogy eljött, végső' órám, 
Uram Jézus tek in ts  Teám, 
Erősítsd gyenge hitemet, 
Vedd magadhoz a.lelkem et.

Leteszem m ár porsátorom, 
Egedben ju ta lm am  várom. 
Óh! én édes jó Istenem,
Adj örökéleiet nekem I

Adorján Ferenc.

„Én és az én házam tiszteljük az
Urat.“ Józsué 24, 25.

Irta : M esterházy  Sándor.

Mikor az ősz Józsué érzé, hogy 
közeledik életének vége, akkor össze- 
gyűjté Sikembe Izráel nemzetségeit 
és ott hathatós szavakkal serkenté 
azokat az Istennek imádására. Buz
dításul aztán a saját példáját is oda- 
állítá, mondván : „Én pedig és az én 
házam tiszteljük az Urat.“ És a fel
hívásra a nép lelkesen feleié: „ Mi is 
szolgálunk az Úrnak, mert ő a mi 
Istenünk.“ (24., 18.) Nem is bánta 
meg az a nép fogadását és az asze- 
rinti életet, mert mikor az Úrnak szol
gált, Isten áldása nyugodott meg rajta.

Hasonlóképpen cselekedett a nagy 
reformátor: dr. Luther Márton is. 
Nemcsak a templomban imádta az 
Istent és nemcsak az egyetemi tan
széken meg ama hírneves gyűléseken 
szolgálta az Urat, hanem szűk családi 
körben, neje és gyermekei között is 
vallá: „Én és az én házam tisztel
jük az Urat.“ A vezért aztán követte 
az evangéliom népe. A reformációnak 
hívei templomaikban és házaikban a 
jó Istent lélekben és igazságban imádó,

igaz keresztyéneknek mutatták mago
kat. Nem is vallották ennek kárát. 
Isten áldása volt rajtuk mindenkor. 
Bár az üldöztetés nehéz napjaiban 
—  mint tűzben az arany — meg
próbáltatok, de hitüket megtarthat
ták, azt drága örökségül reánk hagy
hatták és eltétetett nekik az igaz.ág 
koronája.

Ismerek magyar hazánkban egy fa
lut, hol az üldöztetés gyászos idejé
ben az evangélikus hitet az tartotta 
fenn, hogy egy Mózes nevű evang. 
családfő házában, háznépével, roko
naival, szomszédaival és hitsorsosaival 
ev. éneket énekeltek, ev. imádságos 
könyvből imádkozott, bibliát és pos- 
tillát olvasott és így Mózesként vezette 
azokat a pusztaságon keresztül egy 
derültebb világ határához. Isten itt is 
megsegítette, megáldotta a neki szol
gáló népet.

Hát manapság hogyan állunk ? Hála 
Isten nem olyan sivár a kép, mint 
némelyek hirdetik. Az igaz, hogy a 
mai kor sok tekintetben az anya
giasságnak kora, melyben sokan ál
doznak a mammonnak oltárán, de 
azért él hitünk cselédeinek szívében 
a Szentiráshoz, közelebb 'a Krisztus
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evangéliomához való törhetlen ragasz
kodás és sokan valljuk: „Én és az 
én házam tiszteljük az Urat.“ Nézzünk 
csak körül. Az evangéliom hidetői 
arra törekszenek, hogy házaikban is 
lakozzék az Istennek félelme, mely 
minden bölcsességnek kezdete. (Péld. 
9., 10.) Mennyi derék gyermeket ad
tak ezek a házak az egyháznak, 
hazának és társadalomnak 1 Mennyi 
áldás háramlik ezekből a szemeiket 
az ott viruló vallás-erkölcsös életre 
irányzó hívek seregére I

Egy kiváló ev. uralkodó nem régi
ben egy templomszentelés alkalmá
val ünnepélyesen felhivá a vele meg
jelent urakat megtenni a fogadást: „Én 
és az én házam tiszteljük az Urat.“

Sok helyen láthatod hitrokonaid 
lakásában a fali feliratot: „Én és az 
én házam tiszteljük az Urat.“ Miként 
a szent hajdanban a buzgó hithősök 
tudakozták az írásokat, úgy olvassák 
ma is sokan házaikban az életnek 
könyvét: a Bibliát. Nem egyszer hall
hatod, hogy mikor hitsorsosaid asztal
hoz ülnek egy ártatlan gyermek aja- 
káról felhangzik a szép asztali imádság: 

„Jövel Jézus légy vendégünk,
Áldd meg, amit adtál, kérünk. Ámen.“

Sőt mielőtt felkelnének az asztaltól, 
dicséretet énekelnek, mondván:

„lm újra kiáradt reánk 
Nagy jóságod Istenünk;
Gazdagságod kincstárából 
Táplálékot adsz nekünk.
Adj hozzá hálás szivet,
Mely imádjon tégedet,
Mely ha földi jókat élvez,
Hű maradjon Istenéhez.“

Itt. is, ott is előveszik az imádságos 
könyvet és buzgó imádságot rebegnek 
Istennek, kitől száll alá minden jó 
és tökéletes ajándék.

A leszállóit estének méla csendjé
ben innenis-onnanis kihallatszik, mél
tóságteljesen az esti ének: „Az éj 
ím érkezik.“

Igen, kunyhóban és palotában, 
szegények és gazdagok bizonyságot 
tesznek arról, hogy nekünk nemcsak 
vasárnapon, hanem hétköznapokon is 
igaz keresztyéneknek kell lennünk, 
hogy nemcsak a templomban, de 
házainkban is — hol szeretteinkkel éle
tünk legtöbb idejét töltjük, hol annyira 
szükségünk van Isten védelmére és 
áldására — tisztelnünk kell az Urat.

Vájjon te hogyan gondolkodói Ked
ves Hitrokonom ? Óh bizonyára te is 
érzed, hogy annak a szent tűznek, 
mely a templomban Isten oltáránál 
lángragyúladt szivedben, otthon is 
égnie kell szivednek oltárán. És velünk 
együtt te is vallód: „Én és az én 
házam tiszteljük az Urat.“

Gergő záloga.
— Elbeszélés. —

Irta : Csite Károly.

Régi a történet. Mokány, pörge 
bajuszu legény volt akkor még Csiza 
Gergő s a bal zsebéből egy színes 
cérnákkal kivarrt jegykendő csücske 
kandikált ki mindig, akárcsak annak 
ajándékozója a csalfa szemű, mosoly
gós Boriska szobaleány a kastély 
ablakán.

És Gergő nem értvén meg telje
sen az idők jelét, elment egy esős 
napon a dörgősi javasasszonyhoz, 
hogy segítsen az ő nagy baján.

Az ezerráncu, görnyedt- hátú ja
vasasszony szívesen fogadta, le is 
ültette Gergőt, mialatt a tűzhelyen 
sok apróbb és nagyobb bögrékben 
rotyogtak a vajákos gyógyitalok és 
kenőcsök.

—  No, ha te füstölsz, akkor én 
is füstölök, legalább nem érzem 
annyira azt a nagy bűzt I — gon
dolta Gergő s pipára gyújtott.

A javasasszony föltette pápaszemét 
s felütötte a százados, kopott csízió 
könyvét, abból olvasta ki a bölcses
séget :

— Hát biz’ nagy a baj, fiam, 
igen nagy! Nincs más segítség, mint 
hogy meg kell házosodnod.

—  Ez az igazság, néném-asszony! 
— csapott Gergő hatalmasat a comb
jára. — Ugyanezt gondoltam én is. 
Mondhatom okos könyve van kend
nek. Megérdemőné minden lapja, 
ha egy kis szalonnát takarnának bele.

Mindjárt fel is állott Gergő, indu
lásra készen, mint akinek teljesen 
elintézték az ügyét.

—  Köszönöm, kedves öreganyám 
az okos szót, mit fizetek érte?

— Azért semmit, csak ezért a kis 
szerelemitalért fizess valamit, amit 
akarsz, — nyújtott át a vajákos 
asszony Gergőnek egy kis üvegcse 
piszkos folyadékot.

— Még ez is vele jár ? 1 — cso
dálkozott Gergő, — de hát mit fi
zessek ezért a nemtommicsodáért ?

— Mondtam már, fizess amit 
akarsz!

— Amit akarok ? — vakarászódott 
Gergő a zsebeiben, de az oly üres 
volt, mint a lyukas kulacs.

— Nohát tartsa tenyerét öreg 
édesanyám!

A kuruzslónő elébe nyújtotta szá
raz, aszott, jéghideg kezét, s Gergő 
pedig fölnyitotta a kialvófélben levő 
pipája kupakját s bele ütötte forró 
tartalmát a nyitott tenyerébe.

—  Tessék hát, öreganyám egy 
kis bagó, úgy hiszem a fogára való I
— mondta Gergő s a következő 
pillanatban kiugrott az ajtón, nem 
várta be, hogy a boszorkány seprűje 
hátát érje.

Gergő a jó tanácshoz híven, még 
az nap tárgyalásba bocsátkozott a 
szép Boriskával, de egyenlőre nem 
vezetett teljes eredményre, mert a 
szép hamis szemnek még hamisabb 
tulajdonosa kereken megmondta, hogy 
lakodalom nélkül nemcsak Gergőnek, 
de még a királynak sem lenne a 
felesége. Már pedig a lakodalom tar
tásra nem csak Kenden, hanem egye
bütt is pénz kell.

— Igazad van Borcsám neked 
is, nemcsak a tisztelendő úrnak; —  
helyeselt Gergő — mikor mulatnánk 
ki magunkat, ha még a saját lako
dalmunkon sem táncolhatnánk mu
zsikaszóra.

Másnap ünneplőbe öltözve, elindult 
a városba, honnét az a hir jött az 
előző héten, hogy egy pénzes bol
tot nyitottak a gazdag urak s min
denki kap náluk pénzt, aki egy 
hosszúkás ördöngős papírlapot aláír. 
No, ő aláír akár százat is, csak pénzt 
kapjon!

Amint a városba érkezett, tuda
kozódott az utcán járó kelőktől, hogy 
merre van a pénzes bolt ? Útba igazí
tották. S így hamar rátalált a ta
karékpénztári helyiségre. Sodort egyet 
a bajuszán s beállított az urakhoz. 
S előadta egy jóképű úrnak a dolgát.

— Mennyi vagyona van, barátom ?
— kérdezte tőle az öreg takaréki úr.

— Tyű, hát így fütyülik a nótát!
— vakarta meg Gergő a feje hátul
ját. De nem esett zavarba.

— Nem sok, csak egy jó hold az 
egész; — felelte egy kis ravasz 
mosolygással.
. — Biz’ az csekélység! Node meg
nézzük előbb is a telekkönyvnél; — 
mondták az urak s egyikük elment 
a telekkönyvi hivatalba, utána nézni 
a Gergő egy hold birtokának. S az 
hamarosan vissza is jött onnét, azzal 
a kijelentéssel, nemhogy egy hold 
birtokot talált volna Csiza Gergő 
nevén, de a neve elő sem fordul a 
telekkönyvi mutatóban.

—  Hát, öcsém, merre van az az 
egy hold ? -— kérdi tőle az öreg úr.

— Azt biz’ nem ott keresték, ahol 
kellett volna, mert az nem a Kendi 
határban, hanem az Isten mezején 
van. Ott ni, a nyugati égboltozaton 
most is látható; — mondta Gergő 
szörnyű komoly ábrázattal!

1 — Úgy ? I Elég szép! —  mondták
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nevetve az urak. — Hát még egyéb 
ily fajta birtoka nincs ?

—  De van egy jó hosszú köz 
földem is : Körmendtől Kendig enyém 
az egész országút.

— Ez is szép ! — kacagott a jó
kedvű öreg takaréki úr, — csak az 
a baj, hogy ezeket a birtokokat nem 
lehet zálogul lekötni.

- -  Hát bizony baj nekem, mert 
így a szép Borcsa lelkemet más 
veszi örök zálogba I —■ sóhajtotta 
Gergő.

Az öreg úr megsajnálta a trétás 
fickót. Míg a Rákóczy indulót do- . 
bolta ujjaival az asztalon, azon töp
rengett, hogyan tudna segíteni rajta.
S mire befejezte az indulót, megálla
podott valamiben:

— Hát öcsém, ha valami kis zá
logot tudsz letenni, adok én kölcsön 
ötven pengőt a saját zsebemből. S 
meglátom majd, milyen becsületes 
ember lesze l!

Gergő pirospozsgás arca oly ke
rekre görfibölyödött erre, mint egy 
pengő forint. Zsebeiben tapogatózott 
s először is pipáján akadt meg a 
keze.

— Haj, a pipámat nem adhatom 
oda a világért sem ! — gondolta 
magában. —  Inkább meghalnék, 
mint sem egy nap is nélkülözném. 
Még a pipaszurkálót jobban odaad
hatnám, de az egy kicsikét még is 
sovány zálog lenne.

Már-már az arca mindinkább en
ged a pengő forinttal való hasonla
tosságból, mikor keze megakadt a 
Borcsától kapott jegykendőn.

—  Nini! van valami, még pedig 
igen becses jószág, amit zálogba 
lehet tenni! Ami ugyan nem valami 
ildomos cselekedet, de a szükség 
sok mindenféle törvényt megbont.

Az öreg úr mosolyogva fogadta 
el a felajánlott kézizálogot s leol
vasta Gergőnek az ötven pengőt.

Gergő boldogan köszöntött el az 
öreg úrtól, azon ígérettel, hogy egy 
év múlva, ha törik, ha szakad, de 
visszaváltja zálogát.

Ámde Gergő már harmadnap múlva 
megjelent a takarékban s titkolózva 
súgta az öreg úrnak:

— Visszajöttem, tejs uram, a 
kendőért. Ihol az ötven pengő!

Az öreg takaréki úr csodálkozva 
kérdezte tő le:

— De hát mi baj, öcsém ? Tán 
meghalt a mennyasszonyod ?

— Nekem meghalt, de másnak 
annál vígabban él! — szólt Gergő 
némi keserűséggel. — Úgy áll a 
dolog, tejs uram, hogy átpártolt a

cifraság az urasági erdészlegényhez. 
Tegnap már meg is tartották a kéz
fogójukat. No, mondok, ha már el
röpült a madár, repüljön utána a 
kendője is, hogy ne tartozzak senki 
másnak a világon, mint az Úristen
nek a végső nagy számadással. . .

Szántai István vagy az igazság 
győzelme.

— Történeti kép a magyar prot. egyház 
múltjából. —

Irta : F renyó Lajos.

III. Az igazság ellenségei.

A vita befejezése után a bírák János 
király elé járultak, előadták a vita le
folyását, miközben mind a ketten meg- 
vallották: „Felséges Urunk, mindaz, 
amit Szántai tanít és hirdet, a szent
íráson alapuló igazság, melyet ő a 
bibliából be is bizonyított, míg az, 
amit Gergely barát és társai felhoz
tak, mesebeszéd és fecsegés. De ha 
mi ezt nyilvánosan elismerjük, el va
gyunk veszve, mert vallásunk ellen
ségemként fognak feltüntetni, ha pedig 
Szántait kárhoztatiuk, akkor az igaz
ság és lelkiismeretünk ellen cselek- 

.szünk s Isten büntetését el nem ke
rüljük. Azért arra kérjük Felségedet, 
válasszon az ügy eldöntésére olyan 
eszközt, mely ettől a veszedelemtől 
megszabadít.

Ä király, ki a vita eredményét nagy 
kíváncsisággal várta, m egnyugtatóig 
mondá a két bírónak: „Ne féljetek, 
legyetek nyugodtak s bízzátok a dol
got reám, elintézem én azt úgy, hogy 
sem Szántainak, sem nektek bajotok 
nem esik és az igazság sem fog csor
bát szenvedni“.

Megnyugodva és megvigasztalódva 
hagyták el a vitabírák a király szál
lását, aki most azon gondolkozott, 
hogyan teljesítse Ígéretét. Helyzete 
nagyon nehéz volt. Ha nyíltan mu
tatja kegyét Szántai iránt, az ő püs
pökei eretnekséggel fogják vádolni, 
sőt képesek Rómába a pápához for
dulni segítségért és a róm. katholikus 
lakosságot ellene lázítani. Ha pedig 
Szántait elveszti, az igazság és lelki
ismerete ellen fog cselekedni.

Ezekkel a gondolatokkal foglalko
zott, midőn délután három óra tájban 
megjelentek előtte a püspökök, pre- 
látusok és barátok, kiknek nevében 
György barát, a nagyváradi püspök 
úgy szólt hozzá: „Felséges királyunk! 
Mi az egyház pásztorai vagyunk, 
annak javát kell szívünkön hordani, 
éppen azért fáradoztunk azon, hogy

ezt az eretnekembert ide hozzuk és 
megégessük, hogy mások az ő példá
jától megrettenve, hagyjanak fel az 
egyház ellen való beszéddel és írással. 
De Felséged a mi szándékunk és aka
ratunk ellen cselekedett, mert ennek 
a semmirevaló eretneknek vallási vi
tát kegyeskedett megengedni, minek 
következtében azt a mérget mások 
is beszívják. Ezért nem is vagyunk 
hálásak Felségednek, sőt a szentséges 
római pápa ezt rossz néven fogja 
venni. Itt nem lett volna helye vitá
nak, mert az egyház ezeket a rabló 
eretnekeket már régen elkárhoztatta. 
Az Ítélet homlokukra van írva. Köze
lükben még időzni sem volna szabad.“

A király szigorúsággal és méltó
sággal felelt :

„Én nem akarok senkit megölni, 
csak ha halált érdemlő bűntettet kö
vetett el. Terjesszétek elő ügyeteket 
s a törvények értelmében úgy, a 
mint megérdemli, meg lesz büntetve.“

Erre Statilius gyulafehérvári püs
pök azt felelte: „Nem elég ok-e a 
halálra, hogy a szent misét ördögi 
találmánynak mondotta, továbbá azt 
hirdette, hogy az úrvacsorát minden
kinek két szin alatt kell vennie, holott 
Krisztus ezt a szentséget egyedül a 
papoknak engedte meg mint áldozatot.“

— Mondja meg nekem püspök úr, 
kérdé János király, vájjon a görög 
egyház igaz egyház volt-e ? A püspök 
igen nel felelt. De a görög egyházban 
nem volt és nincs is mise, vájjon 
nem lehetnénk-e meg mi is nélküle? 
Továbbá a görögök két szin alatt 
élvezik az úrvacsorát, mert így 
tanítottak róla a szent püspökök: 
Chrysostomus (Aranyszáju János) 
Ciryllus és mások. Ha azt a görögök 
minden vétek nélkül tehetik, miért 
ne tehetnénk mi is ? Egyébiránt —  
mondá a király — Szántai ügyét 
nem akarom támogatni, sem őt vé
delmezni, de a dolog igaz voltát 
megvizsgálni, hogy ártatlanul ne vesz- 
szen el s Isten rajtam ne boszulja 
meg az ő halálát, mert nem illik 
össze a királyi méltósággal, hogy az 
ártatlanságot sújtsam.

Erre György barát, a nagyváradi 
püspök ingerülten felelt: „Ha Felsé
ged nem tesz kedvünkre, akkor más 
orvosszer után nézünk, hogy ettől a 
keselyűtől megszabaduljunk.“ S ezzel 
nagy dühösen otthagyták a királyt.

János királyt a püspökök szavai 
még inkább megerősítették abban a 
szándékában, hogy Szántait ne szol
gáltassa ki dühüknek. Mikor magára 
maradt, még egyszer elgondolta hely
zetét s tisztába jött azzal is, hogy



fogja Szántait a veszedelemből ki
szabadítani.

IV. A király döntése.
Be is esteledett, az árnyak már 

hosszúra nyúltak, a csillagok is ki
ültek az égboltozatra, midőn Szántai 
két kísérőjével elindult, hogy a király
hoz menjen.

Különös érzés tartotta fogva: ügyé
nek igazságáról meg volt győződve, 
bízott Istenben, azért mégis feltámadt 
a kérdés lelkében: „Mi lesz veled ?“

Kilenc óra volt, mikor Szántai és 
két kísérője : Bánfy Ferenc és Kassai 
János a királyhoz jutottak.

Amint a király elé léptek, János 
király ezzel a kérdéssel fordult Szán
taihoz: „Melyik valójában az a taní
tás, amit Te hirdetsz?“ „Nagyságos 
fejedelem, felelte Szántai, az nem új 
tanítás, amelyet én találtam volna ki, 
hanem már régen meglévő, melyet 
én Isten segítségével megtaláltam, 
mert az a próféták, a Jézus Krisztus 
és az ő apostolainak tanítása s mind 
az, aki lelke üdvösségét csak vala
mennyire is becsüli, kénytelen ennek 
a tanításnak engedelmeskedni.*

Erre a király mintegy szorongat- 
tatva kitárta szívét és így szólt: „Óh 
kedves István fráter, ha mi annak a 
tanításnak engedelmeskednénk, akkor 
aggódom, hogy Te és én pórul jár
nánk, de hagyjuk különben a dolgot 
Istenre, aki tudja, mit kell tennie. 
De ne maradj barátom az én orszá
gomban, mert a mágnások elfoghat
nak, halálra juttathatnak, mert én nem 
védelmezhetlek, sőt magamra is ve
szedelmet hozhatok. Igen, menj, add 
el mindenedet, amid van s menj Fer- 
dinánd király oltalma alá, ahol a fel
ismert igazságot bátran vallhatod “

Miután a király gazdagon meg
ajándékozta, megparancsolta Ötvös 
Kristófnak és a kassai bírónak, akik 
Segesvárra hozták, hogy éjszakának 
idején Szántait csendesen vigyék el 
s minden veszélytől menten juttassák 
övéihez.

így győzedelmeskedett az igazság 
az álnokság felett.

Szántainak további életéről nem 
tudunk semmit, de az nem von le 
az ő érdeméből egy szemernyit sem, 
mert ha más adatunk nem is maradt 
róla csak az, hogy Szegedi Oergely- 
lyel vitatkozott, még akkor is emlé
kezésünkre és hálánkra lenne érdemes 
mint olyan kiváló férfiú, aki bátran 
tett tanúságot az evangéliomi igazság
ról. Tartsuk tehát emlékét tisztelet
ben, mivelhogy megérdemli tőlünk, 
késő utódoktól. Vígé.

• 110.

Milyen lesz a szavazás?
(Az új választójogi javaslót.)

Lapunk legutóbbi számaiban ismer
tettük az új választói jogról szóló 
törvényjavaslat főbb rendelkezéseit. 
Ezt az ismertetést most a szavazás 
módjára nézve rendelkező szakaszok 
ismertetésével folytatjuk.

A javaslatnak a szavazásra vonat
kozó általános szabályai szerint Buda
pest székesfővárosban és a törvény- 
hatósági joggal felruházott városokban 
a szavazás titkos lesz, minden más 
választókerületben pedig nyilvános.

A nyilvános szavazás, úgy mint 
eddig, élőszóval történik, a sikelnémák 
pedig a javaslat szerint kitöltött sza
vazólapot adnak át a választási elnök 
nek, amelyet az nyilvánosan felolvas. 
A már feljegyzett szavazat visszavo
násának vagy módosításának nincs 
helye.

A titkos szavazásra vonatkozólag 
a javaslat a következő intézkedéseket 
kívánja életbe léptetni: Titkos szava
zásnál a választók borítékba zárt 
szavazólappal szavaznak.

A szavazólapok befogadására szol
gáló borítékokat a belügyminiszter 
olyan át nem látszó papirosból ké
szítteti, amely a borítékba helyezett 
szavazólapnak sem tartalmát, sem 
színét el nem árulja. A boríték 10X12  
cm. nagyságú és el van látva az or
szág címerével.

A központi választmány, mihelyt 
a választási elnök a jelöltek neveit 
bejelentette, nyomban intézkedik, hogy 
kézírással vagy sokszorosítással min
den jelölt számára az illető jelölt ne
vével ellátott legalább annyi szavazó
lap állíttassék elő, ahány választó 
van a választókerületben. Az összes 
szavazólapokat 8 X 1 0  cm. nagyság
ban és egyenlő vastagságú és minő
ségű papirosból, de az illető választó- 
kerület minden jelöltje számára más
más színben kell készíteni.

A szavazatszedő küldöttség elnöke 
a szavazás megkezdése előtt kihirdeti, 
hogy melyik jelöltnek milyen színű 
a szavazólapja s valamennyi szavazó
lapnak egy-egy példányát felmutatja.

Az asztalnak, amelynél a szavazat
szedő küldöttség helyet foglal, minden 
oldalról könnyen hozzáférhetőnek kell 
lennie.

Az asztalra egy fedett és zárt ur
nát kell állítani, amely a szavazólapok 
bedobására alkalmas nyílással van 
ellátva. A szavazás megkezdése előtt 
a szavazatszedő küldöttség köteles 
meggyőződést szerezni arról, hogy 
az urna üres. Ugyanezen vagy köz-
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vétlenül e mellé állított asztalon kell 
elhelyezni a szavazólapok befogadá
sára szolgáló borítékokat.

Avégből, hogy a Szavazó észrevét
lenül helyezhesse szavazólapját a bo
rítékba, a szavazóhelyiségnek egy 
közvetlenül belőle nyíló mellékszobá
val kell bírnia, vagy pedig magában 
a szavazóhelyiségben kell erre a célra 
egy vagy több el rekesztett fülkét be
rendezni.

A mellékszobában vagy az elrekesz- 
tett fülkében a szavazólapokat a je
löltek szerint elkülönítve és egyszerre 
csak kisebb készletben kell az aszta
lon elhelyezni. Ha a készlet fogytán 
van: az elnök újabb készlet elhelye
zése iránt intézkedik.

Mind a szavazóhelyiségben, mind 
a mellékszobában vágj' az elrekesz- 
tett fülkében szembetűnő helyen, jól 
olvasható felírást kell kifüggeszteni 
arról, hogy melyik jelöltnek milyen 
szinű a szavazólapja. A felíráshoz 
kell illeszteni minden jelölt szavazó
lapjának egy-egy példányát is:

A szavazat leadása azzal kezdő
dik, hogy a választó a szavazatszedő 
küldöttség asztalához lép és szava
zásra bocsátása után az elnöktől egy 
borítékot vesz át. A választó kérel
mére az elnök köteles megmagyarázni, 
hogy az egyes jelölteknek milyen 
szinű a szavazólapja. Ezután a vá
lasztó a mellékszobába vagy az el- 
rekesztett fülkébe megy, ahol annak 
a jelöltnek egy szavazólapját, akire 
szavazni akar, a borítékba helyezi és 
a borítékot elzárja. Innen visszamegy 
a szavazatszedő küldöttséghez és a 
szavazólapot tartalmazó borítékot át
adja az elnöknek, aki azt felbontat
lanul és úgy, hogy a szavazatszedő 
küldöttség minden tagja szemmel tart
hassa, azonnal az urnába helyezi. 
Az a választó, akit testi fogyatkozás 
gátol abban, hogy szavazólapját ki
választhassa, vagy sajátkezüleg he
lyezhesse a borítékba és ezt az elnök
nek átadhassa, kísérő segítségével 
élhet.

A mellékszobában vagy az elrekesz- 
tett fülkében azalatt, míg a szavazó 
ott van, a szavazón s az elsőbbi bekez
désben említett kísérőn kívül senki sem 
tartózkodhatik, sem oda be nem lép
het és be nem tekinthet. Azt a vá
lasztót, aki a mellékszobában vagy 
az elrekeszett fülkében hosszabb ideig 
tartózkodik, mint amennyi a szavazó
lapnak kiválasztására és a borítékba 
helyezésére kétségtelenül elegendő, 
az elnök csengetyűszóval vagy más 
alkalmas jellel szavazata leadására 
figyelmezteti. Ha a választó szavaza-
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tát a figyelmeztetés után sem adja le, 
az elnök a szavazás lehetőségét reá 
nézve egyelőre megszűntnek jelenti 
ki és a következő választót bocsátja 
szavazásra. A szavazástól ilyen mó
don egyelőre elesett választó újabb 
szavazásra csak a törvényes záróra 
után, illetőleg az elnöki záróra alatt 
jelentkezhetik.

Azt a szavazólapot, amelyet a vá
lasztó nem a hivatalos borítékban, 
vagy ismertetőjellel ellátott borítékban 
akar leadni, továbbá annak a válasz
tónak szavazólapját, aki az elnök 
felhívására sem megy a mellékszobába 
vagy az elrekesztett fülkébe, az elnök 
el nem fogadhatja.

19J3. január 26

Isten igéje.
Ilyen cím alatt egy új vállalat in

dult meg, melyet dr. Masznyik Endre 
pozsonyi theol. akad. igazgató és 
Masznyik Gyula lelkész szerkeszte
nek. A vállalat tulajdonképpen népies 
szentírás-magyarázó folyóirat, mely 
azt a magasztos célt tűzte maga elé, 
hogy evangélikus családjainkba be
vigye az életet megjobbító, örökké
való erőt: az Isten igéjét! Magasz- 
tosabb feladat bizonyára nincsen előt
tünk 1 Mert az Isten igéjétől várhatjuk 
a családok, az egyes emberek életé
nek megjavulását, várhatjuk az embe
riség visszatérését a Krisztushoz.

Az új vállalat céljáról és irányáról 
kimerítően tájékoztat az a felhívás, 
melyet evang. népünkhöz intéz s 
melyből közöljük az alábbi részeket:

„Hogy baj van, hogy a protestáns 
egyház beteg, érezzük mindnyájan.

A betegségnek tünetei nyilvánvalók. 
Az igehirdetők iránt a bizalom és 
szeretet megcsökkent. A templomok 
üresek, a közönyösség, hidegség, 
mellyel lépten nyomon találkozunk, 
sokakban már vallás ellen való gyű
löletté fajult. Az áldozatok forrása 
megapadt. Önzés, irigység foglalta el 
a szíveket. A hívek, mint az elszé- 
ledett nyáj önnön vesztükbe rohan
nak, rabul szegődnek a mértékletlen- 
ségnek ételben, italban, tiltott, becs
telen útakon keresik boldogulásukat. 
Más istenek oltárain áldoznak. Elme
rültek az erkölcstelenségbe s vagyon- 
hajhászatba. Hitüket érdekeik szerint 
cserélgetik, mint a kopott gúnyát.

A nagy lelki szükség és vallás-er
kölcsi romlottság fokozatos elenyész- 
tetésére a mi viszonyaink közt egy 
hathatós út kínálkozik ósupán, sajtó 
útján vinni be az Isten igéjét a csa

ládi életbe, vagyis feleleveníteni az 
áldott családi isteni tiszteleteket.

Mert az egyház a családi élettel 
áll, vagy esik.

Nem kegyeskedő, nem szenteskedő, 
s a farizeusság felé hajló irányt kí
vánunk meghonosítani a hívek szí
vében. Ily álvallásosság soha sem 
tért össze a magyar ember őszinte 
természetével. A józan, a szívnek és 
feleknek igaz meggyőződésén alapuló 
s minden szépért és jóért lelkesedni 
s tenni tudó vallásos élet az, mit 
ápolni, fejleszteni óhajtunk.

Szentírási kritikát s dogmatikát e 
füzetekből teljesen kizárunk, mi csak 
a Szentírás isteni, építő tartalmát kí
vánjuk feltárni s az emberi lélek ne
mesítésére felhasználni az egyes áhi- 
tatosságokban.

A szentírási anyagot sorozatokban 
adjuk. Első sorban a 4 evangéliumot 
dolgozzuk fel.

A füzetek mindig egy színes kép
pel és 1 ív tartalommal s mintegy 
5 —6 áhitatossággal jelennek meg.

A színes képek, melyek mind ki
váló művészek alkotásai, lehető mű
ízléssel vannak kiállítva. Legalább 
kétszer annyi értékűt adunk maguk
ban a képekben, mint amennyiért 
árusítjuk.

Az Isten Igéje folyóirat havon- 
kint kétszer egy nyomatott íven jele
nik meg, megrendelhető a kiadóhiva
talban. Budapesten, I., Bártfai-utca 6. 
sz. — Előfizetés: 1 színes képpel, 
1 évre 4 K 80 fill., Va évre 2 K 40 
Ilii., 1/t  évre 1 K 20 fill. 1 szám ára 
20 fillér. Kép nélkül fél árban ren
delhető meg.“

A jó Isten adja áldását erre a ne
mes vállalkozásra s vigye el az ő 
szent igéjének magyarázatát minél 
több evang. családunkba 1 Hadd le
gyen a mi lábainknak szövétneke az 
ő igéje s a mi ösvényünknek világa 1
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Szegény szálló.
(L’auberge pauvre.)

Jules Joy verse.

Egy úr gyalog utazá be 
Hannoverben a vidéket;
S hogy maradjon pénz zsebébe, 
Egy szegény szállóba lépett.

De kik e szállóba mentek, 
Lefizetve a szállóbért, 
Mindnyájan egy tálból ettek, 
Hogy ne koptassák a tányért.

Némi húsdarabból állott 
A vendégek estebédje,

Melyhez kiki ujjal látott,
Hogy a villát megkímélje.

S habár eleget sem ettek,
A vacsorát bevégezték,
S azonnal mind lefeküdtek,
Hogy a gyertyát ne égessék.

Emberünk is hogy pihenjen,
Aludni tért szobájába,
De az ágya igen keskeny,
S kőkemény volt a párnája.

Reggel volt már, hogy meglepte 
A mély álom vendégünket,
Ekkor egy cseléd fölverte,
A lábánál húzva őtet.

„Uram tessék fölkelni már!“
„Ejh 1 hagy aludnom még kicsit 1 
Vagy az alvással is talán 
Gazdálkodni akartok itt!

S hiába szólt így emberünk,
— „Keljen föl!“ mondá az tovább, 
„Az úr nélkül nem ehetünk;
S a reggelt elharangozák.“

„Én éhes nem vagyok; s azért 
Menj innét, míg jó dolgod van!“
— „De keljen fel!“ -  .S  ugyan miért?“
— „Mert az abrosz alatta van!“

Franciából: 
C zékus László.

111.

O lv a s s á to k  a b ib liá t .
Zsolt. 119., 105.

Bot biblia a házban nincs, Tanyát a sátán M II ott, 
Hiányzik ott a legfőbb kincs, De Isten nem lel tiajlékot.
Január 26. vasárnap, Márk 1, 1—11.

„ 27. hétfő, Márk 1, 12—20.
„ -28. kedd, Márk 1, 21—34.
„ . 29. szerda, Márk 1, 35—45.
„ 30. csütörtök, Márk 2, 1—17.
„ 31. péntek, Márk 2, 18—28.

Február 1. szombat, Márk 3, 1—6.

Mennyibe kerülnek a háborúk?
A nagy drágaságban, a mely a 

balkáni háború révén mireánk is lesújt, 
érdekes tudni, hogy voltaképpen 
mibe is kerül egy háború a nemzet 
zsebének.

A statisztika szerint Európa az 
utolsó harminchét esztendőben nem 
kevesebb, mint 444 milliárd koronát 
adott ki a fegyveres béke föntartá- 
sára. Egy angol katonai szaklap, mely 
most megcsinálta ezt a számítást, 
érdekes adatokat közöl a legutóbb 
lezajlott háborúk költségeiről.

Az orosz-japán háború, amely 
1904. február hónapjától 1905 szep
tember hónapjáig tartott, nem keve-
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sebb, mint tiz milliárd koronába ke
rült, amiből hat milliárd korona esik 
Oroszországra. Csupán a japán hadi 
és kereskedelmi flotta vesztesége fölér 
egy milliárddal. Oroszországnak ez a 
negyedik hadjárata volt az utolsó 
hetvenöt esztendőben. A törökök 
ellen vívott első háborúban, 1828-ban, 
Oroszország 400 millió koronát köl
tött és föláldozta 120,000 ember életét 
is. A krimi hadviselés, a melynek 
költségéből Oroszországon kívül 
Angliára és Franciaországra is esett 
egy rész, az összes költség 6010 
millió korona volt és 485,000 ember 
veszett oda. A legutóbbi orosz-török 
háború 1876—77-ben nem kevesebb 
mint, 3900 mi'liójába került az orosz 
nemzetnek és 180,000 katonájába.

A délafrikai hadviselésre, a melynek 
vége Oranje szabadállam és Transzvál 
bekebelezése lett, 4238,960.000

Vetések ápolása.
A kikelt vetéseket meg kell védel

meznünk úgy az időjárás csapásaival 
szemben, mint a kártékony növények 
és állatok ellenében.

Az időjárás okozta csapások közül 
leggyakoribb és legveszedelmesebb a 
szárazság, túlságos nedvesség, köd, 
fagy, jégverés, hónyomás.

Szárazság ellen a gazda jóformán 
kizárólag csak mély műveléssel, a 
talajfelület állandóan porhanyón való 
tartásával és lehetőleg korai vetéssel 
védekezhetik. Öntözésre való beren
dezkedés oly költséges, hogy az csak 
a belterjesebb gazdálkodás (főleg 
kertgazdaság) mellett lehet jövedel
mező. Leginkább előfordul ily beren
dezés réteken, hol a rendesen mélyebb 
fekvésnél fogva aránylag kevés be
fektetéssel jár.

A túlságos nedvesség ellen árko- 
lással, alagcsövezéssel védekezünk. 
Tavaszi hóolvadás alkalmával a 
laposokon összegyűlt viz tócsákat 
képez. Ily helyekről a vizet megfelelő 
barázdákkal le kell vezetni.

A köd némely vidéken állandó 
csapás az őszi gabonavetésekre. Ha 
a vetést virágzáskor, vagy tejes 
érésben köd éri, szeme megszorul 
és többé-kevésbbé ocsut terem. Ennek 
a jelenségnek teljesen elfogadható 
magyarázatát adni ma még nem

koronát költött Anglia: heti kiadása 
harminc millió korona volt. Harminc
két milliónál többet szedett el heten- 
kint Amerika a függetlenségi harc
ban az angol államkincstártól. Az 
anyaországnak pedig áldoznia kellett 
erre a háborúra, mely végül is a 
nagy gyarmat elveszítésével végző
dött. Az egész összeg 2420 milliárd 
korona. De mindezek az összegek 
eltörpülnek amellett az összeg mel
lett, amelyeket a német-francia há
ború 1870— 71-ben fölemésztett. A 
háború a franciáknak egészben 6320 
millió frankba, hetenkint 140 millió 
frankba került. Ezzel szemben a 
napóleoni háborúk aránylag kevésbe 
kerültek Franciaországnak. Az a 
nagy hadviselés, a melynek a water- 
lói katasztrófa vetette végét, 5100 
milliójába került a franciáknak. E költ
ség nagy részét azonban a szövetséges

tudjuk, de valószínű, hogy a rozsda
betegséggel bizonyos összefüggésben 
van. Köd után rendszerint rohamosan 
terjed a gabonán a rozsda is.

A köd ellen egyedüli védelem a 
kevert vetés. Búza és rozs keveréké
ből álló u. n. kétszeres sohasem 
szenved annyit, mint a tiszta buza- 
vetés. Ajánlatos három, a szalma 
hosszára nézve különböző buzaféle- 
séget keverve vetni, pl. magyar, 
diószegi és tarbuzát. Ezzel a keve
rékkel ködkártól sújtott vidékeken 
igen kedvező tapasztalatokat tettek.

Fagykárt szenvedhetnek növényeink 
télen, meg késő ősszel és tavasszal. 
Télen a kevés nedvességet tartalmazó 
növényi sejtek jól állják a hideget s 
ezért a téli fagykár ritka eset. Őszi 
gabonavetésekben a téli fagy okozza 
az u. n. felfagyást. Laza, humuszos 
talajnak felszínét a téli fagy felszívja 
s ezzel együtt kihúzza a nővények 
gyökereit a földből. Ily vetést tavasszal, 
mihelyt lehet, hengerezni kell. Ősszel 
az időnekelőtte beálló derek, fagyok 
nagy kárt tehetnek a kései vetemé- 
nyekben, u. m. tengeri, répa, dohány, 
szőlő stb. Legnagyobb kárt okoznak 
azonban a tavaszi fagyok április 
végén, májusban, mikor a nedvke
ringésben levő növények sejtnedveit 
már 1— 2 fokos hideg megfagyasztja. 
Ha a fagyos éjszakára borult, hűvös 
idő következik, akkor a megfagyott

államok fizették. Sokkal többe került 
Angliának az a háború, a melyet 
Napoleon ellen viselt, mert Angliának 
ebben a háborúban több kisebb or
szágot is kellett támogatnia. Amikor 
aztán Napoleon elbukott, a bukás 
Angliának csekély 16.620 millió ko
ronájába került. A jövő háborúban 
a költséget nagy mértékben megnö
veli a tengeri haderő. A drága ha
jóknak elkerülhetetlen elpusztulása 
hallatlan összeget fog fölemészteni. 
Hogy ez mennyi lesz, azt már előre 
meg lehet állapítani hozzávetőleg a 
nagy tengeri hatalmaknak mai ten
gerészeti költségvetéséből. így az 
idei angol költségvetés az utolsó tiz 
esztendő alatt 680 miiló koronáról 
900 millió koronára emelkedett. Az 
Egyesült-Államok e költsége ugyanaz 
alatt az idő alatt békében 320 millió 
koronáról ötszázhuszra szökkent föl.

részekben a sejtek között lévő jég 
lassan felolvad és ismét a sejtekbe 
visszaszivárog, a fagynak nem lesz 
semmi káros következménye. Ez 
azonban ritka eset, mert a fagyos 
éjszakát rendesen derült, meleg nappal 
követi. A fagyos sejtnedv hirtelen 
megolvad, úgy, hogy a sejtek nem 
képesek azt ily rohamosan felszívni, 
a szövetek szétroncsolódnak s a hajtás 
elhervad.

Mezőn a fagy ellen nem áll m ó
dunkban védekezni. Legfeljebb annyit 
tehetünk, hogy kényesebb növényein
ket (tengeri, szőlő stb.) nem kapál- 
tatjuk, nem fogasoltatjuk oly időben, 
mikor fagyveszély fenyeget. A felpor- 
hanyított föld u. i. részint lazaságánál, 
részint nagyobb felületénél fogva 
hamarább kihűl, mint a tömődött 
talaj. Ámde a gazos föld is hamar 
kihűl, mert nagy a felülete. Ezért 
arra kell törekednünk, hogy fagyve
szélyes időben a kényes növények 
talaja sem frissen porhanyított, de 
gazos sem legyen.

Szőlőben, gyümölcsösben védekez
hetünk a termények fejlődésének, 
fakadásának késleltetésével, (pl. sző
lőben kései nyitás, kései metszés, 
tavaszi szénkénegezés), továbbá füs
töléssel úgy, hogy a veszélyeztetett 
területet az egész veszedelmes éjsza
kán át sürü, gőztelt füsttel borítjuk 
el. Gyümölcsfák tövébe este vizet
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öntenek, melynek megfagyása közben 
bizonyos fokú hö válik szabaddá, s 
ez esetleg megvédi a fát a károso
dástól.

Jégverés ellen más védekezés nincs, 
mint a biztosítás. A jégkárbiztosítás 
költségei vidékenkint változnak asze
rint, hogy milyen gyakori a jégverés. 
Hegyes, erdős vidékeken a jégverés 
ritkaság. A fizetendő biztosítási díj a 
biztosított terménytől is függ, pl. a 
gabonafélék után sokkal kevesebbet 
kell fizetni (100 kor. biztosított érték 
után 1.5— 6 kor.), mint pl. a szőlő,« 
komló és dohány után (7— 13 kor.) 
A biztosítótársaságok díjszabásai

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Evangélikus püspökök konferen
ciája. A magyarországi evangélikus 
püspöki kar január 20-án, hétfőn 
délelőtt püspöki konferenciát tartott.

Iskolaépítés. A lébényi egyházköz
ség elhatározta, hogy 14.000 korona 
költséggel két tantermes iskolaépületet 
emel. Ugyanekkor elhatározták, hogy 
az új énekes könyvet, ádvent első 
vasárnapján vezetik be. A gyülekezet 
alkotási vágyának és áldozatkészsé
gének azzal is bizonyságát adja, hogy 
a közel jövőben toronyórát állíttat fel.

Gyászrovat. Java erejében, élete 
fiatalságában, 34 éves korában hívta 
el az élők sorából a Mindenható 
Cser Lajos kemenesmihályfai (Vas-m.) 
tanítót. Lelkiismeretes, buzgó vezetője 
volt a gondjaira bízott gyülekezetnek, 
özvegyén és három kis árváján kívül 
széles körű rokonsága és gyülekezete 
gyászolják korai elmúlását. A jó 
Isten áldja meg a korán pihenni tért 
jó tanító békés pihenését és vigasz
taló szendéikével emelje fel á gyászba 
borult élőket!

Aki a házát adja oda iskolának. Az
Uraiúj faluhoz tartozó Zsédeny fiók
egyház sokat töprengett gyermekei 
iskoláztatása miatt. Az 5 kilométer
nyire eső Ivánegerszegre jártak mind
eddig iskolába, de a szülők végre is 
megsokalták gyermekeik sok gyalog
lását, mindennapi törődését s közelebb 
kerestek iskolát. Hiába, nem találtak. 
Ekkor azután a zsédenyi fiókegyház 
gondnoka, Joós István lelkében nagy 
elhatározás érlelődött meg. Vadonat

évenként változnak. A biztosítás 
tavasztól őszig, illetve a termény 
letakarításáig tart. Szőlőnél elvirág
zástól szüretig.

A biztosítandó összeg megállapítása 
mindig a várható termés szerint tör
ténik. Pl. remélhető kát. holdankint 
8 q búza á 18 kor. =  144 kor., 
vagy Í0 q dohány á 36 kor. =  360 
kor. E számításnál a terményeknek 
felvehető legmagasabb árait szintén 
a biztosító intézetek állapítják meg.

Kárbecslésnél a biztosított termésben 
okozott kárt “/o"0*^311 állapítják meg 
s eszerint teljes vagy részleges kár
térítést nyújtanak.

A viharágyukkal való védekezésnek 
sikere legalább is bizonytalan.

Hónyomás. Ha a vetéseket télen 
vastag hóréteg födi, megtörténhetik, 
hogy a levegőtől elzárt növényzet 
megpállik és kipusztul. Minél bujább 
a vetés, annál nagyobb lesz ez a 
veszedelem. Különösen káros a hó
réteg akkor, ha tetejét jégkéreg bo
rítja. Ilyenkor tanácsos a hóboríttotta 
vetést bekötött lábú marhákkal meg
járatni, vagy bizonyos távolságra a 
hóban lyukakat lapátolni.

( Gazdakör.)

új, szép cserépzsindelyes házát oda
ajándékozta gyülekezetének iskolai 
célokra. Nem gazdag, csak jómódú 
ember. De érzi, hogy kötelessége van 
gyülekezetével, anyaszentegyházával 
szemben. A szép példa meg is ter
metté gyümölcsét. A gyülekezet el
határozta, hogy a házhoz, melyet 
tanítólakásul fog felhasználni, meg
építi az iskolatermet. így majd a sze
gény gyermekeknek nem kell olyan 
messze gyalogolniok. Vájjon nem 
érezzük-e, hogy ebben a derék Joós 
Istvánban, — ki különben a gyüleke
zet gondnoka s lapunknak kezdettől 
fogva buzgó terjesztője, — apáink 
hitbuzgósága lobbant újra lángra ?. . .  
Kívánjuk neki, hogy gyülekezete fej
lődésében még sokáig láthassa áldo
zatkészsége jutalmát. Anyaszentegy- 
házunknak is azt kívánjuk, hogy le
gyen sok ilyen buzgó, áldozatkész 
egyháztagja.

Hangversenyek. A kőszegi evang. 
nőegylet január 18-án a nőegylet 
céljaira fényesen sikerült hangversenyt 
tartott, mely tekintélyes összeggel 
növelte a nőegylet vagyonát.

A körmendi evang. nőegylet az 
építendő új iskola felszerelése javára 
szintén nagy hangversenyt rendezett, 
mely minden tekintetben fényesen 
sikerült. A tiszta jövedelem megha
ladja a 800 koronát.

A györujfalui ev. nöegylet január
12-én tartotta közgyűlését. A pénz
tári jelentés szerint az 1912. évben 
bevétel volt 295 korona, kiadás 145 
korona, a vagyon pedig 850 korona. 
Mindenesetre dicséretes eredmény a

kis leánygyülekezetben, öt évi fennál
lás után; különösen tekintve azt, hogy 
a szerény eszközökkel működő egylet 
a szokásos jótékonyság gyakorlása 
mellett az iskolát felszerelte a tör
vényben előírt tanszerekkel, népisko
lai ifjúsági könyvtárt létesített, a tanu
lókat pedig fennállása óta ingyen látta 
el tankönyvekkel. December 24-én 
az egylet az iskolás gyermekek részére 
karácsonyi ünnepélyt rendezett, me
lyen a felnőtt hívek is szép számmal 
jelentek meg. Kiss Lajos tanító szép 
beszédben méltatta a karácsony je
lentőségét, az est többi részét pedig 
a gyermekek szép karácsonyi énekei, 
és kedvesen előadott szavalatai töl
tötték be. Az igazán áhitatos kará
csonyi hangulatban eltelt ünnepély 
természetesen az iskolás gyermekek 
megajándékozásával végződött.

Eljegyzés- Galantai Gáspár István 
somlóvecsei ev. kántortanító eljegyezte 
Ferenczy Tercsikét Dabronyban. A 
jó Isten vezesse a szerető szíveket 
reménységeik megvalósulására 1

Itthonról.
Hat milliós csalás. Óriási csalásnak 

jött nyomára a budapesti rendőrség. 
Pallós Ignác vasútépítési vállalkozó 
hamis részvénykibocsátással, csalás
sal, közokirat-hamisítással, 6 millió 
koronával megkárosított külföldi és 
itthoni bankokat és egyeseket.

A hatéves „ember.“ Dr. Sarkady 
Dániel járásorvos Erdőgyorok köz
ségben egy szegény földmíves-nap-
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számos családjában páratlanul álló 
jelenséget tapasztalt. A házaspárnak 
van egy hatesztendős liugyermeke, a 
kin már három éves korában a rend
kívüli fejlettség jelei mutatkoztak. 
A gyermek most teljesen férfivá for
málódott, hangja oly erős, mint egy 
20— 22 éves emberé, bajusza ütközik 
már, járása egészen férfias és a gye
rek a hat esztendejével mindenkép
pen férfi. A természetellenes testi 
fejlődés dacára szellemileg is ép.

846.914 liter pálinka. Érdekes ki
mutatást terjesztett a szabadkai polgár- 
mester elé a szeszforgalom ellenőrzé
sével megbízott városi tisztviselő. A 
kimutatás szerint a múlt évben 
846.914 liter pálinkát ittak meg Sza
badkán. A szeszfogyasztási adó emel
kedése az előző évihez viszonyítva 
18.904 K, a szeszadópótlék emelkedése 
pedig 7.528 K volt. A sörfogyasztás 
Szabadkán 16— 18 ezer hektoliter 
volt a múlt évben. Hogy a pálinka 
ijesztő mértékű fogyasztása Szabad
kán a vagyoni romláson kívül még 
a testi épség ellen elkövetett büntet
tek nagy tömegét is okozza, ez ter
mészetes.

A z  o r sz á g 1 d o lg á r ó l.
A parlament szerdán gyűlést tar

tott, melynek tárgya a következő 
gyűlések előkészítése volt.

Székely Ferenc kilépése. Székely 
volt igazságügyi miniszter kilépett a 
munkapártból. Kilépő levelében kije
lenti, hogy a választójogi törvény- 
javaslatot nem tartja elég széleskörü- 
nek, ezért lép ki.

Ellenzéki gyűlések. Az ellenzéki 
pártok vasárnap népgyülést tartottak 
Aradon, a hol több képviselővel 
együtt Apponyi Albert gróf is beszé
det mondott.

Marosvásárhelyen ugyancsak tilta
kozó gyűlést rendezett az ellenzéki 
párt. A gyűlésen Désy Zoltán mon
dott beszédet.

A  n a g y v ilá g b ó l.

A francia köztársaság új elnöke.
Franciaországban most volt az elnök- 
választás. Elnökké az eddigi minisz
terelnököt Poincarét választották.

Béke vagy háború ? Még mindig 
kérdőjellel Írjuk : béke vagy háború ? 
A béketárgyalások úgy látszik nem 
vezetnek eredményre, jóllehet a nagy
hatalmak is beleavatkoztak s azt 
ajánlották Törökországnak, hogy Kon
stantinápolyi megtarthatja. Úgy lát

szik a török kormány hajlandó lenne 
a békére, de a török háborús párt 
nagyon ellenzi a békét. Nem lehetet
len, hogy mire e sorok megjelennek, 
arra újra dörög az ágyú török földön.

Hajószerencsétlenség. A Veronese 
nevű angol gőzös, a mely Brazília 
felé volt útban a leixolesi kikötő kö
zelében zátonyra jutott. A hajón 243 
ember volt. A Hollandia gőzős meg
mentett 191 embert, azóta egy utas 
és négy matróz holttestét Leixolesnál 
partravetették a hullámok, a többi 
hajótöröttről még nincs hir.

Zátonyra jutott kivándorló hajó. 
Az Uránium gőzös kilencszáz, több
nyire magyar kivándorlóval óriás köd
ben a kanadai part közelében hajó
törést szenvedett. Az összes utasokat 
megmentették.

A repülőkéin halála. Az utóbbi éjje
leken többször láttak orosz repülő
gépeket Jaroszlau közelében repülni. 
A repülőgépek utasai fényszórókkal 
tanulmányozták a területet. Egyik 
éjjel egy ilyen aeroplán lezuhant és 
utasa, egy orosz vezérkari tiszt, 
meghalt. Minthogy ezzel a kémke
dést megállapították, a katonai ható
ság elrendelte, hogy az ilyen repülő
gépeket éles töltéssel vegyék célba.

A Harangszó perselye.

A lap terjesztésére befolyt 21 K 
10 f. Újabban adakozott Fodor Gi
zella Őriszigetről 1 K. összesen 22 K 
10 f. — A jókedvű adakozót szereti 
az Isten!

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

Hell Frigyes Arad és Többeknek: 
A lapot azért küldtük az első számtól kezdve, 
hogy az előfizetést rendbe hozhassuk. Ugyanis 
csak októbertől októberig s nem pedig január
tól januárig lehet lapunkra előfizetni. Kérjük 
ennek szives tudomásul vételét.

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913. év, január hó 23-án 
Búza 20.60, Rozs 18.80, Árpa 19.—, Zab 

19.60. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

VEGYES HI RDETÉSEK.

Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 
(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.
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Számtalan
kitüntetés.

Emmentháli,
Répczelaki,
Trapista,

Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
Ha jt- és vajgyárnk

---------- R é p e z e la k .-----------

K e r e s e k
szerény igényű házikisasszonyt, aki 
a háztartásban való segédkezést és 
a főzést vállalja. Protestáns pap vagy 
tanító árvája előnyben részesül. Jelent
kezések az igények megjelölésével 
dr. Réthey Ferenc jogakadémiai tanár 
címére Kecskemétre küldendők.

Nyomait tt Welliscb Béla villamüzemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Az utolsó jeruzsálemi ut.
Irta : Szabó István.

Luk. XVIII31............... íme,
felmegyünk Jeruzsálembe.“

Nem egyedül teszi meg Krisztus 
! ezt az utat. Magához veszi tanítvá

nyait is, hű követőit örömben-bánat- 
j bán: „íme, felmegyünk Jeruzsálembe/•■ 

— így szól hozzájuk. Magával viszi 
őket, de nem azért, mintha reájuk 
szorulna, mintha szüksége volna rész
vétükre, vigasztalásukra, bátorításukra, 
támogatásukra ezen a nehéz utón, 
amelynek végén a golgothai kereszt 
áll. Nem, — bár sötét jövőnek néz 
elébe, bár tudja, hogy eljött az ő 
órája, hogy most „elvégeztetnek min
denek az embernek Fia felöl, a me- 

; lyek megirattattak a prófétáktól; mert 
1 a pogányoknak kezekbe adattatik és 
i meg csúfoltatik és boszúságokkal illet- 
i tetik és megpökdöstetik. És minekutána 
I étet megostorozzák, megölik!'1 — bár 

tudja mindezt, mégse töpreng saját 
I sorsa felett. Ha önmagára gondolna, 

akkor inkább egyedül indulna szenve
dései elé, hogy ne zavarja senk i; 
mert a nagy lelkeknek sajátja, hogy 
azt a helyet keresik fel az- élet harcai

között, ahol szenvedésüknek nincsen 
tanúja, ahol bánatukat elrejthetik a 
világ elől. Nem emberi alakjában áll 
itt előttünk Krisztus, aki úgy érez, 
aggódik, szenved, mint m i; hanem 
isteni alakjában, aki „azért jött, hogy 
megkeresse és megtartsa, ami elveszett 
vala.“ (Luk. XIX 10.) Tanítványainak 
hite gyenge fiatal hajtás, melyet az 
élet legelső vihara letör, fesledező 
bimbó, melyet az élet legelső fagya 
leperzsel; azért viszi őket magával, 
hogy hitüket erősítse, hogy előkészítse 
őket arra a nagy és nehéz feladatra, 
amely reájuk várand: Isten országá
nak terjesztésére. Ez a jeruzsálemi 
ut, megváltói ut, az örök isteni szeretet 
diadalutja.

S Krisztus széretetének melegét 
nemcsak a tanítványok érzik, szét
árad az mindazokra, akikkel utján 
találkozik. Mint a nyugodni készülő 
napnak a töld felett szétomlott bucsu- 
sugarai ezernyi és ezernyi fonnyadó 
virágra lehelik reá az életnek üde 
pírját s számtalan szunnyadó fűszálat 
keltenek életre, akként a halál előtt 
álló isteni mester szeretetének me
lengető sugarai alatt is gyenge hit
hajtások erősödnek meg, nemes hit

virágok fakadnak fel. A meggyógyított 
vak koldusnak szemeiben csillogó 
hálakönnyek ott Jerikhó kapuja előtt 
az a csodás melegség, amit Zákeus 
érez szívében, amidőn Krisztus meg
szólítja őt, azok a szívek, amelyek 
megnyílnak Krisztus bölcs tanításai 
előtt, az a szép vallomás a római 
százados ajakán Krisztus keresztje 
alatt: „Bizony Istennek fia vala ezl* 
— mintha csak mind-mind arról 
beszélnének. „íme, felmegyünk Je
ruzsálembe !“

Jeruzsálembe megyünk mi is. Egye
dül talán ? I Vannak, akik egyedül, 
magánosán haladnak, mert nincsen 
senkijök se az ég alatt, mert elvesz
tették azokat, akiket az isteni gond
viselés vezetőkul, utitársul rendelt 
melléjük. Mások övéikkel együtt men
nek, nem érezve az élet gondját-baját. 
De itt nem az a fő, hogy egyedül 
megyünk-e, vagy mások társaságá
ban ? itt az a fő : Krisztussal me
gyünk-e? érezzük-e az ő szeretetének 
melegét? Mert utunk nemcsak zöld 
pálmaligetek közt visz keresztül, hol 
csattog a madárdal, hol tavaszi szellő 
lengedez s mosolygó napsugár von 
be körülöttünk mindent, hanem el



jutunk a Golgotha komor hegyéhez 
is, ahol elhal ajkunkon a nevetés, ahol 
mélységes bánat fekszik lelkünkre, 
ahol könnyezve borulunk vágyaink, 
reményeink sírhalmára. íme, 'a tanít
ványok elcsüggedtek, kétségbeestek, 
amidőn elvesztették szeretett Meste
rüket, azonban, amint viszontlátják 
őt s a vigasztaló Szentlélekben egye
sülnek vele, csüggedésük elmúlik, 
újra nyugodtan, boldogan haladnak 
utjokon. Ha Krisztussal megyünk, 
akkor minket is érhet csalódás, akkor 
széttéphetik a zord viharok vágyaink- 
reményeink virágait, akkor, ha csillag, 
tálán is éjünk s le is kell roskadnunk 
a kereszt alatt, — mégse csüggedünk, 
mert megmarad az a boldogító hitünk: 
„íme, felmegyünk Jeruzsálembe!“

Akkor már messziről felragyog 
utunkon a mennyei Jeruzsálem fényes 
palotáival. Az a szent város, melyet 
Isten épített az ő gyermekeinek. A 
kik oda jutnak, „nem éheznek többé 
és nem szomjúhoznak többé és a nap 
hévsége, vagy valami egyéb hévség, 
nem árt nekik. “ (Jelenések VII i6.) 
„És ott éjszaka nem lészen; és nem 
szűkölködnek szövétnek világossága 
nélkül; sem a napnak világossága 
nélkü l: mert az Úr Isten világosítja 
meg őket.“ (Jelenések XXII5 .) „És 
az Isten letöröl minden könnyhullatást 
az ö szemeikről; és a halál többé nem 
lészen, sem a keserűséggel való sírás, 
sem kiáltás, sem semmiféle fájdalom 
nem lészen többé“. (Jelenések XXI4.) 
És, aki a székben ül, így szól : 
„íme, mindeneket m e g ú j í t o k (Jele
nések XXI5.)

A böjti időszak küszöbén állunk. 
Krisztus most lép szenvedései útjára, 
magával hív bennünket is. Kövessük 
őt, zengedezzük vele együtt: íme, 
felmegyünk Jeruzsálembe!“
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A haza földje.
Elbeszélés. Irta : Novak Gyula.

Ébredezett az erdő. A sudarták 
között az éj fekete manói bujkáltak 
még, de a fenyők hegyes csúcsa 
zölden vált le már az égboltozatról. 
Kelet felől a hegyormok fölött a 
hajnal bontogatta rózsapiros fátylát, 
jeléül annak, hogy a sziklás válasz
fal mögött megkezdte már útját dia
dalszekerén a nap. A sejtelmes ígéret 
boldog biztonsággá válik: teljesül a 
csoda. A hóborított hegyek fölött 
arany sugárkéve hasítja az eget s 
meglebbentve az éj kékes fátylát, 
pirosra csókolja a karcsú bérceket.

Fényes sugár játszi kedvében a

magas fenyő törzsén lecsúszik s 
kerek arany foltokkal hinti be a 
mohát. Csillog a harmatcsepp, az 
áfonyabokor ezer apró bogara meg
élénkül, tolakozva dugja ki fejét a 
lapostetejű gombacsalád s a fenyő
alkotta hűs templom visszhangzik 
az ébredező madarak csicsergésétől.

Janó kiegyenesedik s feltekint az 
égre. Mintha a néma imádság könnyí
tett volna lelkén, felsóhajt. Aztán 
hirtelen, mint tolvaj, ki fél, hogy 
rajtacsipik, körültekint s munkához 
lát. Könyörtelen késsel feltépi az 
erdő mohatakaróját s a vén fenyő 
ágas-bogas gyökerei közé az édes 
otthon földjébe mélyeszti kapáját. 
Kavicsrétegre talált s  az erdő meg
rezzen az édes anyaföld elfojtott si
kolyától : a fényes hátú gyík a har
matos bozótba menekül, elhallgat a 
csacska madár s barna mókus ágról- 
ágra szökken. Janó kapája felcsillog 
a napban. Lesújt vele s a kígyózó 
gyökér mentén omlik az erdő illatos 
földje. Még két három kapa-vágás 
s a zöld bársonytakarón meztelen 
fekete földhalom fekszik. Janó le
guggolt becéző kézzel, mintha 
engesztelni akarná, morzsolhatja, 
simogatja a porhanyó földet, kavi
csot, gyökeret kiválaszt belőle, majd 
előveszi a magával hozott zsákot s 
félig megtelíti földdel. Mégegyszer 
körülnéz, nem látta-e senki s aztán 
meghajlított térddel, vállán a teher, 
a hegylakók ruganyos lépteivel le
halad a lejtőn.

Előtte fekszik a völgy a kora 
reggel pompájában. A zöld vetések 
között a kanyargó ut fehér szalag
ként kígyózik tova. Távolabb, mint 
szétszórt játékszerek, piciny falvak, 
köztük az ő otthona is. Ott a völgy 
torkolatánál, ahol domb-domb hátán 
emelkedik, alig látható füstoszlop 
jelzi a dübörgő szörny közeledtét, 
amelynek első érkezése óta úgy 
megváltozott ez a vidék. Minő csön
des, minő békés volt a hegyvidék a 
vasút kiépülte előtt. És ma? Idegen, 
vállalkozók teleszórták az erdőt cifra 
házakkal, ahol drága pénzért lakást, 
ellátást bérel a városi nép s letelep
szik a vendégsereg ! . . .  Nyáron, a 
mezei munka idején a falusi népe
ket szolgálja, a legények nagy ré
sze fuvarból él, a poros országutat 
mérve rozoga kicsijával s a földet, 
az édes anyaföldet nincs aki meg
munkálja. Aztán — az Isten tudja 
ki adta a példát — a kis falvakból 
egymásután elköltöztek a férfiak, a 
munkabíró elem. Hosszú útra szánták 
el magukat, itthagyták a kis tót
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faluban feleségeiket, kicsiny fiaikat, 
hogy messze-messze tengeren túl, 
idegen földrészen megszerezzék azt, 
amit megszerezni lehet. És az Ame
rikából küldött pénz megmételyezte 
az itthon maradottak lelkét.

Mintha járványos betegség csirája 
ragadt volna rája: aki kezébe vette 
azt, áldozatul esett a kivándorlás 
epesztő vágyának. Kicsi gyermekek 
az ut porában játszodozva Amerikáról 
beszéltek s a serdülő suhanc tolni 
szeretné az idő kerekét, csakhogy 
túl legyen a katonasoron, azután ő is 
elmegy a tündérországba. A kiván
dorlók közül néhány visszatért, sok 
ott maradt, idegen világ, idegen szo
kások rabja lett.

Ebben a környezetben nőtt fel Janó. 
Tíz esztendős volt, mikor apja, anyja 
a kis házat s az összekapargatott 
garasokat útiköltségre szánta. Ma is 
emlékében van az a nap, amelyen 
árvasága kezdődött.

Tavasz volt, verőfényes, illatos 
tavasz. A hegyormokon csillogott 
a vakító hólepel, hűvös szelek jártak 
még ott a bérceken. Az édes melegítő 
napsugár végigcsókolgatta a rétet, 
ezrenyi apró virágot keltve életre. A 
sudár fenyők minden gályán friss 
zöld hajtás díszlett már s a hó-olva
dástól duzzadt patak partján magas 
páfrányerdő közül nefelejtsek milliói 
mosolyogtak elé. Janó bekószálta az 
erdőt s mindennap új csodát fedezett 
fel benne. Álmodozó lelkét a hegy
vidék minden szépsége megrettegtette, 
szerinte ilyen lehet a mennyei para
dicsom és ilyen — Amerika. Hiszen 
erről az országról annyit hallott, oda 
vágyik a kis falu minden legénye. 
Szebb nem lehet, mint az erdő ta
vaszkor, csak gazdagabb. A kavics ott 
karbunkulus, a moha finom bársony, 
a harmat minden cseppje gyémánt s 
az országúton a szellő aranyport 
kerget. Csoda-e tehát, ha ennyi kincs 
után olyan sokan mennek oda — 
szép tündérországba ? 1

Janót meg sem lepte, olyan 
természetesnek látszott, mikor édes 
szülője el-elcsukló hangon mondta, J 
hogy holnap eljön érte az öreg Ma
rinka s elviszi magához, mert apát, 
anyát Mirkó bátyja várja Amerikában. 
Janó ne búsuljon azért, legyen jó 
gyerek, hiszen kincset hoznak onnan 
nemsokára, szép házat építenek a 
régi helyett, úr lesz Janóból, gazdag úr.

Kora reggel be is állított a szom
széd szekere, édes anyja utoljára 
kisöpörte a pitvart, levette a Luther- 
képet a falról s lelkére kötötte Janó
nak, hogy vigye el a Marinkához,

1Ö13. február 2.



kár ne essék benne. Az apja — 
Janó szemébe a férfias bátorság és 
bölcsesség megtestesülése —  végig
simogatta a gyermek arcát, anyja 
sírva ölelte keblére, aztán kifordult a 
szekér az udvarból.

Janó nekitámaszkodott a kerítésnek 
s némán nézett utána. Mikor aztán 
a kavargó porfelhő lassan-lassan 
eloszlott s  a hosszú országút végén 
csak fekete pontnak látszott már a ■ 
szekér, nekivágott az erdpnek. Mintha 
ólmot öntöttek volna a lábába, alig 
bírta fölvonszolni magát s a torkát 
úgy fojtogatta valami. Arccal levetette 
magát a mohatakaróra. A lelkét olyan 
teher nyomta, mintha a hegycsúcsok 
leomlottak volna & betakarnák őt, 
mintha a halál ólálkodnék reá. Aztán 
lassan-lassan valami forró könnycsepp 
futott végig az arcán, egyik a másik 
után, bele a puha mohatakaróba . . .

Azóta eltelt nyolc esztendő. Janó
ból nagy legény lett, egyenes délceg, 
mint az erdei fenyő. Dolgos két keze 
nem nyugodott s a munkában örömét 
lelte. A szíve pedig tele volt vággyal 
Amerika után. Számolta a napokat 
a katonaévek leteltéig, a boldog 
napig, mikor szabad lesz ő is, össze
kötheti kis batyuját s nekivághat a 
nagyvilágnak. Apja az utolsó években 
sokat irt, jól megy a dolga, pénzt is 
küldött haza Janónak meg a Marin
kának s várta a fiát.

Aztán egyszer csak elmaradt a 
levél, hónap múlt hónap után, hir 
nélkül. Janó egy őszi napon az utolsó 
vendégeket vitte a vasúthoz. Szakadt 
az eső napok óta, mintha siratná a 
haldokló természetet. Lent a kemény 
országúton nagy tócsákban áll a viz 
s a hegyek szürke álmos felhőkbe 
burkolództak. Janó kedvetlenül üldö
gélt a bakon s mereven nézte a baktató 
lovakat. Isten tudja miért, eszébe 
jutott az a nap, mikor elutaztak. 
Pedig nem emlékezteti rá semmi. 
Akkor tavasz volt, most ősz, szomorú, 
egyhangú napok. Borús a lelke is, 
maga sem tudja miért. Csigaléptekkel 
halad az idő, sok- esztendő múlik 
még, míg mehet — Amerikába. Pedig 
mióta rágódik lelkén a vágy ! Azóta 
hányán hagyták el a falut s ő hányat 
megirigyelt m ár! A jövő héten is 
hárman indulnak útnak, csak ő nem 
mehet. Szinte fellázad társa ellen.

Az állomáshoz érve, egykedvűen 
letakarja a lovait. Hadd fújják ki 
magukat a szegény párák. Dübörögve 
fut be a vonat. Kevesen szállnak ki, 
a falu lakói közül valók, akiknek a 
városban dolguk akadt. Egy van 
köztük idegen, feketeruHás asszony.
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Öltözéke majdnem városias. Fején a 
fekete selyemkendő beárnyékolja 
arcát. Körülnéz s Janó kocsija felé 
tart. Csak nem fürdővendég ? — 
gondolja a legény. Az asszony szóba 
kezd, majd görcsösen kapja meg a 
legény karját:

— Janó ! fiam !. . .
Az anyja volt.
Amint lehalad a lejtőn, az utolsó 

napokat újra átéli Janó. Az anyja 
itthon van s az apja ott nyugszik 
Amerika idegen földjében. Az asszony 
elmondta fiának, hogy apja belefáradt 
az élet küzdelmébe s mikor ágyba 
döntötte a betegség, nem lázadt fel 
a végzet ellen. Tudta, hogy ütött az 
óra s pihenni tér. És mégis, amit 
titkon viselt évek óta, a honvágy 
kitört belőle. Csak egyszer láthassa 
még a magyar bércek hófedte 
csúcsát, még egyszer a völgy hullámzó 
vetését s ha majd lehunyja szemét, 
hadd feküdjék a haza puha hantja alatt I 
Mert a hűden gyermek, aki elhagyja 
szülőanyját, ha előbb nem, a halál 
óráján elveszi méltó büntetését. Lelke 
visszavágyik az elhagyott hazába 
s a roskatag porhüvely idegenben 
fogva tartja mégis.

-— Asszony — mondta az utolsó 
napon —  ha nem leszek többé, 
eredj haza. Mondd meg a fiadnak, 
hogy nincs az a kincs, amelyért 
érdemes elhagyni a hazát. A bol
dogságot ne keresse idegenben, nem 
adja meg azt semmi más, mint a 
kötelesség hű teljesítése az Isten, 
az emberek s a haza iránt. A becsü
letes törekvés öntudata az a kincs, 
amelyet keresnünk kell, mert meg
elégedést csak az nyújt egyedül. 
Mondd meg neki, hogy egy marok
nyi hazai földért, amellyel összeve
gyül majd porladozó testem, oda
adnám most mindenemet.

Janó megfogadta a tanácsot. A 
kivándorlás vágyát elfojtja majd 
szívében. Itt marad a szü;ő hazában 
a magyar bércek tövében s artának 
verejtékével megkeresi kenyerét.

Sietve halad a falu felé. Magasan 
áll a nap s a Misa sógor ma indul 
útnak. Vele megy a leánya is, Janó 
gyermekkori játszótársa, Hanka. Be
csületes jószívű leányka. Annak el
mondja titkos tervét, mit férfinak 
bevallani nem merne.

Visszaidézi apja utolsó szavait: 
„Egy maroknyi hazai földért, amellyel 
összevegyül majd porladozó testem, 
odaadnám most mindenemet 1“ Hanka 
elviszi majd apja sírjára, koszorú 
helyett a hazai erdő illatos földjét.
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Az idegen földben pihenőnek könnyebb 
lesz ez a hant.

És Janó felemeli lehorgasztott fe
jét. Mintha ilyen szépnek sohasem 
látta volna még ezt a tájat, lelke 
gyönyörűséggel telik meg. Megdob
ban a szíve, megérzi, hogy szereti 
ezt a hazát, amelyet könnyelműen 
elhagyni készült. Igazat mondott 
atyja: — Nincs az a kincs, amely
ért érdemes volna elhagyni a hazát.

A családi nevelésről.
Irta : Horváth János.

Megdönthetetlen igazság, hogy a 
nevelés tesz valamely népet erköl
csössé vagy erkölcstelenné aszerint, 
amint a nevelés maga is erkölcsös 
vagy erkölcstelen alapon áll. Az er
kölcs biztosítja valamely nemzetnek 
nemcsak fennmaradását, hanem egyre 
fokozódó fejlődését, hatalmát, viszont 
az erkölcstelenség megdönt bármely 
hatalmat, megsemmisít országokat, 
népeket. Mert uralkodik és uralkodni 
fog örökké az emberiség életében 
azon általános törvény, melyet a költő 
imígy fejez k i:

„Minden ország támasz«, talpköve 
A tiszta erkölcs, mely ha elvész,
Róma ledől s rabigába görbéd.*

Igen, Rómának, a letűnt hatalmas 
világbirodalomnak története leginkább 
beigazolta, hogy az erkölcs mily ma
gasra emelhet és az erkölcstelenség 
mily mélyre sülyeszthet nemcsak 
egyes embert, de egy egész nem
zetet is.

Míg Róma erkölcsi alapon, az ősi 
erkölcs alapján állott, addig szellemi
leg gyarapodott; de midőn az erkölcsi 
alapról letért, nagy anycgi hatalma 
dacára is hanyatlásnak indult, mígnem 
teljesen elpusztult. Tehát az erkölcs 
azon biztos alap, melyre államnak, 
nemzetnek támaszkodni kell. Ezt a 
biztos alapot azonban csak erkölcsös 
neveléssel vethetjük meg. S minthogy 
a nevelésben az iskolán kívül a szü
lőknek is részt kell venni s az iskola 
munkája a nevelésben csak akkor 
eredményes, ha azt a család folyton 
támogatja, ezért óhajtok röviden fog
lalkozni a családi neveléssel, meg
ismertetve főbb vonásaiban a régi 
római családi jellegű nevelést is.

A régi római jellemnek egyik fő
vonása a családiasság volt s a régi 
római nevelés is családi jelleget öltött. 
A család volt a gyermek nevelője, 
az atya a fiúk, az anya a leányok 
nevelője. A nevelés célja tisztán gya-
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korlati volt. A régi római fiából jó 
hazafit, azaz bátor katonát és munkás 
polgárt, leányából pedig férjét, gyer
mekeit s hazáját egyaránt szerető 
házias, családias nőt igyekezett ne
velni. A nevelés eszközei a példa
adás, fegyelem és szoktatás voltak. 
Bizonyos családi ünnepélyeknél meg
nyitották a szoba talszekrényeit, me
lyekben az ősök képszobrai voltak 
elhelyezve s a szülők megkoszorúzták 
azokat s elbeszélték hőstetteiket. A 
fiú kikisérte atyját a mezőre s vele 
együtt szántott, aratott, míg a leá
nyok otthon anyjokkal együtt fontak, 
szőttek. Az atya elvitte fiát a nyilvá
nos összejövetelekre, hogy őt az ál
lami élettel megismertesse, de elvitte 
barátjának vendéglakomájára is, hogy 
őt tisztességes szórakozásra szoktassa. 
A gyermekek résztvettek szüleik val
lásos gyakorlataiban, segédkeztek az 
áldozatok bemutatásánál.

A szülők gyermekeiket példaadás, 
fegyelem és szoktatás által istenféle
lemre, a törvények és öregek tiszte
letére, engedelmességre, a beszédben 
és modorban való szerénységre, ön
erejükben való bizalomra, bátorságra, 
tetterőre s amit különösen ki kell 
emelni, szigorú erkölcsösségre vezet
ték. Csak az ilyen nevelés volt képes 
oly jellemeket képezni, mint az egyik 
diktátoré, kit az eke szarva mellől 
hívtak meg diktátornak s miután le
győzte Róma ellenségeit, visszatért 
régi foglalkozásához, a földmívelés 
hez; vagy mint az egyik konzulé, 
ki saját fiát kivégeztette, mivel az 
határozott parancsa ellenére az egyik 
néppel ütközetbe ereszkedett. Az üt
közetben nyert győzelméért előbb 
megkoszorúzta fiát, de engedetlen
ségéért kivégeztette.

A római nevelésnek ez a családi 
jellege, ez az alapja képezze ma is 
alapját a családi nevelésnek. A neve
lési eszközök pedig, ha igazán nevelni 
akarunk, a mai családok életében sem 
lehetnek mások, mint a jó példa, a 
fegyelem és szoktatás s a családi neve
lésnek főcélia ma sem lehet más, mint 
az istenfélelem és erkölcsi tisztaság.

A gyermek lelke kicsiny korában 
olyan, mint egy tiszta fehér lap, me
lyen sötét pont vagy árnyvonal nem 
található. E fehér lap a gyermek fej
lődése folytán mind jobban és jobban 
berajzolódik, megtelik képekkel isme
retekkel, amelyek aztán állandósulnak 
s legtöbbje kitörölhetetlenül bevésődik 
a gyermek leikébe. Nagyon fontos 
tehát, hogy a gyermek lelke milyen 
képeket, ismereteket gyűjt, mert ezek 
fogják irányítani nagyrészben későbbi
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cselekedeteit is. így nagyon érthető, 
hogy a család, a szülők szerepe mily 
nagy jelentőségű a nevelés terén. Az 
eszközök közül pedig első hely illeti 
meg a példaadást, mely minden neve
lésnek, de különösen a családi neve
lésnek vezére, soha szem elől nem 
téveszthető irányítója kell hogy le
gyen. Példaadás beszédben, példaadás 
cselekedetben. Azt mondja a közmon
dás is, hogy a példa vonz. A gyer
mek jelenlétében elhangzott szemér
metlen szavak, vagy a gyermekek 
láttára a családban elkövetett nemte
len cselekedet nemcsak a családi ne
velés eredményét hiúsíthatja meg, de 
kerékkötője lehet az iskolai nevelés
nek is.

Adjon példát a család a gyermek
nek mindenek előtt a szülők iránti 
hálában és tiszteletben. Kérdezhetné 
valaki, hogy miként adjon erre maga 
a szülő példát? Hát úgy, hogy sok 
családban élnek az öreg szülők, ki
ket a szülők ha tisztelnek, becsülnek, 
úgy várhatják ők is gyermekeiktől, 
hogy öreg napjaikban gondjukat vi
seljék. Ilyen módon talán megfordít
ható lenne az a mondás, hogy köny- 
nyebben eltart egy apa hat gyerme
ket, mint hat gyermek egy apát. 
Általában az idősebb emberek, továbbá 
az egyház és a haza nagyjai iránti 
tisztelet és kegyelet, mint a római 
családoknál, úgy a mi családainknál 
is fontos feladatot képezzen, mert a 
gyermek ha ezt látja, maga is gyako
rolni fogja. Az iskola a gyermek elé 
állítja Deák Ferenc jellemét, kiről tud
juk, hogy nemcsak a negyedik pa
rancsolatot híven megtartotta, de még 
ifjabb éveiben sem tűrte, hogy jelen
létében valaki az öregek, vagy a haza 
nagyjai iránt tiszteletlenül nyilatkoz
zék. Ezt kövesse a család is. Lássa 
a gyermek a családban a törvény
tiszteletet, az egyházi és világi elöl
járók és felsőbbség iránti becsülést 
és engedelmességet. Adjon a család 
a gyermeknek példát a szerénységben, 
mely az embernek egyik legszebb 
erénye, az egyenesszivűségben, az 
igazmondásban, az egymás iránti 
szolgálatra készségben. Általában na
gyon vigyázzon arra, hogy mikor és 
mit lehet a gyermek előtt cselekedni.

(Folytatjuk.)

Piroskánk eljegyzésekor.*)
Egy-egy buzgó ima, egy-egy forró fohász

Apai szívemnek minden dobbanása 
Mióta menyasszony-boldogság koronáz,

Kis lányom, alighogy gondolhatok másra, 
. . .  , Isten megbocsássa!

*) Mai szám unkban közölt eljegyzési h írhez kö
zöljük ezt a szép verset,

Bár kísérhetne is ragyogó, hő napként 
E nagy boldogságod élet-utadon át, 

Évek hosszú során soh’sem foszolva szét, 
Éltetné szívetek drága tulajdonát!

. . . .  Jó az Isten, jót á d !

Mert, hisz’ a boldogság gyémánt-koronája 
Drágább e világnak minden ékszerénei, 

Szeretet és hűség méltó csak reája,
Csak tiszta szívekben fogamzik meg és kél. 

. .  . . Bízzunk ! Az Isten él 1

Te férfiú, — kinek ím keblére teszem 
Kis családi kertünk szerény ibolyáját,

S kit egész férfipak ismer szívem s eszem, — 
Hadd hinnem, nem érhet engem csaló- 

. . . .  S a jó Isten megáld 1 [dás, vád!

De akár tűzbe tett kézzel vallom s hiszem, 
Hogy akit kerestél, az föl van találva, 

Hogy nem lelsz majd okot csalódásra te sem, 
Sem az édesanyát kérő kicsiny árva.

. . . . Isten lelkem látja!

Szeretet csillaga legyen a vezértek 
Az élet háborgó tengerén keresztül, 

Csak mi ebből fakad, az nem lehet vétek, 
Csak a szeretet, mely soha meg nem restül. 

. t . . Ezt higyjétek szentül!
Boúr Lajos.

Mi lesz. ha majd a szén elfogy?
Lépten-nyomon halljuk, hogy az 

emberiségnek új erőforrások után kell 
néznie, mert a széntelepek nemsokára 
kimerülnek. Kultúránk túlságosan függ 
a széntől; a szén elfogyta nemcsak 
a kulturális, de valósággal a testi 
halálunkat is jelenti. Szerencse, hogy 
míg ez elkövetkeznék, van időnk elő
készíteni a jövőt. A mostani szénbá
nyák is futják néhány évtizedig, úja
kat is fedeznek föl állandóan. Aztán 
meg még egy módja van annak, hogy 
szénéletünket meghosszabbítsuk. Job
ban ki kellene használni a szénben 
levő erőt.

A kínálkozó legcélravezetőbb mód 
— amely a föltalálókat már régen 
foglalkoztatja — az lenne, hogy a 
szenet közvetlenül villámos erővé 
alakítsuk át. Most közeledünk ennek 
a megoldásához. Ramsay, a nagy 
angol vegyész megmutatta a hozzá
vezető utat.

Ramsay abból a kétségtelen tény
ből indult ki, hogy a szén fáradságos 
kibányászása és elszállítása jelentéke
nyen emeli az árát, tehát a belőle 
előállított erők árát is. Továbbá, 
hogy sok széntelepünk van, ahol a 
szénrétegek vékonyak, vagy a szén 
minősége rossz, úgyhogy nem érde
mes bányászni. Mi lenne, — így gon
dolja Ramsay — ha a szenet mindjárt 
a föld mélyében elégetnénk, a helyett, 
hogy napvilágra hozzuk ? Akkor gázo
kat nyernénk, melyekkel gázmotoro
kat hajthatnánk s általuk villamos
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erőt állíthatnánk elő. Nem ez a 
földalatti gázgyártás volna-e az ide
ális állapot ? Megtakarítanánk a bányá
szás és szállítás költségét s a mellett 
sok-sok ezer embert szabadítanánk föl 
egy gyilkos és alacsony munka alól. 
Csak csövet kellene a földbe eresz
tenünk s rajta az izzó szénrétegek 
roppant gáztömegét elvezetnünk. A 
gázgépeket mindjárt az erőforrás mel
lett lehetne fölállítani s az előállított 
villámos áramot a szokásos módon 
elvezetni. Nem lenne többé szükség 
tárnákra, aknákra és alagutakra. Ren
geteg munkát takarítanánk meg azzal, 
hogy nem kellene többé hulladékokat 
eltávolítani.

A fúrás és a gépek fölállítása arány
lag kevésbe kerül. Ramsay tervei 
szerint a nagy csőben két kisebb cső 
vezetne le egymás mellett. Az egyik 
az égéshez szükséges levegőt szállí
taná, a másik a vízgőzt. A vízgőz 
arra való, hogy az égésnél keletke
zett szénoxid-gáz vízgázzá alakuljon 
át. A vízgázat ma is sok gázgyár 
állítja elő szénből s mint a közönsé
ges széngázt ezt is világításra, meg 
fűtésre használják. Ennek az eljárás
nak a külső nehézségei egyálta
lán nem nagyok. A föld gyomrában 
villamossággal gyújtanák meg a sze
net. A fúrólyuk nyílása közelében 
fölállított gázgépek lehetővé tennék, 
hogy a ki sem bányászott szén fűtő
értékének 30 százalékát kihasználjuk. 
Más szavakkal: a szénből ma elő
állított erőmennyiséget megdupláz
hatnék. S ezáltal a villámos áram is 
valószínűleg annyira olcsó lenne, hogy 
alkalmazható volna olyan célokra is, 
melyekre eddig nagyon drága volt. 
További haszon volna, hogy a rosz- 
szabb minőségű vagy nem elég vastag 
szénrétegeket is értékesíteni lehetne 
ezen a módon.

Azt mondhatná valaki, hogy a ki
égett széntömegek helyén földalatti 
üregek támadnának, ami a talaj be- 
süppedését vonja maga után. Hát ez 
igaz; de hiszen ugyanez történik a 
sóbányáknál is, mégsincs semmi 
baj, mert a talaj besüppedése rende
sen igen hosszú idő alatt megy végbe.

A már meglévő szénbányák műve
lését azért nem kellene abbahagyni. 
A tengeri hajóknak továbbra is bá
nyászott szénre lesz szükségük, ha 
ugyanis a villamos erő drótnélküli 
továbbítását addig föl nem találják, 
ami ma már szintén nem álom. Szóval 
most már csak az első kísérlet van 
hátra a tényleges gyakorlati kivihető
ség szempontjából. Ramsay már ezt 
a kísérletet is bejelentette. Nem akarja,

hogy álomlátónak tartsák, aki csak 
tarka színekkel dolgozik. Be akarja 
bizonyítani, hogy az álmát meg is 
lehet valósítani.

Egy tudományos angol folyóirat 
közli, hogy Ramsay már meg is 
egyezett egy szénbányatulajdonossal, 
hogy ennek a telepein fogják kipró
bálni a dolog lehetőségét. Ne lepjen 

' meg tehát bennünket a hir, ha majd 
azt halljuk, hogy a föld széntelepei
nek kiaknázása forradalmi átalakulás 
elé néz, s hogy ezzel szénéletünket 
néhány évszázaddal meghosszabí- 
tották.

A fertötelenített finánc.
Hiába, a finánc sehogysem tudott 

népszerűségig vergődni. Rajta marad 
a régelmult Bach-idők szomorú em
léke, a melyről deresbajszu nagy 
darab magyarok mesélgetnek az uno
káiknak. Pedig azóta megváltozott 
minden, még a fináncok neve is. 
Csak éppen a szolgálatuk nem, a 
mit pedig — bármilyen tisztességgel 
lássanak is el — nem tud megbo
csátani nekik senki. Mert hát bele
kotor a tarisznyába, kiemeli a gon
dosan elpakolt verpelétit, megméri a 
sonkát, a kolbászt, megkotyogtatja 
a pálinkást! askát, sőt a vásárosholmi 
közül is kiszaglássza, a mi vámra 
megy. És mentői hivebben, igazab
ban, becsületesebben végzi hasznos 
munkáját, annál kevésbbé szereti a 
nép derék fia. Néha, nagynéha meg
esik, hogy valami bajba keveredik 
buzgósága mián, ilyenkor aztán van 
öröm Dávidnak városában. Egy ilyen 
história játszódott le a minap a fő
városban a külső váci vámnál. Mél
tósággal teljes hivatalos döcögőssel 
baktatott a város felé egy fertőtlenítő 
szekér. A szekér teli volt bútorral, 
háziszerrel, szóval egy fertőző be
tegségbe jutott szegény família min
denféle holmijával. A kocsi nem 
respektálta a sorompót, hanem foly
tatta hivatalos útját a fertőtlenítő 
intézet felé. A kocsis pipafüst mögül 
kárörvendezett a többi szekér sorsán, 
a melyek tartalmát buzgón kotorászta 
a finánc. A finánc látván, hogy a 
kocsi tovább döcög a vámnál, rákiál
tott a kocsira:

— Állj 1
A kocsis megállította a szekeret.
— Mért ? — kérdezte egykedvűen.
— Mert én hivatalos személy va

gyok !
— Hát én se vagyok kutyább 1
— Azt én nem tudom, — felelte

a finánc, aki egy uniformissal több
nek érezte hivatalos voltát, —  ha
nem én meg fogom vizsgálni a kocsit.

— Azt ugyan nem, mert tilos, 
fertőzött!

— Bánom is én ! —  vágott vissza 
a finánc és rendőrért ment. — A 
rendőr meghallgatván a panaszt, ki
jelentette, hogy a finánc közhivatalos 
személy, tehát joga van megvizs
gálni a kocsit.

A finánc kinyitotta a kocsiajtót 
és egy negyed órai kotorászás után 
hivatalosan belegyintett a levegőbe:

— Mehet. . .
Most azonban a kocsison volt a 

hivataloskodás sora. Leugrott a bak
ról és keményen odaszólt a fináncnak:

— Tessék beszállani 1
— Megbolondult maga ?
A kocsis erre kiegyenesedett:
— Kikérem magamnak. Én is 

közhivatalos személy vagyok. Ez a 
holmi fertőzött. Aki hozzányúl, azt 
fertőtlenítjük. Ez szabály. Igaz e 
biztos úr ?

— Igaz, — felelte a rendőr és 
segített betuszkolni a fináncot a ko
csiba. — A kocsis felült a bakra 
és meggyújtotta pipáját. Aztán oda
szólt a rendőrnek:

— Hát mégis csak jó, hogy mi 
hivatalos emberek vagyunk 1

A lovak közé vágott, s a kocsi 
a beraktározott bútorral, finánccal 
nekirobogott a rázós útnak, a fer
tőtlenítő intézet felé.

119.

Hátra.
(A „ Christenbote*-ból.)

I. Napoleon egyszer egy felső skót 
ezred trombitását, kit a csatában 
elfogtak, magához hivatta, és mivel 
azt hallotta, hogy a felső skót ezre- 
deknek külön sajátszerü trombitajelei 
vannak, felhívta a foglyot, hogy azokat 
neki mutassa be. Ő vezényelt: „Ro
hamra!“, „Jobbra kanyarodj!“, „Balra 
kanyarodj!“, „Állj!“ és a trombitás 
mindannyiszor a megfelelő jelet fújta. 
Utoljára a császár azt vezényelte: 
„Hátra!“ A trombitás nem mozdult, 
és midőn a császár vezényszavát 
ismételte, trombitája akkor is néma 
maradt. „Miért nem fújod? „kérdé 
őt a császár.“ „Felség“, válaszolt a 
trombitás, „ezt a jelet mi nem ismer
jük“.

Ez büszke és bátor szó volt, talán 
inkább büszke, mint igaz. Egy értel
mes hadvezetőségnek sem lehet az 
a célja, hogy egy ezredet inkább 
egyenként darabokra koncoltasson és
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agyonlövettessen, mint inkább az, hogy 
azt ideiglenes visszavonulás által a 
haza szolgálatában életben tartsa meg. 
Épp a visszavonulás lehet olykor a 
győzelem kezdete. A népek lelki 
életében is az előhaladás gyakran 
csak a korábbi időkre való vissza
menetel által lehetséges. A leghatal
masabb előnyomulás, melyet a német 
nép, mint keresztyén nép hajtott 
végre, a reformáció volt, a mi nem 
egyéb, mint visszamenetel másfélezer 
évvel Krisztus és az apostolok koráig. 
Aki ezt mondja: „ En vissza nem 
megyek“, ezzel kijelenti azt i s : „Én 
hibát sohasem teszek.“ Midőn Jézus 
minket arra int, hogy olyanok legyünk 
mint a gyermekek, — avagy nem 
azt kívánja-e tőlünk, hogy évekre, 
sőt évtizedekre visszamenjünk ? és 
ha ő az Istenországa föltételeként

„az újjászületést“ kívánja, mi más 
ez, mint visszamenetel az egész eddig 
átélt időn túl egy új életnek a kez
detéig? A tékozló fiú megtérése az 
atyai házba való visszatérés volt, és 
már az ó testamentom is mily gyak
ran intézi elesett népéhez azt az 
intést: „Térj meg te pártos Izráel!“ 

Természetes, van oly visszatérés 
is, mely eleséshez vezet és veszélybe 
dönt. Nemcsak a visszatérés, hanem 
már a visszafelé nézés is alkalmat
lanokká tesz bennünket az Isten or
szágára, ha már kezeinket az eke
szarvára is vetettük. A galileai követők 
csoportja, kik Jézus beszéde szerint, 
hogy az ő testéből egyenek és az ő 
véréből igyanak (János 6.) mentek ő 
utána és azután többé nem követték 
őt, ezzel egy lélekvesztő visszavonu
lást tettek és Demas, ki Páltól elvált,

mivel a világot inkább szerette, lelke 
üdvösségét hasonlókép kockára tévé. 
Tehát van egy visszavonulás, mely 
a magasba vezet és az örökéletben 
végződik, de van egy másik vissza
vonulás is, amely a mélységbe vezet 
és romlásba dönt. „Melyik a te vissza
vonulásod“ ?

O lv a s s á to k  a b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyái a sálán ütötl olt, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Február 2. vasárnap, Márk 3, 7—9.

„ 3. hétfő, Márk 3, 20—35.
„ 4. kedd, Márk 4, 1 — 9.
„ 5. szerda, Márk 4, 10—20.
„ 6. csütörtök, Márk 4, 21—34.
„ 7. péntek, Márk 4, 35—41.
„ 8. szombat, Márk 5, 1—21.

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Adomány. Takács Gyögy a tárnok
réti (Győr-m.) gyülekezet gondnoka 
és László öccse Istenben boldogult 
édesatyjuk emlékére 200 kor. alapít
ványt tettek templomi célra. Ugyan
csak Soós Dániel és neje szül. Kele
men Mária pápai lakosok a tárnokréti 
ev. egyházközségnek végrendeletileg 
100 koronát hagytak mint alapítványt, 
melynek kamatai szegény gyermekek 
segélyezésére fordítandó. A hitbuzgó- 
ság eme szép megnyilatkozása önma
gát dicséri 1

Vallásos estély. A szarvasi ev. 
főgimnázium ifjúsági gyámintézete 
január 25 én sikerült vallásos estélyt 
tartott, melyen az ifjúság szavalata, 
ének- és zeneszámain kívül Kellő 
Gusztáv lelkész tartott felolvasást „A 
biblia történetek költészetéről.“

Eljegyzés. Boór Piroskát, Boór Lajos 
magyarszombathelyi körjegyzőésgyül. 
felügyelő leányát eljegyezte Szupper 
Ernő urod. intéző. Úgy a köztiszte
letben álló örömszülőket, mint az ifjú 
jegyespárt ez alkalommal tisztelőik
nek serege meleg üdvözlésben ré
szesítette, melyhez őszinte szívből 
csatoljuk mi is a magunkét.

Nöegyleti közgyűlés. A tárnokréti 
ev. nőegylet január 19-én tartotta évi 
számadó gyűlését. A nőegylet rövid 
fennállása óta 1000 koronát gyűjtött,

mely összegnek felét mint az alapító 
tagok által befizetett tőkét alapítványi 
módon kezeli, másik felét pedig 
1913-ig kamatoztatja s ekkor a ref. 
emlékére a templomot befesteti. Be
vétele volt 239 kor., kiadása 153 kor. 
Ugyancsak egy buzgó vallásos kör
ben nevelkedett nőegyleti tag jelen
tette, hogy a ref. jub. emlékére 200' 
kor. értékben egy új csillárt vesz a 
templomba. A jó Isten áldása nyu
godjék meg a nemes hivatásu nő- 
egyleten s annak áldozatkész tagjain !

Táncvigalom orgona alapra. Dicsé
rendő buzgóságot mutat, hogy a hán- 
tai (Veszprém megye) ev. ifjúság 
egy új orgonának beszerzését magára 
vállalta. Rövid idő alatt 516 korona 
tőkét gyűjtött össze Ormosi Ernő 
tanító vezetésével.

Családi estély. A győri ev. belmissió 
egyesület január 26-án szépen sikerült 
családi estélyt rendezett, melyen a 
vegyeskar karénekein kívül ifj. Spáth 
Gyula felolvasást tartott, Pentsy Érzsi 
Farkas Imre Legendáját, Pálmai Kál
mán Krüger egy szép versét szavalta, 
László Miklósné és dr. Vajda Emil 
Beethoven P'-dur sonátáját adták elő.

Hangverseny. A hálának és ragasz
kodásnak, mellyel a modori leányne
velő intézet Hollerung Károly főes
peres iránt viseltetik, évről-évre meg
ható bizonyságát szolgáltatja, midőn 
névünnepe alkalmával szép hangver

sennyel üdvözli. Ez évben is január 
28-án gazdag műsoru hangversenyt 
rendezett az intézet. Az ősz főespe
rest Ulreich J. IV. o. növ. üdvözölte, 
majd utána az intézeti énekkar ének
számai, sok zeneszám, francia sza
valat, német és magyar vígjáték kö
vetkezett. A szép hangversenyen nagy 
közönség vett részt.

P á l aposto l é le te  és m unkái c. jeles 
munkáját újra kiadja dr. Masznyik Endre po
zsonyi theol. akad. igazgató és pedig minde
nekelőtt „A rómaiakhoz Írott levél“ kötete 
jelenik meg, A kötet fűzve 6 kor., kötve 8 kor. 
Ugyancsak fenti Írónál megrendelhető Masz
nyik Erzsiké „A mostoha“ c. drámája; fűzve 
3 kor., kötve 4 kor.

K arácso n y fa  a la t t  címen szerkesztett 
karácsonyi vers és párbeszéd gyűjteményem 
bővítve, továbbá kottás énekekkel a nyár fo
lyamán újból sajtó alá kerül. Kérem a nt. 
lelkész urakat és kartársaimat ily irányú versei
ket és párbeszédeit, továbbá a nép betlehemes 
játékait és mondókéit a kötetbe való felvevés 
céljából címemre megküldeni. Első kiadásból 
10 fill. bélyeg beküldése mellett a munka
társaknak szívesen küldök (míg a (részlet tart) 
mutatvány-példányt. Knábel Vilmos ev. tanító. 
Bonyhád.

I tth o n r ó l.

Félliter pálinka. Kubatov Béla bajai 
cserépfedőmester valami megbízással 
elküldte hasonló nevű tízéves fiát egy 
bajai kereskedésbe. Az üzletből pedig 
egy sörcsarnokba kü.dték a fiút, hogy 
400 koronát vigyen oda. A fiú mielőtt 
elindult a sörházba, lelopódzott a ke-
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reskedés pincéjébe, hol egy félliter 
pálinkát ivott meg egy hajtásra. — 
Részegen, kínok közt vánszorgott a 
sörcsarnokba és a reá bízott pénz 
egy részét is elszórta az utón. Vissza
felé jövet már annyira rosszul lett, 
hogy egy ház előtt lefeküdt a járdára 
és itt egy rendőr talált reá. Mire or
vost hívtak hozzá, a fiú kiszenvedett. 
Megölte a szesz.

A k iv án d o rlási h ién ák  ellen  Lépten- 
nyomon vérlázító botrányok derülnek ki a ki- 
vándorlási ügynökök lelketlen özeiméiről s a 
hajótársaságok uzsorájáról, amellyel a kiván
dorlók tudatlanságát kihasználják. Ezekrn a 
bajokon akar most segíteni a belügyminiszter 
körrendeleté, amely most érkezett a megyék 
törvényhatóságaihoz. E körrendelet kapcsán 
közli a belügyminiszter a kivándorlók szállí
tására engedélyt nyert gőzhajótársaságok díj
szabását. Megnevezi a hajókat, az illető társa
ságokat, az illető hajókocsi osztályokat a dijak 
kitüntetésével, amelynél szedniük többet nem 
szabad. Nehogy azonban a kivándorlók a vitel- 
díjak ismeretének hiányában egyes üzérkedő 
és lelkiismeretlen ügynökök által kizsákmányol- 
tassanak, fölhívja a törvényhatóságokat, hogy 
intézkedjenek aziránt, hogy a kivándorlókkal 
minden egyes esetben közöltessenek a meg
állapított díjak, szóval hogy azok teljes tájé
kozódást nyerjenek. Kötelezi a belügyminiszter 
az útleveleket kiállító hatóságokat, hogy min
den egyes esetben ellenőrizzék, hogy vájjon 
a kivándorlók nem estek-e kivándorlási hiénák 
karmaiba s kötelességükké teszi, hogy a kiván
dorlás föltételeiről s a kiszállítás dijairól az 
egyes utlevélváltókat felvilágosítsák.

Keresztyén irodalom a harctéren.
A londoni traktátus-társulat és a skót 
nemzeti biblia-társulat a budapesti 
raktárából mostanáig több mint har
mincnégyezer keresztyén iratot és 
bibliai részt küldött szétosztás végett 
a bolgár és szerb katonák közé. A 
katonák, de különösen a sebesültek 
nagy gyönyörűséggel fogadták ez ira
tokat ; sokan közülük még sohasem 
láttak ezelőtt ilyeneket. Egy bibliaárus 
a belgrádi kórházakban tíz napot töl
tött a sebesültek között és sok alkalma 
volt a világ Megváltójához vezető 
utat megmutatni nekik.

T av asz i búzavetőm ag  állam i s e g ít
séggel. A múlt évi kedvezőtlen időjárás kö
vetkeztében igen sok gazda nem tudta meg
művelni és bevetni földjét. Az elmaradt vetés 
nagyrészét a gazdák tavaszi búzavetőmaggal 
és járobuzával fogják pótolni. Tekintettel 
azonban arra, hogy a járóbuza és a tavaszi 
búzavetőmag az. országban nincs kellő mennyi
ségben, Serényi Béla gróf földmívelésügyi mi
niszter azzal bízta meg a magyar mezőgazdák 
szövetségét, hogy nagyobb mennyiségű ilyfajta 
búzavetőmagot szerezzen be és azt a pozsonyi 
közraktárakban beraktározza. A tavaszi vető
magnak fölhasználandó készletet a mezőgazdák 
szövetkezete fogja a jelentkező gazdáknak 28 
korona kedvezményes áron szállítani. Egy 
gazda legfeljebb csak 100 métermázsa búza
vetőmagot kaphat még az esetben is, ha mind
két fajtát föl akarja használni vetőmagnak. A 
mezőgazdák szövetkezete, amig a rendelke
zésre álló készlet tart, a jelentkezők sorrend
jében fogja a gazdák megrendeléseit teljesíteni. 
Az árba a zsák és a bérmeptes szállítás a

rendelő által kívánt vasúti állomásra be van 
foglalva. A megrendeléseket a nevezett szövet
kezethez (Alkotmány-utca 31.) kell intézni.

Kimondták a sztrájkot. Vasárnap 
óriási gyűlés volt Budapesten, me
lyen a szociáldemokraták, munkás
szervezetek stb. résztvettek. A gyű
lés kimondta, hogy általános sztrájkkal 
tüntet a kormány ellen s így köve
teli az egyenlő választójog megadását. 
A sztrájk megkezdésének napját a 
vezetőség állapítja meg.

A z  o r sz á g 1 d o lg á r ó l.

A képviseház ülései. A múlt héten 
a képviselőház ismét néhány ülést 
tartott, és pedig megint csendőr- és 
rendőrkordonnal és ellenzék nélkül. 
Balogh Jenő igazságügyiminiszter a 
fiatalkorú bűnösök igazságszolgálta
tásáról terjesztett be javaslatot.

A tanítók fizetése. Zichy János 
közoktatásügyi miniszter beterjesztette 
a tanítók fizetéséről szóló javaslatot. 
E szerint a kezdő fizetés 1200 kor. 
lenne, mely végül 3200 koronára 
emelkfedhetnék.

A választójogi törvényjavaslat elő
készítésére a képviselőház 4l tagú 
bizottságot választott, mely már el
kezdte működését. A bizottság elnöke, 
Héderváry volt miniszterelnök ki
jelentette, hogy a bizottság nagyon 
részletesen foglalkozik a javaslat min
den részével.

Az ellenzék értekezlete. A szövet
kezett ellenzéki pártok gyűlést tartot
tak s azon Apponyi bírálta a válasz
tójogi törvényjavaslatot, melyről azt 
mondta, hogy se nem általános, se 
nem nemzeti, se nem szabadelvű. 
Elhatározták, hogy 21-es bizottságot 
küldenek ki, mely részletesen megbí
rálja a kormány javaslatát.

A  n a g y v ilá g b ó l .

Katonai forradalom Törökország
ban. Míg egész Európa lélegzetvissza
fojtva figyelte, hogy mi történik 
Londonban a béketárgyaláson, addig 
Konstantinápolyban nagy dolgok men
tek végbe. A törökök kénytelen-kel
letlen beleegyeztek abba. hogy le
mondanak Drinápolyról. Éppen csak 
a lemondás módozatairól volt szó, 
mikor hirtelen megjelent a tanács
kozáson a forradalmi párt vezére, 
Enver bég s a nagyvezér és a kor
mány lemondását követelte. A nagy
vezér letekintett az utcára, látta, 
hogy a forradalmi párt elözönli azt, 
látta, hogy a katonaság is a kor
mány ellen foglal állást, azért aláírta

lemondását. A szultán el is fogadta 
lemondását s új kormányt nevezett 
ki. Eközben néhány lövés is történt. 
Egy golyó a régi nagyvezért találta, 
ki holtan esett össze. Az uralomra 
jutott párt Drinápolyról semmiképpen 
nem akar lemondani. Azt mondják : 
inkább folytatják a háborút. Orosz
ország kijelentette, hogy ez esetben 
ő is beleavatkozik a dologba. így 
aztán a békereményekből könnyen 
európai háború lehet.

Vérengzés egy kaszárnyában. A 
hercegovinai Nevezinjében rettenetes 
tragédia folyt le. A tizennyolcadik 
gyalogezrednek egy káplárja, nyil
vánvalóan elmebajos rohamában há
rom társát agyonlőtte és másik há
rom társát súlyosan megsebesítette. 
A kaszárnyában azonnal fölriasztot
ták az őrjáratot, a mely a vé
rengző embert le akarta tartóztatni, 
de a káplár az őrjáratból is egy 
embert agyonlőtt és egy másikat 
súlyosan megsebesített. Erre azt a 
helyiséget, a honnan a káplár kilö
völdözött, rágyújtották s mire a tűz 
elaludt, ott találták a káplár szénné 
égett holttestét.

A keresztyénség Khínában. Nem
régen Yuan Tsi-kai, a khínai köztár
saságnak elnöke, a keresztyén egy
házak küldöttsége előtt előadást tar
tott, amelyben a keresztyéneket fel
bátorította szent munkájuk folytatá
sára. Néhány héttel ezelőtt a pekingi 
keresztyének fogadtatást rendeztek 
Sun-Jat-Sen, a köztársaság másik 
vezére tiszteletére, aki tudvalevőleg 
keresztyén ember. Beszédében azt 
mondta: „A köztársaság nem állhat 
fenn, ha a mi nemzetünk élete nem 
központosul abban az igazságban, amit 
a keresztyén vallás vall és hirdet.“ 

Zsidók és a keresztyén hit. Az 
1911. évben Berlinben 224 zsidó ki
lépett a zsidó egyházból és a keresz
tyén egyházhoz csatlakozott. Köztük 
volt 13 orvos, 8 mérnök, 4 ügyvéd, 
3 gyógyszerész és 2 híres zenész. 
Ezekről az esetekről azt mondja a 
zsidók lapja, hogy „ezek nem száraz, 
kihalt levelek, akik elesnek tőlünk, 
hanem legjobbjaink“.

Gyilkos robbanás. Angolországban 
Rodéziában egy bányában történt 
robbanásnál huszonkilenc ember meg
halt és igen sok megsebesült.

Pusztító vulkán. Guadalajarában a 
Kolima vulkán kitört és óriás láva
tömegeket hányt a környező vidékre 
a honnan a lakosok ezrével mene
kültek. Valószínű, hogy sok ember, 
aki nem tudott jókor menekülni, életét 
vesztette,
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A szerencsés nyerő. Az olasz állami 
lottó karácsonyi sorsjátékénak fő
nyereményét, két millió lirát, Galle 
István genuai munkás nyerte meg, 
aki Argentínában telepedett le. Ki
vándorolt, napszámos lett, mert oda
haza nem tudta megkeresni kenyerét. 
Még csak haza sem jött a főnyere
mény hírére, hanem megírta, hogy 
a két millió lirát hazájának adomá
nyozza jótékonycélokra, elsősorban 
kórházak alapítására.

A kém halála. Múlt hónapban 
Belgrádban kémkedés gyanúja miatt 
letartóztattak egy Gavrilovics Szve- 
tozár nevű szerb alattvalót. Gavrilo
vics részletes vallomást tett s a bör
tönben nyelvének levágásával öngyil
kossági kísérletet tett. A katonai 
bíróság Gavrilovicsot golyó-halálra 
ítélte.

A Harangszó perselye.

A Zsédenyi alapra újbban adako
zott Bokkon Mihály Csönge 2 K-t. 

A jókedvű adakozót szereti az isten!

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .
B. J . Építkezésre a legritkább esetben ad 

a minisztérium államsegélyt. A kérvényhez a

gyülekezet szegénységét igazoló számadás, 
az adóteher igazoló kimutatás stb. szükséges. 
Mindezekhez még sok befolyásos pártfogó is 
keil. K. B. B ujfa lu , F. J . K ölesd. Kö
szönöm. Legközelebb közöljük. Szívélyes üd
vözlettel. Sz. I. N hidegkut. Köszönöm. A 
füzetről a jövő számban. Szívélyes üdvözlettel. 
H. J  Vfa. Köszönöm. A közlést megkezd
tem. Szívélyes üdvözlet!

G A B O N A Á B A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913. év, január hó 30 án.
Búza 21.50, Rozs 19.—, Árpa 19.—, Zab 

19.60. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

Jóravaló falusi fiút felveszek 
tanulónak. — BALOGH JÁNOS 
cipész, CSÖNGE (Vasm.)

K e r e s e k
szerény igényű házikisasszonyt, aki 
a háztartásban való segédkezést és 
a főzést vállalja. Protestáns pap vagy 
tanító árvája előnyben részesül. Jelent
kezések az igények megjelölésével 
dr. Réthey Ferenc jogakadémiai tanár 
címére Kecskemétre küldendők.

Számtalan
kitüntetés.

S AJ T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 

Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárab

---------- R é p e z e la k .-----------

\
Alapíthatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FI AI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódeje.

G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

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

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

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal bíró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tüzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Álapíttatoít 1856. — Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
Ny e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Nyomatc tt Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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A mostoha gyermek.
Szálka volt a háznál mindenki szemében,
— Hiszen édesanyja eltemetve régen I — 
Elküldték bolyongni a világba széjjel, 
Szülő-áldás nélkül, egy darab kenyérrel.

Elindul az árva — azt se’ tudja merre,
Tíz, tizenkét évvel menni hova merne ; 
Szomszéd falu végén a mécsek még égnek, 
A legelső háznál bennmarad cselédnek.

Fizetése nem sok •— annál több a dolga, 
Dolgozik naphosszat guggolva, hajolva;
Ha nem látja senki, sirva dől a földre, 
Gyönge lába vérzik, kis keze feltörve.

Alkonyaikor aztán-a nyugvás jól esnék,
De ő alig várja a közelgő estét; —
Ahelyett, hogy csöndben, szépen megpihenne, 
Átjár falujába, fáradtan, lihegve.

S ahol egykor anyja volt álmai őre,
Leül a holdfénynél, kert előtti kőre ; —
Míg benn vidám nóta, pajzán tréfa járja, 
Odakinn zokogva fiú apját várja.

Szegény kis árva, elmereng a házon,
Pedig meg van tiltva, hogy benne tanyázzon; 
Űzi mostohája, nem szereti apja,
Anyja telkén még az eb is megugatja! . . .

Nov'ák Gyula

Az önmegtagadásról.
Irta : Endreffy .János

Hosszú fejlődésen, nehéz küzdel
meken kellett az emberi gondolko
dásnak általhaladnia, míg végre rá
jutott, hogy az élet célja nem lehet 
más, mint maga az élet. Pedig mily 
egyszerű s kézzelfogható igazság ez : 
azért vagyunk, hogy éljünk; s mily 
különös játéka ez a bölcselkedésnek, 
hogy a legegyszerűbb s hozzánk leg
közelebb eső igazságokat érti meg 
legutoljára. Ennek magyarázata az, 
hogy ami hozzánk közel fekszik, azt 
annyira megszoktuk, hogy nem is 
méltatjuk a rajta való tépelődésre. 
A napot fölkelni, delelni s lenyugodni 
látjuk és szentül meg vagyunk győ
ződve, hogy valójában is úgy van, 
mint ahogy mi látjuk; végre hosszú 
idő múltán jön a tudós s bizonyítja, 
hogy az emberiség megfigyelése lát
szat és nem való, hogy nem a nap 
kering a föld körül, hanem éppen 
fordítva. így vagyunk az élettel i s ; 
voltak korok, midőn azt hitték az em
berek, hogy azért élünk, hogy tud
junk, hogy az élet súlypontja a tu
dás, — máskor meg a művészet, —

megint máskor az é lv ezet... és Így 
tovább ; . a XX.-ik században végre 
hangoztatják, hogy az élet arravaló, 
hogy éljük; az életnek önmagában 
van a célja.

Ha ez így van, ne csodáljuk, hogy 
mindenki törekszik jól, boldogan élni; 
erre vezeti az embert a már Istentől 
belénk fektetett őserős ösztön is. De 
az ember igazán boldog csak akkor 
lehet, ha egyéniségét érvényesítheti; 
ha folyton meg kell tagadni önmagát, 
ha le kell mondani képzeletében oly 
szépen kiszínezett reményeiről, —  
akkor az ember lehangolt, bánatos, 
akkor boldogtalan. És mivel az em
bernek sokszor le kell mondania, sok
szor el kell tekintenie önmagától, sok 
szép reményét sírba temetnie, ez más 
szóval azt jelenti, hogy az életben 
sokszor kell boldogtalannak lennie! 
S a tapasztalat is azt bizonyítja, hogy 
a lemondás az élet kék egének gya
kori s nem szívesen látott komor fel
hője, hívatlan vendége.

De eljött közénk az élet orvosa, 
mert látta jól, hogy az élet betegsé
gei nélküle fájdalmas s halálthozó 
ragállyá fajulnak; eljött, hogy még 
csirájában fojtsa el az emberiség éle
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tének ellenségeit; hiszen Jézusnak 
egyetlen ellensége nem volt, mely ne 
lett volna egyúttal az emberiség el
lensége.

Mitévő legyen? Hogy segítsen a 
bajon ? Mert tény az, hogy az ember 
csak akkor él boldogan, ha egyéni
ségét érvényesítheti.

Ismerte Jézus jól az emberiség ezen 
önös, önző, „magakereső“ (amint 
Pázmány Péter jó magyar szóval áz 
„önző“ fogalmát kifejezte) természe
tét s tudta, hogy, ez az a pont, melyre 
balzsam kell. És Jézus tüzet tűzzel 
gyógyított; nem kerülte el a fájó 
sebet, sőt egyenest bátor fordulattal 
gyógyításába fogott: „tagadja meg 
minden ember önmagát.“

De hát orvosság ez ? A lemondásra 
való fölszólítással, az önmegtagadást 
azzal gyógyítani, hogy „tagadd meg 
önmagadat“ ? Igen, a z ! S ilyen gyó
gyításra csak az képes, ki a lélek 
titokzatos műhelyét, mélységeit és 
magasságait a legtökéletesebben is
meri; és Jézus ismerte s lássuk ezt 
saját szavaiból.

Tagadd meg önmagadat! Tehát ne 
várj másra, külső körülményre, mely 
lemondásra s önmegtagadásra szólít 
fel, hanem előzd meg s te magad 
légy, ki belátod, hogy jelen helyze
tedben lehetetlen mást tenned, mint 
önmagadat megtagadnod. Mert ha 
más külsőleges dolog kényszerít ön
megtagadásra, az rosszul esik, az fáj, 
az kín, az boldogtalanság; az ember 
nem érvényesítette önmagát, nem érte 
el, amit akart. .  . s ezért boldogtalan; 
míg ha én előre belátom, hogy törek
vésem meddő s hiú erőlködés, önként 
visszalépek, szabad elhatározásból nem 
teszem, amit tenni akartam: ez nem 
okoz fájdalmat, ekkor nem lep meg 
a boldogtalanság érzete. Miért? Mert 
itt én érvényesültem, itt én jószán- 
tomból, önelhatározásból tagadtam 
meg magamat. Saját maga, az em
ber tagadja meg tehát önmagát, ér
vényesítse egyéniségét — az önmeg
tagadásban. Lássa be, hogy a helyes 
lépés: saját valójának megkorlátozása!

íme mily felséges utasítás! Hogy 
eltűnik nyomában az élet kék egéről 
a komor felhő, mely nemrég még 
végveszéllyel fenyegetett. Hogy tisz
tul a látóhatár s érezzük a szebb, 
erőteljesebb élet luvalmát. S nyomá
ban felszabadulnak az ember rejtett 
erői, mik az önmeggyőzés nemes 
munkáját vannak hivatva végrehajtani.

És mindez tisztán és teljességgel 
az ember tulajdona s egyedül őt meg
illető kiváltsága; mert csak az em
berben van isteni szikra, belátóképes-
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ség, ész, mely határvonal ember és 
áliat között; ez adja meg az ember
emberségét.

Az állatban nincs belátás, melynél 
fogva szabad elhatározásból szabá
lyozná tetteit; az állatot vak ösztö
nök mozgatják, mik ha megmozdul
nak benne, ellenkezés nélkül kény
szerül parancsszavuknak hódolni. —  
A gyermek, kiben még kevés a belátás, 
kevésbbé tudja önmagát meggyőzni, 
mint a felnőtt, kiben a belátás már 
teljességre jutott.

Nem zavarja meg hát immár 
mennyei vezérünk útmutatása mellett 
életünk boldogságát az, hogy le kell 
mondanunk, önmagunkat meg kell 
tagadnunk. Boldogtalanságot csak az 
okoz, ha más kényszerít lemondásra, 
de ha magunk mondunk le szabad 
elhatározásból —  a felhő elvonul. 
Kövessük Jézust az önmegtagadás
ban, ki maga az élet.

A hitehagyott.
— Elbeszélés. —

Irta : Pálmai Lajos.

Karácsony este van. A téli hold 
ezüstös fénnyel vonja be a hóborított 
vidéket. Millió csillag ragyog a fel
hőtlen égen, mintha apró mécsvilágot 
gyújtottak volna odafent az angyalok. 
Mélységes csend van mindenütt, a 
természet is ünnepel az örvendező 
emberekkel, kiknek nagy örömöt hir
det a karácsony.

Vígasság van Darvasfalu kis házi
kóiban is 1 A durrogatások, a lövöl
dözések zaja már elnémult, mindenki 
családja körében örül az aprók örö
mének, kik a teméntelen sok játék, 
ruha, ennivaló közt azt sem tudják, 
melyikhez nyúljanak... Az utcák 
csendjét legfeljebb egy-egy elkésett 
énekes csapat zaja zavarja meg, amint 
az ablakok alatt rázendítik: „Krisztus 
Urunknak áldott születésén.“

Török János gazduram háza is 
örömtől hangos. Az első szobában 
az asztalon áll a csillogó karácsonyfa, 
tele rakva sokféle süteménnyel, csecse
becsével. Alatta pedig a képesköny
vek, játékok, ruhanemüek egész gar
madája van felhalmozva. Török János 
uramat megáldotta az Isten bőven a 
vagyonnal, telik tőle, örömet akar sze
rezni ma utolsó szolgájának is.

Az öt éves kis Pali gyerek fényes 
kardot villogtat kezében, s ha felkap 
a hintalovára, ugyancsak égnek a 
szemei harci tűzben és b o ld o g ... A 
Jancsi meg a meséskönyve olvasásába
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van elmerülve —  gyorsan forgatja a 
leveleket egymásután, s lelke bizo
nyosan ott jár valahol az Óperenciás 
tengeren túl a pásztorfiúnál, ki király
kisasszonyt szeretett. Ilyen ez a gyerek, 
ha egy könyvet vehet a kezébe, se 
lát, se hall. • Nem hiába szánta pap
nak a tanító úr. A Katica szép kötésű 
bibliát s imádságos könyvet kapott. 
Esztendőre lesz konfirmálva, hadd 
forgassa addig is. Azokból tanul leg
jobbat a gyerek. Nem is teszi le kezé
ből egyiket se, szívéhez szorítja drága 
kincseit.

Hanem talán legnagyobb az öröme 
az Eszter leánynak. Hogy is n e ! A 
Varga Ferkó már rég kerülgeti a házuk 
táját. Jóravaló, becsületes legény. Nem 
is volt az öregeknek ellene kifogásuk, 
csak azt mondták mindig, hogy a 
leány fiatal m ég; hiszen Szent-György 
napkor lesz csak 18 esztendős I Hogy, 
hogynem, elég az hozzá, hogy ő 
most egy fehér ruhára való szöve
tet kapott édes szüleitől. Pedig mire 
való volna az másra, mint meny
asszonyi ruhának, nem mondták ugyan, 
de ő tudja. Azután meg farsang sincsen 
már igen m essze. . .

Török János uram s hű életpárja 
boldog mosollyal nézik gyermekeik 
örömét. Törökné asszonyom meg egy 
könnyet is csillogtat szemében, de nem 
akarja, hogy meglássák, pedig hát 
olyan nehéz az embernek megállani 
sírás nélkül, mikor a szíve tele van 
édes örömmel! . . .

Mikor a gyermekek eleget örültek 
az ajándékoknak, az édesapa felkelt 
a kályha mellől, s a mestergerendá
ról levett két fakó táblájú könyvet. 
Nem kellett leporolni, látszik, hogy 
gyakran használatban van. A biblia 
az egyik, az énekeskönyv a másik.

A gyermekek közt egyszerre komoly 
csend lesz. Pali leugrik lováról, Jancsi 
félreteszi meséskönyvét, s körülállják 
az édes szülőiket. A cseléd is velők. . . 
Ekkor aztán Török uram felteszi az 
okulárét, s megköszörülve torkát, rá
kezdi hatalmas hangjával-:

„Krisztus Urunknak áldott születésén 
Vigadjunk, s testben lett megjelenésén 
Mint az angyalok Betlehem mezején 
Zengjünk ünnepén I“

Szent áhítattal énekel apraja-nagyja I 
Szívük tele van örömmel, jól esik a 
hálaének, mint a kismadárnak a csi
csergő dal.

A kis Pali feledi harci dolgait, a 
Jancsi esze nem jár a meséken, Eszter 
se gondol vőlegényére, egy érzelem 
tölti be szíveiket, a hála, a szeretet 
a jóságos Isten iránt I Az öregek meg
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nem állhatják, hogy le ne gördüljön 
arcukon egy csillogó könnycsepp. 
Drága gyöngyök azok!

Az ének elhangozván, Török uram 
felüti a bibliát; elolvassa a Jézus 
születéséről szóló szép történetet. 
Áhítattal lesik szavait. Aztán elmond 
fenszóval egy szép imádságot, majd 
újra énekelnek egyet, s megkönnye- 
bült szívvel, boldogan ülnek a vacso
rához, miről az édesanya szorgos 
keze bőven gondoskodott.

Víg beszélgetés közt telik az idő. 
Csak Eszter néz olykor-olykor sokáig 
maga elé az üres tányérra. .  . Persze, 
hogy máshol járnak a gondolatai. . .  
Hol is lehet az a . .  ? Miért nem jön ?

A kedélyes vacsorálást kopogás 
zavarja meg. Török uram „tessék 
beljebb kerülni“ kiáltására kinyílik az 
ajtó, s egy idősebb férfi és egy szálas 
legény lép be. A házi gazda örömmel 
megy eléjük:

— Isten hozott Varga Mihály uram, 
Isten hozott Ferkó!

— Magunk is igyekeztünk uram, 
mert ugyancsak elhagyatott a mi 
házunk, mióta szegény boldogult fele
ségem — Isten nyugossza meg sze
gényt — meghalt, aztán így karácsony 
este az ember még árvábbnak érzi 
magát, ha nincs asszony a háznál!

— No, ha itt jól érzik magukat 
— szívesen megosztjuk velük örö
münket.

Mire a vendégek letelepedtek az 
asztal mellé, a gyerekek már körül
fogták őket.

— Nézze Mihály bácsi, nekem kar
dot, lovat hozott a kis Jézus.

— Én meg Ferkó bácsi, könyvet 
kaptam.

Az volt boldogabb, ki előbb mutat
hatta meg holmiját.

Csak az Eszter leány hallgat.
— Hát te mit kaptál Eszter ? kérdi 

tőle a legény szelíden. Eszter arca 
lángba borult, az asztal térítőjével 
babrált lesütve szemeit. Nem meri 
megmondani.

Hanem a kis cserfes Katica ott 
settenkedett körülöttük. Ruhát, fehér 
ruhát kapott az Eszter, Ferkó bácsi! 
Olyan szép hogy m ég !

Erre aztán elhallgatnak mind a 
ketten, csak a szívük dobog szokat
lanul . , .

Késő este volt már, mikor Vargáék 
búcsút vettek. . .  A gyermekek már 
bóbiskolnak, a Palika meg a kályha
padkán alussza a boldogok álmát. 
Elbúcsúznak a vendégek is. Majd 
nyugalomra térnek mind. Boldog öröm, 
szeretet, béke van a szívükben, édes 
nekik az álom ! . . .  Az éji csendben

csak egy-egy boldog nevetés hangzik 
fel, vagy elénekli egyik-másik alvó 
álmában az éneket:

„Krisztus Urunknak áldott szüle- 
íetésén.“

* * *
Szomorú karácsonyra virradt a dar- 

vasi evang. gyülekezet. Már kora 
reggel bejárta a falut az a fájdalmas 
hír, hogy öreg lelkésze, ki 46 évig 
szolgálta híven az egyházat, az éjjel 
hirtelen meghalt. Reggel halva talál
ták ágyában. A gyülekezet igaz szív
vel gyászolta hű papját, mert valódi 
lelkiatyjokat veszítették el benne. 
Rendeztek is neki karácsony más
napján megható szép temetést, melyen 
nemcsak a családtagok, hanem az 
egész gyülekezet sírva ment a kopor
sója után.

Az elárvult gyülekezetnek most már 
új vezérről kellett gondoskodnia. El
határozták tehát, hogy meghallgatnak 
néhány lelkészt a vidéken. Varga 
Mihály mindjárt ajánlotta a szomszéd 
Vásáros gyülekezetnek fiatal segéd
lelkészét, akit ő nem régen hallott 
szónokolni, de olyan szép prédikációt 
tartott, hogy sohasem felejti el. Aztán 
dicsérik is a hívek. . . Török János 
uram erre azt hozta fel, hogy fiatal 
még ilyen nagy gyülekezetbe a káp
lán ú r ; — hanem ő ismeri a rádonyi 
papot, az már idősebb, tapasztaltabb, 
meg olyan hire van, hogyha a vidé
ken valamire való temetés van, min
dig őt hívják prédikálni.

— Lehet abból a káplánból még 
híresebb pap — veti oda Varga Mihály, 
aztán olyan szép szálas legény, hogy 
gyönyörűség nézni, mikor a Luther- 
palástja rajta van. A rádonyi tiszte
lendő úr meg bizony miként Zakeus, 
állapotjára nézve kicsiny ember, aztán 
meg okulárét visel.

— Ejnye Varga uram — szólt 
neheztelődve Török János, hát olyan 
nagy baj az, ha okulárét visel valaki ? 1 
Hiszen én is felteszem, ha olvasok, 
de azért becsületes ember vagyok, 
vagy mi ?

— Ne haragudjék azért Török 
uram — már én csak ammondó va
gyok, hogy legjobb lesz ha meghall
gatjuk — jól van hát — először a 
rádonyi papot, aztán Vásáros község 
káplánját. Aztán aki megtetszik, azt 
válasszuk.

El is ment egy küldöttség Török 
János vezetése alatt Rádonyba. Az 
igaz, hogy szépen prédikált a tiszte
lendő úr, de igaza volt Varga Mihály
nak, hogy biz az kicsiny ember, alig 
hogy kilátszik a szószékből. Aztán 
meg az is igaz, hogy az az okuláré

se illik neki valami helyesen. Török 
János uram meg váltig erősködött, 
hogy menjenek be isteni tisztelet után 
a paphoz, s hívják meg jószóval 
eljönne-e hozzájuk? Mert hiába, ez 
lenne a legjobb I

A küldöttség simmegett-sümmögött, 
senki se mert Török János ellen 
szólni, csak Varga uram sodort egyet 
a bajszán:

— Tán jó volna előbb a vásárosi 
káplánt is meghallgatni ?

— Ejnye, de bele van komám 
ándorodva abba a káplánba! — doho
gott vissza Török. Pedig hiába, az 
soha se oda, ahová ez a pap!

— Majd meglátjuk, hogyha meg
hallgattuk azt is.

Végezetre is a küldöttek nem men
tek be a tisztelendő úrhoz, hanem 
elhatározták, hogy jövő vasárnap 
meghallgatják a vásárosi káplánt.

— Hiába erőlködik Varga uram, 
szólt oda haragosan Török János a 
komájához azért mégis ez lesz a mi 
papunk!

— Majd meglátjuk Török uram.
Eljött a vasárnap. A darvasiak kül

döttsége öt kocsival ment Vásárosra. 
Oda érve, tudakozódtak a káplán úr 
után, kiről mindenki csak jót mon
dott. Szelíd, jólelkű ember. Fiatal 
létére annyira megszerették a vásá- 
rosiak, hogy nemcsak saját hívei, de 
a másvallásúak is örömest jártak 
prédikációira.

A beharangozásra tódultak a hívek 
a templomba. A darvasiak is elfog
lalták helyeiket, s szívdobogva várták 
a fiatal lelkészt. Minden szem feléje 
irányult, mikor szép alakja a szószéken 
megjelent. Körültekintett hallgatóin, 
s mikor az idegen arcokat meglátta, 
szelid arca elkomolyult egy pillanatra, 
aztán buzgó fohásszal elkezdte beszé
dét. A lélek szólt belőle, s a szívből 
jött szó megtalálta a szíveket. Áhí
tattal lesték a hallgatók minden szavát, 
s mikor kimondta az Ament, Varga 
uram megbökte a szomszédját, s 
oda súgott neki:

— Ugy-e, hogy ez lesz a mi papunk.
Az helyeslőleg bólintott a fejével.
Csak Török János rántott egyet a

vállán, érezve, hogy le van győzve.
Istentisztelet után a küldöttség 

megállott tanácskozni. Mivel minden
kinek tetszett a káplán, mindjárt, meg 
is akarták hívni, hogy jönne el hoz
zájuk lelkészüknek. Török János 
most már makacskodott, őneki bizony 
nem kell ilyen fiatal ember, kapnak 
ők idősebbet is!

— De hát, az csak nem hiba, ha 
valaki fiatal, szólal fel Varga Mihály.
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— Ha kegyelmednek nem hiba, 
nekem meg hiba, zsörtölődött Török 
János — aztán csak van annyi szóm  
az eklézsiában, mint Varga Mihály
nak.

— Annyi van, de több nincsen, 
pattant fel Varga. Bizony kigyelmed 
nem hoz nekünk papot.

A többiek csitítani kezdték a ha
ragos feleket.

— Má mire való ez a civódás, azt 
otthon is elvégezhetik.

— No, hát én majd azért is meg
mutatom, ki az a Török János — 
szólt mellét verve Török, s otthagyta 
a küldöttséget.

(Folytatjuk.)

A családi nevelésről.
Irta : Horváth János.

(Folytatás.)

A családi nevelés másik hathatós 
eszköze a fegyelem, mely alatt azon
ban nem pusztán a büntetést kell 
érteni. A fegyelem fenntartása azon 
családban könnyű, azaz büntetés al
kalmazása nélkül is állandóan meg
van, amely családban a gyermekek 
szüleiket feltétlenül tisztelik, irántuk 
bizalommal viseltetnek s a szülői te
kintély csorbítatlan. Ez pedig elérhető 
azáltal, ha a szülő gyermekét állandó 
felügyelet alatt tartja. Ne cselekedjék 
a gyermek semmi olyant, amiről a 
szülő nem tud, sőt előzetes megfon
tolással a szülő maga jelölje ki gyer
mekének teendőjét és azokat a helye
ket, ahol erkölcsének veszélyeztetése 
nélkül megjelenhet. Erezze a gyermek 
azt, hogy állandó telügyelet alatt van 
s ha szülői köréből távozik, akkor is 
a szülői érdeklődés kíséri; éljen lel
kében az a tudat, hogy minden csele
kedetéről beszámolni tartozik és a 
szülő ezt kérje is számon. Lássa a 
gyermek, hogy szülőinek bármely 
parancsa, intése, csak az ő javára 
irányul, akkor teltétien megnyugszik 
szülői intézkedésében, nem fog szülei 
akaratának ellene szegülni és nem 
fogja felkeresni azon helyeket, azon 
társaságokat, melyeknek felkeresését 
szülői tiltják s amelyek erkölcsi életet 
legjobban megrontják. Ha pedig a 
szülőnek mégis büntetni kell, ezt is 
szeretettel végezze; a gyermek ne a 
kegyetlen bírót, hanem a jóakaró 
barátot lássa atyjában s vegye észre, 
hogy atyja azt nem örömmel teszi, 
hanem inkább lelki fájdalommal és 
tulajdoképen nem azért büntet, hogy 
bűnt követett el gyermeke, hanem 
hogy ezután ne vétkezzék. A szülő

a fegyelmezésben nagyon következe
tes legyen, nehogy gyermeke azt 
tapasztalja, hogy amiért némelykor 
büntetik, azt máskor meg elnézik és 
megengedik, mert ezzel a szülői tekin
tély csorbát szenved és a nevelés 
eredményét kockáztatja. A szeretetben 
azonban nem szabad gyakorolni az 
úgynevezett majomszeretetet, amely 
ártalmára van a gyermeknek s meg
keseríti későbbi éveit. Sok felnőttől 
halljuk a panaszt, hogy bárcsak szülői 
el ne kényeztették volna.

Ami a szoktatást, mint családi ne
velés eszközét illeti, ez a példaadás
nak ikertestvére, egyik a másiktól 
szinte elválaszthatatlan. A szoktatás 
alatt értjük azon nevelői eljárást, 
midőn a gyermekekkel az emberi 
erényeket folyton-folyvást gyakorol
tatjuk, hogy azokat egész életén 
keresztül követve az élet küzdelmei
ben ezen erények megvédjék a kísér
tések gonosz csábításai ellen s éle
tét boldoggá, megelégedetté tegyék. 
S minthogy a szoktatás az erények 
gyakoroltatásában áll, magának a szülő
nek kell ebben is a példát megadni; 
gyermekével pedig minden szülő minél 
korábban kezdje az erények gyako
roltatását, mert azt mondja a köz
mondás: „Addig hajlítsd a fát, míg 
vessző.“ Az erények közül itt külö
nösen kiemeljük az istenfélelmet, a 
vallásosságot. A szülő minél koráb
ban szoktassa gyermekét arra, hogy 
este lefekvéskor az utolsó és reggel 
felkeléskor az első gondolata Istené 
legyen; őrá gondoljon egy-egy szép 
imában, melyben egyrészt hálát ad, 
másrészt segedelmet kér. A gyermek 
minden dolgát Isten nevében kezdje 
és végezze, mert azt mondja az ének
vers is: „Isten nevében kezdem el, 
ő  segéljen kegyelmével. Ha ő  segít, 
mi sem nehéz; Ha ő  elhagy, erőnk 
elvész.“ Látogasson el a szülő gyer
mekével minél gyakrabban a temp
lomba, úgy bizonyára g3’ermeke fel
nőtt korában sem lesz templomkerülő, 
mert hiszen minél gyakrabban láto
gatjuk az Úrnak hajlékát, annál job
ban megszereljük azt. Istentisztelet 
után pedig otthon a szülő gyermekével 
újból elevenítse fel a templomban 
hallottakat, így az igék még jobban 
bevésődnek szivébe s később jó gyü
mölcsöt teremnek.

Ha emellett aztán a szülő a példa
adásnál említett erényekre nézve is 
nemcsak példát ad, hanem azokat 
szorgalmasan gyakoroltatja ; ha soha 
sem téveszti szem elől gyermekének 
jövő boldogságát, amelyet számára 
főként a neveléssel biztosíthat, ügy a

föntebb röviden vázolt eszközökkel 
bizonyára sikerül neki olyan tagokat 
nevelni, akiknek erkölcse egyházuk
nak és hazájuknak biztos alapját, 
erős támaszát fogja képezni. (Vége.)

Jó az Isten.
Elbeszélés. Irta : Isó G izella.

Csikorgó, hideg téli este van. A 
szél vadul sivít végig a hold fehér 
fényétől megvilágított utcákon s ke
gyetlenül csapkodja a fagyos hó
kristályokat a járó-kelők arcába. Már 
jó későre jár az idő, a kis város ab
lakaiból egymásután tűnik el a vilá
gosság. Még egy-egy késői alak 
botorkál az utcán, azután egészen 
csend lesz, hideg, fagyos csend.

Hanem egy ablakból csak nem 
akar eltűnni a világosság. Gyéren 
szűrődik ugyan ki, de mégis azt jelzi, 
hogy ott nem pihennek. A családfő 
az, kinek szemét kerüli az álom. 
Fáradtan jött haza s most kicsiny, 
hiányosan bútorozott, hideg szobá
jában ül az asztal mellett; széles 
homlokát kezére hajtja és úgy néz 
maga elé mozdulatlanul, hosszan, 
sokáig. Olyan mereven néz és szinte 
nehezen fordítja el szemét, hogy 
körülnézzen a kis szobában.

Itt az egész család: a gyenge, be
teges asszony, meg a három kis 
gyermek. Nyugodtan alusznak, az 
álom feledteti velük egy időre a si
vár, mostoha valót. De az apa nem 
tud aludni. Hiába látja sápadt kis 
gyermekeit nyugodtan aludni, szemei 
elé tűnik a kegyetlen „holnap“, mi
kor az éhes ajkak, könyörgő szemek 
kenyeret kérnek — és hiába kérnek. 
Szíve elszorul a fájdalomtól, oda
megy övéihez, sorra csókolja őket; 
csak félve, vigyázva teszi, nehogy 
felkeltse valamelyiket. Miért venné 
el tőlük az édes álmot, ha nem ad
hat helyette semmit ?! Meg ha eset
leg felkelnének, az megzavarná ter
vében, abban a rettenetes tervben, 
amely olyan sok, fárasztó éjszakai 
virrasztás után született meg agyá
ban. Hajlékában a legnagyobb nyo
mor ütött tanyát. Hiába járt munka 
után, minden igyekezete kárba ve
szett. És már nem tudja tovább 
nézni szerettei kínlódását; egy pisz
toly-durranás, és ő a más világon 
lesz.

Másvilág I Erre a szóra megrezzen 
a férfi. Mit felel akkor, ha majd az 
Isten színe elé jut, aki megkérdi tőle, 
hogyan gondoskodott azokról, kik
nek életét reá bízta. És mit is csinál
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a gyenge asszony a gyermekekkel, 
ha ő, az erősebb sem tudta őket 
eltartani ?

Ránéz újra a kis alvókra. A kis 
Lajoskának keze még összekulcsolva 
áll, talán éppen érte imádkozott! 
Legkisebb fiának meg valami gyötrő 
álma lehet, olyan fájdalmas vonás 
ül az arcán s görcsösen kulcsolja 
át édesanyja nyakát Hát a szegény 
asszony! Kicsi, fehér arcát a szen
vedés olyan magasztossá teszi. És 
ezt a kedves kis családot hagyná ő 
itt és taszítaná még nagyobb nyo
morba ?

„— Nem, nem hagylak el bennete
ket kedveseim, jó az Isten, belé

A tyúkok tojástermeléséröl.
A tyuktartásnak bizonyára lényeges 

jövedelmet adó, sőt sok esetben egye
dül jövedelmező terménye a tojás. 
A tyúktojás világpiaci cikk, amely 
éppen olyan kelendőségnek örvend, 
mint akár a búza, könnyen megálla
pítható rendes piaci ára van, amely 
a kereslet és kínálat viszonyai szerint 
alakul. Európa nagy városaiban, így 
újabban Budapesten is, tojásbörzék 
létesülnek, amelyeken a nagyban 
való tojáskereskedelmet lebonyolítják 
és ahol a tojásnak árát ép úgy jegy
zik, mint a gabonatőzsdén a gabonáét, 
vagy az értéktőzsdén a különböző 
értékpapirosokét. íme mindez élénken 
megvilágítja azt az óriási jelentőséget, 
amelyet a tyúktojás a világpiacon 
betölt.

A tojás piaci ára az évszakok sze
rint eléggé nagy ingadozást mutat. 
A tojást u. i. nem lehet sokáig el
tartani és így ára jóformán a napi 
termelés szerint igazodik. Tavasszal 
és nyáron, mikor a tyúkok javában 
tojnak, nagy a termelés és ezért ala
csonyak az árak, ellenben ősszel, mi
kor a tyúkok vedlenek, továbbá téli 
hidegben jórészben vagy teljesen el
hagyják a tojásrakást, ilyenkor azu
tán nagy és élénk kereslet mellett 
lényegesen emelkednek az árak. A 
gazdának tehát arra kell törekednie, 
hogy ősszel és télen, magas árak 
mellett lehetőleg sok tojást legyen 
képes piacra vinni.

A fenti célnak elérésére többféle 
mód kínálkozik. Ezek egyike a korai

vetem bizalmamat, hiszen ő nem 
.hagyja el a benne bízókat, majd csak 
könyörül rajtunk is — “ mormogja 
halkan és undorral hajítja el magá
tól a gyilkos szerszámot.

A zörgésre ijedten rezzen fel az 
anya, de mikor meglátja urát, meg
nyugodva mondja:

„— Hazajöttél János ? Olyan ne
hezen vártalak; egy örömhírt tarto
gatok számodra. Végre megsegített 
a jó Isten ! Ma értesítettek, hogy a 
gyárban kaptál alkalmazást jó fize
téssel. Meg akartalak várni az öröm
hírrel, de igen fáradt voltam s gon
doltam, hiszen holnap sem késő és 
bizony csak elaludtam.“

csirkenevelés. A kora tavasszal kelt 
jércék u. i. ősszel kezdik a tojásra
kást, amikor az öregebb tyúkok ved
lenek és félbenhagyják a tojást. A 
fiatal jérce ilyenkor és később a tél 
folyamán, vagy legkésőbb kora tavasz- 
szal jelentékeny jövedelmet juttat 
gazdájának. Ezért tyukállományunkat 
évenkint frissítsük fel korán kelt jér- 
cékkel. Ne tűrjünk meg négy évesnél 
idősebb tyúkokat (legföljebb néhányat 
csibeneveléshez). Ehhez képest gon
doskodjunk évenkint a tyukállomány 
V4 részének megfelelő korai kelésü 
jércéről. Ezt a berendezkedést nem 
lesz okunk megbánni.

Másik mód a tyúkok jó táplálása 
különösen ősszel a vedlési idő alatt, 
továbbá télen. Igaz, hogy a vedlés 
ideje alatt a legbővebb táplálás mel
lett sem tojik a tyuk, de ezen a kel
lemetlen állapoton könnyebben és 
gyorsabban átesvén, nemsokára ismét 
tojni kezd és ezzel a kései tojáster
meléssel hálálja meg a neki juttatott 
jobb tartást. A téli kiadó etetés hat
hatós eszköz a baromfitenyésztő ke
zében, ha tyúkjait téli vagy kora ta
vaszi tojásrakásra akarja ösztönözni.

Amilyen szükséges azonban a jó
tartás, épp olyan veszedelmes és ká
ros hatású a túlságos táplálás, a hiz
lalás. Keveset mozgó és igen jól tar
tott tyúkok elhíznak és a tojásterme
léssel felhagynak. Egyébként a nem 
kielégítő tojástermelésnek más oka is 
lehet. A tyúkok túltenyésztettsége. 
Különösen kisebb baromfiudvarban 
hamarosan megboszulja magát az az 
eljárás, hogy mindenkor csak saját

Hideg borzongás futott végig a 
férfi testén. Oh, ha későn lett volna ! 
Azután térdre esett és úgy imád
kozott hálatelt szívvel a jó Istenhez, 
aki nem hagyja el a benne bízókat.

O lv a s s á to k  a b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ülőit «II, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Február 9. vasárnap, Márk 5, 22—43.

, 10. hétfő, Márk 6, 1—13.
„ 11. kedd, Márk 6, 14—29.
„ 12. szerda, Márk 6, 30—44.
„ 13. csütörtök, Márk 6, 45—56.
„ 14. péntek, Márk 7, 1—13.
„ 15. szombat, Márk 7, 14—23.

Jnevelésü jércéket és kakasokat ha- 
'gyunk meg magnak. Legalább is ka
kasokat időnkint más tenyészetekből 
kellene beszerezni, hogy azok tyúkja
inkkal semmiféle rokonságban ne le
gyenek. A hosszú ideig tartó rokon
tenyésztésnek u. i. a törzs elfinomo- 
dása, bizonyos elkényeztetés és ezzel 
kapcsolatosan hiányos tojástermelés 
lesz a következménye. A kakasokat 
tehát időnkint idegen törzsből kell 
beszerezni, a tenyésztésre szánt jér
cék kiválasztásánál pedig ne csupán 
a külsőre legyünk tekintettel, hanem 
a származásra is. E célból tartsuk 
figyelemmel tyúkjainkat és a legjobb 
tojók után igyekezzünk magnak való 
jércéket nevelni.

Bármily gonddal választjuk is meg 
a tenyészanyagot, akármilyen gondot 
fordítunk az etetésre, a téli tojáster
melést képtelenek leszünk fokozni, 
ha nem gondoskodunk a tyúkok szá
mára jó meleg téli szállásról. A meleg 
ól a téli tojástermelésnek egyik fő
feltétele. Igen jó, egyszerű és olcsó 
téli tyúkólak a félig földbe ásott, nád
dal, vagy zsúppal vastagon fedett 
ólak. Az ilyen pinceszerü ólak jól 
tartják a meleget, bennök a tyúkok 
erős téli fagyban is jól érzik magu
kat és megfelelő tartás mellett kielé
gítő módon tojnak is. Másik egyszerű 
módja a tyúkól melegen való tartá
sának az, hogy a tyukólat a marha
vagy lóistállóhoz hozzáépítjük, vagy 
ilyen istálló közé építjük úgy, hogy 
azt belül az istállótól lécfal választja 
el. A lécezés olyan sürü legyen, hogy 
azon a baromfiak az istállóba ne jut
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hassanak. Az istálló melege így a 
baromfiólban állandóan kellemes hő
mérsékletet tart fenn. Közönséges 
baromfiéinak téli hőmérsékletét azzal 
is enyhíthetjük, hogy padlózatára 
60—80 cm. vastagon friss istállótrá
gyát terítünk el és azt jó erősen le
tiporjuk. A trágya korhadásnak indul, 
meleget fejleszt és enyhíti az ól hő
mérsékletét. Ha a trágyaréteg kihűlt 
és a hideg időjárás még folytonosan 
tart, a régi trágyát ki kell hordani 
és friss trágyával helyettesíteni.

Természetesen lehet a baromfiól 
hőmérsékletét fűtéssel is szabályozni, 
de ez a legdrágább mód és csak ér
tékes állománynak nagyban való te
nyésztésénél lehet hasznothajtó. A 
fűtéssel egyébként nagyon óvatosnak 
kell lenni, hogy a tyúkokat el ne 
kényeztessük, mert ez nagyobb bajt 
és veszteséget okozhat, mintha a 
tyúkok akár egész télen egy tojást 
sem raktak volna.

Bármily buzgó igyekezettel törek

szünk is arra, hogy a tojástermelést 
az egész év folyamán lehetőleg ki
egyenlítsük, ezt a törekvésünket soha 
sem követheti teljes siker. Ezért úgy 
a kisebb háztartásban, mint a nagy- 
vállalkozásban igyekszünk a nyári és 
őszi tojásokat télre eltenni. Erre a 
célra a köztudat legalkalmasabbaknak 
tartja „a két asszonynap között“ ra
kott tojásokat. Ez az időszak augusz
tus 15-ike (Nagyboldogasszony) és 
szeptember 8 ika (Kisasszony napja) 
között van. Tényleg ez az időtáj leg
alkalmasabb a tojások téli eltevésére, 
mert ilyenkor még a tyúkok tojás- 
termelő képessége is elég jó, másrészt 
az idő már eléggé előrehaladott, hogy 
a tojások a telet baj nélkül bevár
hassák.

A tojás téli eltartásának igen szá
mos módja ismeretes. Szokás a tojá
sokat zsírral, vagy más anyagokkal 
bekenni, hogy a levegő behatolását 
lehetőleg akadályozzuk, de a legfőbb 
dolog mégis az, hogy az eltett tojás

az elrakás alkalmával teljesen friss 
legyen. Nagyon kell továbbá ügyelni 
arra, hogy az eltartott tojás szagtalan, 
tiszta levegőjű, szellős helyiségben 
legyen elhelyezve. Dohos, penészes 
helyen, vagy ahol kellemetlen szagu 
anyagokat (petróleumot, kátrányt stb.) 
tartunk, a tojás is ilyen idegen szagot 
vesz fel és teljesen élvezhetlenné válik.

A tojások összeszedése már kisebb 
tenyésztésben is sok bajjal jár, ha a 
tyúkok kényük-kedvük szerint szana
szét eltojhatnak. A dolognak egysze
rűsítése okából szokás a, tyúkokat 
reggelenkint „kinézni“, vagyis kike
resni azokat, amelyek aznap tojni 
fognak. Ezeket azután az ólnak tojó
fészkekkel felszerelt nyugodalmas, 
félhomályos részébe zárjuk addig, 
amíg el nem tojnak. Ezt az eljárást 
különösen azért ajánlom, mert így 
módunkban áll a legszebb és legjobb 
tojótyúkoknak tojásait külön gyűjteni 
és tenyésztési célokra külön kiköltetni.

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Gyászrovat. Egyházasberzsenyi Ber
zsenyi Gyula földbirtokos, a keszt
helyi ág. h. evang. egyház felügyelője 
f. évi január hó 26-án életének 77-ik 
évében rövid szenvedés után Keszt
helyen elhalálozott. Béke hamvaira!

Némethy Piroska nyug. polg. isk. 
tanárnő, néhai Némethy Pál ev. fő- 
gimn. igazgató leánya, meghalt 73 
éves korában Miskolcon. Áldott lelkű 
nő volt, kit a szeretet és tisztelet 
vett körül életében s őszinte részvét 
kísért utolsó útjára. Áldott legyen 
emlékezete!

Nöegyleti gyűlés. A kemenespálfai 
ev. nőegylet f. évi január 19-én tar
totta meg közgyűlését, melyen a pénz
táros beterjesztette a múlt évi szá
madását. E szerint 1911. évi marad
vány 752‘20 K. 1912. évi tagsági 
díjakból 39'40 K. 1912. évi kamatok 
32-50 K. összesen 825'10 K. Ebből 
a nőegylet 58 .kor. 07 fill. értékben 
szép hímzett oltár- s szószékterítőt 
készíttetett s a kér. árvaházra 5 kor. 
adott. így a vagyona 761 kor. 91 fill. 
Isten adja áldását a buzgó egyesü
letre, a lelkes vezetőkre s az áldo
zatkész tagokra!

Új nőegyesület. A gyékényesi (Som. 
m.) ev. gyülekezetben január 19-én 
nőegylet alakult, amelynek vagyona 

j  egy hét alatt 402 koronára emelkedett.
Az Evangélikus Családi Kör Buda

pesten múlt héten tartotta meg Teleki- 
Eóth Johanna emlékünnepét, a me
lyen a megnyitó-beszédet Seltenreich 

J Kornél alelnök mondotta, aki ha- 
■ tásos és tartalmas beszédében a nők

höz fordult és a protestáns szellem
nek a családokban való fejlesztését 
ajánlotta figyelmükbe. Azután Palló

j  Imre, a_zeneakadémia növendéke
énekelt, majd Martom/ Elek evang. 
valléstanár emlékbeszéde következett, 
aki Teleki Józsefné életpályáját és 
százezer forintos alapítványának tör
ténetét méltatta.

Felolvasások. Az őrimagyarósdi 
evang. gyülekezetben a tél folyamán 
Rónay B. Gyula lelkész, valamint 
Asbóth József és Bögöthy Károly 
tanítók közreműködésével — heten
ként, vagy két hetenként ismeretter
jesztő felolvasásokkal egybekötött 
vallásos estélyek tartatnak, melyeket 
a hívek szeretettel s nagy számmal 
látogatnak. A vallásos és ismeretter
jesztő felolvasásokat énekszámok s 
szavalatok egészítik ki.

A január 19-iki közgyűlésen pedig 
a gyülekezet elhatározta az uj énekes
könyvnek Advent I. Vasárnapján 
leendő bevezetését s használatba 
vételét.

I tth o n ró l.

A király levele. A múlt héten 
megírták a lapok, hogy a magyar 
király levelet irt az orosz cárnak s 
azt külön megbízottal küldte Szent
pétervárra. Sokan ebből is a béke 
reménységét merítik, s azt mondják, 
hogy ez a levél is a fennálló jó 
viszonv bizonysága.

Az idén nem lesz nagy hadgyakorlat. 
Az idén nem lesz nagy hadgyakorlat, 
mert rendkívüli katonai intézkedéseket 
kellett tenni, a melyek folytonos 
tábori gyakorlattal voltak egybekötve.

A nép földéhsége. Debrecen váro
sának Szovát község határában birtoka 
van, melyet kisebb tagokban szokott 
bérbeadni. A birtoktestek nyilvános 
árverését most tartotta meg Debrecen 
s jellemző az alföldi nép földéhségére, 
hogy a nagy versengés folytán a 
birtokok eddigi száznegyvenezer ko
rona évi bérét kétszázharmincezer 
koronárra szöktették fel.
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A Magyar Gazdaszövetség nagy
gyűlése. A Magyar Gazdaszövetség 
ezidei nagygyűlését Kassán tartja 
meg. A nagygyűlés céljaira Kassa 
város törvényhatósága 2000 koronát 
szavazott meg.

Ilyen a fejbelövés. A vigyázatlan
ságról szól ez a kis újsághír. Kovács 
Pál debreceni erdőkerülő revolverét 
tisztogatta. Közben halántékához 
emelte a fegyvert, hogy megmutassa, 
hova illesztik az öngyilkosok a 
revolver csövét.

— Lássátok, ilyen a fejbelövés —  
magyarázta családtagjainak.

A revolver elsült és Kovács holtan 
bukott a földre.

Láthatatlan repülőgép. Egy gyalog
ezredbeli főhadnagy erdekes, katonai 
szempontból nagyjelentőségű repülő
gépet szerkesztett. A gép a kondor- 
keselyű szárnyaihoz hasonló. A gép 
szerkezetében az az újítás, hogy a 
szárnyfelületek teljesen átlátszó, üveg- 
szerű anyagból készültek. A gépen 
ülő ember repülés közben minden 
legkisebb változást meglát, de maga 
a gép s a rajtaülő alulról nézve 
szabad szemmel még kis magasságban 
is teljesen láthatatlan.

Hogyan hívják be a kivándorlott 
tartalékost. Mostanában igen sok 
tartalékost hívtak be a közös had
sereghez. De a katonakötelesek nagy 
része az Egyesült-Államokban van 
és ezeket sürgős behivójegy hívta 
haza. A konzulátusokhoz is ment 
utasítás és az amerikai osztrák-magyar 
konzulok az Amerikában megjelenő 
magyar lapokban felhívásokat tettek 
közzé, hogy a behivottak jöjjenek 
haza Magyarországba.

Katonahistória. Igen sajnálni való és 
részvétet érdemlő, de fölötte tanulságos eset 
történt a minap Budapest egyik széles utcáján. 
A regiment az aszfalton masírozott. Jött a 
tábornok, mire a katonák kemény lépéssel 
tisztelegve haladnak el a nagy ur előtt. 
Hogyan, hogyan nem, egy különben is jámbor 
formájú közlegény, megcsúszik, s az ünnepies 
pillanatban kegyetlenül hasra vágódik a havas 
utón. A mellette lépkedő hadnagy éktelen 
dühre gerjed, mert bizonyos, hogy őt veszik 
elő, mért nem tanította meg jobban járni a 
legényt. Szidja, korholja is szegényt; hogyan 
lehet a katona ilyen málészáju, miért nem lép 
ki keményebben, biztosabban ? Mi lenne vele 
a hadjáratban, ha ott is igy bukdácsolna és 
eltörné a puskáját ? A mint igy oktatja a 
hadnagy, egyszerre csak megcsúszik az aszfalt 
jegén s oldalvast esik. Hegyes kő hevert az 
utón, s kegyetlenül megsértette a hadnagy 
oldalát. Az arany csillag vitéze tehetetlenül 
ott hevert a földön. A büszke lován „menetelő“ 
kapitány odarugtat a hadnagy mellé és szigorú 
hangon jelenti ki, hogy egy hadnagy, a kinek 
borjut sem kell vinni, már csak vigyázhatna 
annyira magára, hogy a népes utcán ne 
történne vele, a civilek gúnyjára, ilyen kala- 
mitás. Miközben a századparancsnok fensőbb-

ségesen magyaráz, kerül-lordul a lova, meg
csúszik a jeges aszfalton, s a kapitány odaterül 
éppen keresztbe a hadnagyra. Mindkettőt 
nehéz sebbel vitték a helyőrségi kórházba. A 
közlegény pedig masírozott tovább . . .

Jó kedv. Fegyör: Hallja kilences, viselje 
magát tisztességesebben, mert vasra veretem 1

R a b : Maga úgy beszél, mintha valaki 
volna, pedig magát kilökhetik innen Illaváról, 
de én itt maradok tiz esztendeig, a ragyogóját! 

*
— Na most már bevettem egy port a fej

fájás ellen, egy pilulát a májbajom ellen és 
egy kapszulát a köszvényes lábam miatt. 
Most már csak arra vagyok kiváncsi — hogyan 
tudják ezek az orvosságok a rendeltetésük 
helyét megtalálni ? *

Megtakaritottál-e valaha egy fillért, te 
pazarló, könnyelmű fráter ? — kérdi dühösen 
az apa tékozló fiától.

— Sőt már tiz fillért is megtakarítottam I
— Mikor ? — kérdi hitetlenül az öreg.
— Múlt héten Írtam apának egy levelet.. .
— Na és hogy jön ez a megtakarításhoz ?
— De nem tettem rá bélyeget . ..

A z  o r sz á g 1 d o lg á r ó l.

Félretették az új adótörvényeket.
Egyik számunkban ismertettük az új 
adótörvényeket s megírtuk, hogy azt 
a gazdálkodó közönségre kedvezőnek 
tartjuk. Azóta Vázsonyi Vilmos és 
még sokan heves támadást intéztek 
az adótörvények ellen, úgyhogy a 
miniszter a törvény végrehajtását fel
függesztette, sőt állítólag végleg félre
tette. Mint minden törvényt, úgy ezt 
is bizonyára lehet és kell javítani. 
Mégis sajnáljuk félretételét azért, mert 
könnyen készíthetnek olyan törvény- 
javaslatot, mely a gazdálkodó közön
ségre terhes. A „Gazdaszövetség“ ezt 
írja az egész mozgalomról. „Az adó
törvények elleni mozgalomban leg
inkább azokat látjuk és azokat halljuk, 
akik a múltban III. osztályú kereseti 
adót fizettek. Ha már most tudjuk 
azt, hogy a múltban éppen a III. oszt. 
kereseti adó kivetése körül volt a leg
nagyobb igazságtalanság és hogy az 
adóstatisztikai adatok szerint például 
a budapesti téglagyárosok átlagos 
megadóztatott jövedelme csak 3933 
korona volt, a vidékieké pedig 647 
korona, vagy hogy a budapesti ügy
védek 1666 korona, a vidékiek 917 
korona, a budapesti orvosok 1543 
korona, a vidékiek 622 korona, a buda
pesti korcsmárosok 1430 korona, a 
vidékiek 527 korona átlagos jövede
lem után fizetek adót, akkor egy 
kissé gondolkozóba kell esnünk az 
egész mozgalom őszintesége fölött.“ 

A hadkötelesek kivételes nősülése. 
A régi véderőtörvény értelmében a 
a honvédelmi miniszter kivételes ese
tekben nőslilési engedélyt adott azok

nak az ifjaknak, kik állítási kötelezett
ségüknek még nem teleltek meg. Az 
új véderőtörvény felhatalmazta a mi
nisztert, hogy e jogát felfüggesztheti, 
vagy vele élhet, ahogy azt szüksé
gesnek látja. A külpolitikai helyzetre 
való tekintettel a múlt évben egyál
talában megvonta ezeket az engedé
lyeket a honvédelmi miniszter s a 
legkivételesebb esetekben sem adott 
nősülésre engedelmet. Most rendeletet 
adott ki a miniszter, melyben kijelenti, 
hogy az állítási kötelezettségüknek 
még eleget nem tett férfiak nősül- 
hetésére vonatkozó tilalmat 1913. feb
ruár 1-től, esetleges újabb rendelke
zésig megszünteti.

A  n a g y v ilá g b ó l.

Felmondták a fegyverszünetet. A
sokáig húzódó béketárgyalás végre 
is elakadt. Mivel a törökök Driná- 
polyt nem adják át, a balkán szövet
ségesek felmondták a fegyverszüne
tet. így tehát hétfőn este újra kez
dődött a háborúskodás s Drinápoly 
bombázása. Drinápolyról a legkülön
bözőbb hírek vannak forgalomban. 
Némelyek szerint a városban anarkia 
van. Az eleség teljesen elfogyott és 
úgy a lakosság, mint a katonaság a 
város átadását követeli. Több nagy
rangú tisztet meggyilkoltak. Mások 
szerint a vár erősen tartja magát, a 
katonák lelkesednek s a győzelemben 
bizakodnak. Hogy az ellentétes hírek 
közül melyik igaz, a háború hama
rosan eldönti.

Az Egyesült Államok 1912. évi be
vándorlása. Az elmúlt esztendő be
vándorlási statisztikája most jelent 
meg. E szerint egy millió 440.000 
bevándorló érkezett az Egyesült- 
Államokba és 691.980 ment haza. 
A visszavándorlók legnagyobb részét 
a balkán államok lakói adták, a kik 
a háború első hírére tömegesen men
tek haza. Júliustól decemberig, tehát 
az esztendő második felében Ausz
triából 48.270 bevándorló jött és 
13.374 ment vissza, Németországból 
15.492 jött és 2.296 ment haza, Olasz
országból 93.3o4 jött és 37.772 ment 
haza, míg Magyarországból 51.286 
ment ki és 11.926 tért haza. A 
visszavándorlási arány a magyarok
nál egyike a legrosszabbaknak. A 
kivándorlók száma azonban nem 
teljes, mert a nemzetiségeket nem 
magyaroknak jegyzik be, hanem né
meteknek, vagy szlávoknak.

Hajókatasztrófa. A Cap la Hague- 
nál az Algírból Rouenba visszatérő 
Phryné gőzös összeütközött a Ham-
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burgból Valparaizóba menő Panyani 
német vitorlással. A Panyani azonnal 
elsülyedt. Legénységének négy em
berét a Phryné megmentette. A többi 
harminc ember elveszett.

A Vezúv háborog. A Vezúv újra 
erősen háborog. Több kráterből erős 
lüstfelhő szállt ki. A lakosság nagy 
része szabad ég alatt töltötte az 
éjjelt.

Százszoros rablógyilkos. Orosz
országban Harkovban lertóztattak 
egy rablógyilkost, akiről már eddig 
bebizonyult, hogy százhárom rabló
gyilkosságot követett el.

A Harangszó perselye.

A lap terjesztésére befolyt 22’ 10 K. 
Újabban adakozott dr. Schreiner Kál
mán Sopron 2 50 K. összesen 24 60 
korona.

A jókedvű adakozót szereti az Isten I

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

F. M -né Ngeresd. Hálásan köszönöm. 
Sorra kerül valamennyi. Őszinte tisztelettel. 
Cz. L. Abaujszántó. Köszönöm az értékes 
kéziratokat A karácsonyi vers ki volt szedve 
s csak a tördelő hibájából nem került a lapba. 
Legközelebb elküldöm. Őszinte tisztelettel. 
K. S. Tét. Valószínűleg a jövő számban 
kezdem közölni értékes cikkedet. A különle- 
nyomatról külön ir a nyomda. Szeretettel 
üdvözöllek 1 I. K, Irsa. Az előfizetés rendben 
van. Tisztelettel.

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913 év, február hó 6-án 
Búza 21.50, Rozs 19.—, Árpa 19.—, Zab 

19.60. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

VEGYES HI RDETÉSEK.

Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 
(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

K e r e s e k
szerény igényű házikisasszonyt, aki 
a háztartásban való segédkezést és 
a főzést vállalja. Protestáns pap vagy 
tanító árvája előnyben részesül. Jelent
kezések az igények megjelölésével 
dr. Réthey Ferenc jogakadémiai tanár 
elmére Kecskemétre küldendők.

Számtalan
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli,
Répczelaki,
Trapista,
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- é f *  vajgy&rak

---------- R é p e z e la k .-----------

Tanulók kerestetnek.
Könyvkereskedésembe, nyomdámba 
és könyvkötészetembe egy-egy jó 
magaviseletü fiút, ki esetleg 4 közép
iskolát is végzett, tanulóul felveszek. 

W E L L I S C H  B É L A
S Z E N T Q O T T H Á 8 D .  (Vasmegye.)

Toronyóra-készítő. 

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K örm en d en , Vasmegye.
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

Jóravalí) falusi fiút felveszek 
tanulónak. — BALOGH JÁNOS 
cipész, CSÖNGE (Vasm.)
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Szalóky Zs igmond
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
S zen th áro m ság té r.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sirkőraktára. 
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületmunkát és m inden
nemű javítást elfogadok.

I

I
ifí rf bn  ^ * * 1

könyvnyomdája és könyvkereskedése 

S Z E NT GOT THÁRD (VASM.)

Ajánlja a Nagytiszteletü Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyomtatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. Ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb, minden árban kaphatók. 
Szolid árak 1 Pontos és gyors kiszolgálás I

Nyomatott Wellisch Béla viUamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
MeojeleníK novembertől februáría minden vasárnap, m á rc iu si oktúberio minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházkerület! evangéliomi egyesület.
Szerkesz t i  K API UÉL A e v. lelkész.

Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 5 0  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak , kézira tok  és m indennem ű meg
k e resések  a szerkesztőség  oím ére Körmendre (V asvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is .

T A R T A L O M :  Pohánka M arqit: Cimbalom mellett (vers). — A nemzeti nagyság alapja. — Farkas M ihályné: Öreg asszony sorsa.
(Elbeszélés.) — Fábián szórt milliók. — Pálmai Lajos: A hitehagyolt. (Elbeszélés ) ----Magyar Gazda. Orbán Károly:

Kísérlet műtrágyával. — Ország-Világ. — Persely.

Cimbalom mellett.
Kezdd el kis testvérem még egyetlen egyszer, 
Tudom, hogy elkezdnéd nékem százezerszer 
Azokat az édes, szép melódiákat.
Hallgatnám melletted nagy, szent áhítattal, 
Míg rózsás szárnyát is kibontja a hajnal: 
„Sirassatok engem orgonavirágok . . .“

Összekulcsolt kézzel, némán-szótlan állok;
Ezt a névtelen, nagy, igaz boldogságot 
Én Uram, Istenem, — hogyan köszönjem meg?l 
Mint távol, sejtelmes zúgás a föld ölén,
Úgy hatolnak hozzám a hang, a dal, a fény 
Egy kis nyílásán át csöndes börtönömnek.

Száll a dal, száll a dal langy tavaszi éjjel, 
Orgonavirágok illatözönével;
Engem is, engem is magukkal ragadnak.
Hát mért zúgolódnám ? — Aldlak Isten érte I 
Dalravágyó lelkem ennyivel beérte,
És nem vall magánál senkit boldogabbnak.

Ti remegve fénylő csillagi az égnek,
Úgy-e most velem is beh cserélhetnétek ?
A végtelen űrbe nem jut tihozzátok,
Mi, — bár el-elhalón, szaggatottan s törten, 
L)e tudom, örökkön zeng majd a szivemben: 
„Sirassatok engem orgonavirágok . .

P o h án k a  M arg it.

A nemzeti nagyság alapja.
A németek nagy császára, az ev. 

II. Vilmos szép beszédet mondott az 
elmúlt napokban. Most ünnepli ugyanis 
a német nemzet az 1813-iki felkelés 
emlékünnepeit. Természetesen a nem
zettel együtt ünnepel a koronás ural
kodó. Azt is természetesnek találjuk, 
hogy mint népének atyja, ezt az ün
nepet is felhasználja népe tanítására 
s helyes irányba vezetésére.

Dccsak olvassuk el ezt a tanítástI 
Csak nézzük meg, hogy az igazi val
lásos lelkületű uralkodó hol és miben 
keresi népe nagyságának biztosítékát!

Visszatekint a múltba s annak ta
nulságait összefoglalva így szó l: „nem 
harci babér, nem jólét, hatalom és te
kintély biztosítja egy népnek sorsát 
és jövőjét, hanem egyedül az erkölcsi 
erő, mely benne lakozik. Ennek az 
erőnek gyökere az istenfélelem, köte- 
lességtudis, hazaszeretet, király hűség.“

És midőn a jövendő időt fürkészi, 
akkor is miben bizakodik?.. Nem 
elégszik meg az ipar, kereskedelem, 

j tudomány, művészet nagy előrehala- 
! dásával, nem nyugtatja meg a kato- 
! naság nagy száma és fegyelmezett

sége, hanem mindent attól a vallásos 
érzéstől, attól a valláserkölcsi gon
dolkodástól vár, mely hű népe min
den flát betölti. Ez a vallásos érzés, 
ez a nemzeti nagyság alapja 1 Ahol 
ez megvan, ott kifejlődnek az emberi 
lélek legszebb jellemvonásai, mint a 
hogyan a fekete termőföld, az égi 
harmat s napsugár természetszerűleg 
növelik a legszebb virágokat. Ahol 
azonban hiányzik a vallásosság, ahol 
az Isten iránti hűséget megtagadják 
s a vallás oltárait szétrombolják, ott 
lassanként elhalványulnak a többi 
nagy ember-erények: a hazaszeretet, 
önfeláldozás, kötelességtudat, ember- 
becsülés. Lassanként azután nem 
marad semmi, csak egy széthúzó 
nép s pusztulásnak induló nemzet.

A császár ezekkel a szavakkal vé
gezte be beszédét:

„A mai napot nem ünnepelhetjük 
meg szebben, mintha újból fogadalmat 
teszünk, hogy múltúnkhoz és atyáink
hoz mindenkor méltók leszünk és a 

I drága örökségként reánk maradt esz- 
\ ményeket és szent vallásunkat ápoljuk, 

mert ezek képesítenek bennünket, hogy 
| drága hazánkat áldozatkészséggel 
I  szolgáljuk.
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Kelet Poroszország tartománygyü- 
lése az evangeliomszerü beszéd hatása 
alatt felkelt és egyértelműen kiáltotta : 
Hívek lestünk Istenhez és a király
hoz!

Nézzétek, ez a mi jövendőnk útja, 
mely felfelé vezet! Hiába prédikálnak 
a próféták ! Hirdetheti az egyik, hogy 
csak az ipar megerősödése boldogítja 
a magyart. Mondhatja a másik, hogy 
az önálló vámterület a magyar Kánaán 
kapuja. A világba kiálthatja a har
madik : hogy csak az általános titkos 
választójog menthet meg minket 1 
Egyikkel sem vitatkozunk, mert még 
olybá tűnnék fel, mintha bármelyik 
beszédben is nem találnánk igazságot.

Mégis azt mondjuk: nem ez a mi 
nemzeti nagyságunk alapja! . . Ha 
boldoggá akarjuk tenni nemzetünket 
s naggyá hazankat, — mar pedig ki 
ne akarná ezt, — akkor vissza kell 
térnünk Istenünkhöz! Fel kell épí
teni a vallás régi oltárait. De ezen 
ne a felekezeti türelmetlenség, hanem 
az istenfélelem, emberbecsülés tüze 
lobogjon. Ebből a vallásosságból táp
lálkoznak azok az erények, melyekre 
hazánknak szüksége van. A vallás 
szenteli meg a hű kötelességteljesí
tést, az erkölcsös, józan életet, az 
összetartást, az elbizakodottság nél
küli nemzeti önérzetet. A vallas mu
tatja meg, hogy lehet köztünk sok
féle különbség, de a haza iránti kö
telességben egyenlőknek kell lennünk 
mindannyiunknak.

Bárcsak a buzgón vallásos, evan
gélikus nemet nép példája minket is 
megtanítana arra, hogy a legnagyobb 
hazaszeretet ezzel a fogadástetellel 
kezdődik 1 Hívek leszünk Istenhez / . . ,

Öreg asszony sorsa.
Elbeszélés. Irta: Farkas Mihályné.

Sokszor hallottam a példabeszédet: 
„Könnyebben eltart egy apa tíz gyer
meket, mint tíz gyermek egy apat.“ 
Merész túlzásnak tartottam mindig, 
mígnem a nép között é.ve, sok al
kalmam volt meggyőződni annak 
igazságáról.

Az a kis történet is, amit elmon
dandó vagyok —  szomorú valóság.

* *
*

Az imént gördült be a lelkész ko
csija a tehetős parasztgazda udva
rára. Ő maga már belépett a házba, 
de az egyházfi most kászolódik le a 
kocsi-ülésből, óvatosan tartva kezé
ben a feher kendőbe göngyölt kelyhet 
s az Úr-vacsorájának egyeb kellékeit.

Szomorú ház ez nagyon 1 Egy ki
csinyke élet ébredt itt ma a kelő 
nappal, de az édes anyáé kialuvófél- 
ben — fiatalon, boldogan, meghalni 
oly nehéz — az Úrnak végzései be- 
láthatatlanok.

Kevéssel utánunk egy elkénysze
redett anyóka vánszorog be a kapun, 
kopott nagykendője alatt mintha va
lamit szorongatna. Agyonfoltozott ru
hájában, sápadt, beesett arcával, maga 
a megtestesült nyomorúság.

Vissza-visszatekint, mintha rossz
ban járna, majd végiglopódzik a ház 
mentén, s az udvaron leül egy kidült 
száraz fatörzsre, mit a gazda talán 
kútágasnak szánt, s hogy majd meg
faragják, oda készített.

Fázósan gubbaszkodik ott, pedig 
az őszi nap me egen ontja rá suga
rait ; feje fölött lármás fecskesereg 
csapong, azok röptét kiséri szomorú 
tekintettel. Talán ő is, mint azok, 
elvágyakozik innét, melegebb vidékre, 
boldogabb hazába ?

A szomorú szertartás ott benn vé
get ért, a lelkész ismét megjelenik a 
tornácon és vigasztaló szavakkal bú
csúzik a házigazdatói, ki őt lehor- 
gasztott fejjel nyomon követi. Az 
öreg asszony pedig ezalatt észrevét
len közeledett hozzájuk, s most hir
telen lehajol, hogy megcsókolja az 
egyház szolgájának kezét.

„Egy kis kérésem volna, tiszte
lendő uram.“

„Beszéljen jó asszony!“ 
„Négyszemközt szeretném csak 

megmondani.“ Lassan haladnak egy
más mellett hátrafelé a hosszú ud
varon.

„Hogy hívják leányom ? Nem em
lékszem rá, hogy már láttam volna.“ 

„Özvegy Kaszás Péterné a nevem, 
és bizony nem láthatott még tiszte
lendő uram. Tavaszi szántáskor lesz 
még csak esztendeje, hogy közénk 
hozták, én pedig már évek óta nem 
tudok a templomba járni, mert a 
sallósi templom jó két órányira van 
ide gyalogszerrel. Ez az én legna- 
gyobbik bánatom. Míg győztem erő
vel, el nem mulasztottam volna egyet
len vasárnapot se, s a szent beszéden, 
amit ott hallottam, elgondolkodtam 
egész héten át. De már két eszten
deje, hogy ágynak estem, nagyon 
ross'z a mellem és a lábaim se bír
nak, most is csak azért cihelődtem 
fel, mert hírét vettem, hogy kihozták 
a tisztelendő uramat a szegény Ke
lemen Jánosné hugomasszonyhoz. “ 

„Ki a gondviselője?*
„Senki! Azaz hogy a fiam, meg 

a felesége. Igenis. Itt lakom azoknál,

mindjárt a harangláb mellett, az alsó
szeren. De már jobb szeretnék künn 
a temetőben lakni. Minek is él az 
ilyen tehetetlen öreg, akinek már 
senkise veheti hasznát, mikor körü
lötte a fiatalok rendre hullanak. A 
múlt héten igen rosszul voltam, már 
reménykedtem, hogy eljő az én órám 
is, csak az bántott, hogy nem élhet
tem még egyszer utoljára az Úr va
csorájával.“

„De hát miért nem küldtek értem? 
Kijöttem volna szívesen.*

„Tetszik tudni, az ilyesmi pénzbe 
kerül. Nem a tisztelendő urat értem, 
tudom, hogy a szegénytől nem fogad 
el semmit se, de a fuvaros, meg az 
egyházfi járandósága. Hanem, ha ta
lán most lenne olyan szíves a tiszte
lendő úr, hogy meggyóntatna az Isten 
nevében !*

„Helyesen van! Menjünk a laká
sára.“

Az öreg asszony ijedt, tiltó moz
dulatot tett.

„Nem ! Ne, a világért se ! Ott nem 
is tudják, hogy én most ide jöttem, 
nem is készültek ilyen esetre. A fiam 
talán nem is szeretné, egy kicsit 
házsártos néha, pedig nem rossz em
ber ám. Csak pár lépés ide az is
kola, talán ödamennénk. A mester úr 
már kieresztette a gyerekeket. Van 
ám egy kis borom is az Úr-vacsorá
jához, a korcsmárosné adta szíves
ségből. Tetszik tudni, mivel a fiam 
nem tudta, hogy mi szándékkal va
gyok, hát nem is vehetett.* És a 
kopott nagykendő alól előkerült a 
rejtegetett tárgy, egy orvosságos 
üveg, benne valamelyes kis bor.

A lelkész megindultan intett jóvá
hagyást s az iskolaterem nemsokára 
ünnepélyes szertartás színhelyévé lön. 
A szegény, elgyötört lélek lerakta 
bűnös terhét s oldott szárnyakkal 
immár útra készen állt.

Elgondolkozva ült a lelkész újra a 
kocsin, az öreg asszony magaviseleté 
különösnek tűnt fel előtte, a fiút, ki 
annyi mentségre szorul, gyanúsnak 
találta s elhatározá, végére járni a 
dolognak.

A bőbeszédű fuvaros kérdés nélkül 
is elkezdte:

„Hát meggyónt az öreg Kaszás 
Péterné i s ! Hej, avval is jót tenne 
ám az Isten, ha elvenné, nem cso
dálom, ha elkívánkozik ez árnyékvi
lágból. Nincs annak, kérem, semmi 
becsülete a fia házánál, kivált mióta 
elbetegesedett. A kényes menye még 
a szobában sem tűri meg, mert nem 
hallgathatja a köhécselését, ott fek
szik a szegény egy hideg kamarában
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s ha a jó szomszédok utána nem 
látnának, bizony még éhséget is 
szenvedne. Pedig jobb sorsot érde
melne. Nincs nálánál jóravalóbb asz- 
szony a falunkban, istenfélő, ember
becsülő, munkás volt mindig. Korán 
özvegyen maradt, de azért nem ment 
tönkre a kezén kis gazdasága s be
csülettel fölnevelte négy árváját. Ezek 
ugyan rosszul hálálják meg nagy 
hűségét. Egyik, igaz, meghalt még 
hajadonfejjel, de a másik férjhez 
ment a városba valami vasúti bak- 
terhez. Mondják, jól megy a sorsa, 
kalapot visel, ténsasszonynak hivatja 
magát, de az anyjának nem kül
dene soha még egy silány keszkenőt 
se. Az egyik fia kertész a csaláni 
uraságnál, igaz, hogy többedmagával 
van, de nem is akart ám tudni a 
szegény édes anyja felől. Még tör
vényre is mentek, hogy ki tartsa el. 
Az urak azt határozták, hogy az 
Istvánnak lesz a kötelessége, annak 
nincs családja s különben is az övé 
lett az osztálykor a ház, amelyben 
most is lakik. Szegény Kaszás Pé- 
terné, bizony rossz gondviselője van 1 
Fia már legénykorában is duhaj, vesze
kedő természetű volt, - mióta meg a 
katonaságtól megjött, valóságos Isten
ostora a falunak. Templom helyett a 
korcsmát látogatja s imádkozás' he
lyett káromkodással kezdi a napot. 
A háznépével gonoszul bánik, mond
ják, még kezet is emelt már az 
anyjára I“

Másnap reggel egy tagbaszakadt 
fcrfi jelentkezett a lelkészi irodában. 
Erősen dörzsölte szemeit tarka zseb
kendőjével, amint jelenté :

„A szegény édes anyám,’ özvegy 
Kaszás Petemé meghalt az éjjel. 
Tessék szép beszédet tenni fölötte. 
Nem sajnálom a költséget, hogy a 
világ szájára ne kerüljek!“

„Most ugy-e, nem sajnálod, de 
amíg élt, sajnáltad tőle a darab ke
nyeret 1 A világ Ítéletétől félsz ? Hát 
a saját lelkiismeretedtől nem tartasz-e ? 
A drága temetéssel csak a saját hiú
ságodnak tömjénezel, de a világ sze
mét be nem kötöd, rég megalkotta 
az rólad Ítéletét, hálátlan, rossz fia 
az édesanyádnak!“

„Ragalom az kérem, valami rossz
akaróm mondhatta. Vagy talán ő 
maga panaszkodott? Olyan öreg, nem 
tudja már, mit beszél!“

„Ne vétkezzél még többet! Ő nem 
vádolt, sőt téged mentegetett minden 
szavával és ezzel a hazugsággal 
jámbor lelkén járult még az Úr színe 
elé is. Én majd eltemetem őt tisz
tességgel, de koporsója mellett ne

várd, hogy dicsérjelek, sőt rád fogok 
mutatni, mint a hálátlanság élő pél
daképére, a ki gonosszal fizettél a 
jóért és várhatod az igazságos Isten 
büntetését! “

* #*
Vajha ezt mondhatnám, hogy a 

Kaszás Péterné esete csak kivétel, 
de fájdalom — egy a sok közül!

Élénken rokonszenvezek azokkal 
a kopott nagykendőjü anyókákkal, 
kiket vasárnaponkint a templomba 
jönni látok, mert tudom, hogy sorsuk 
többé-kevésbé azonos. A szívük 
csupa szeretet, de a szeretetben 
vajmi kevés részük van. Ha már 
sok álmatlan éjszaka árán fölnevel
ték saját gyermekeiket, tovaülnek az 
unokák bölcsője mellé, s türelmesen 
virrasztanak tovább, de jaj, az ő 
betegágyuk mellett ritkán őrködik 
hűséges gondviselés. Testben és lé
lekben megtörve, mint megváltót, 
várják a halált.

Ha csak egy akad is olvasóim kö
zül, ki megszívleli az öreg asszonyok 
sorsát s a kialuvófélben levő élettől 
nem sajnál egy kis meleg szobát, 
meleg szeretetet, akkor ím ezt a tör
ténetet nem írtam meg hiába.

Tengerbe szórt milliók.
Irta: F áb ián  Im re.

Mikoriban a Titanik, ez a nagy 
hajóóriás a tengerbe sülyedt, a lapok 
egymás után vetették fel a kérdést, 
vájjon napfényre lehet-e még hozni 
valamikor ezt a nagy fényűzéssel, 
kényelemmel épített hajót, amelynek 
építése sok-sok millióba került ? Vagy 
ha a hajót meg nem menthetnék, 
felhozhatják-e azokat a kincseket, 
ékszereket, drágaságokat, amelyeket 
ott lent tenger mélyén rejteget a 
Titanik és a tengernek 7—8000 mé
ter mélysége? — A válasz egyhan
gúlag volt, hogy az ember ez idő 
szerint a legtökéletesebb búvár-fel
szereléssel sem képes még 1000 
méterre sem a víz alá szállani, tehát 
le kell mondani a reményről, hogy 
az ember, valamikor az elsülyedt 
milliók birtokába juthat.

Aki ezeket a híreket olvasta, min
denki szomorúan gondolt arra, hogy 
annyi fáradságos munkának ered
ménye, annyi szegény család táplá
lására elegendő összeg örökre elve
szett. Én»meg arra gondoltam, milyen 
különös is az ember. Egyik helyen 
embertársaival életük árán is szeretné 
megmentetni a már elveszett millió

kat, a másik helyen pedig szakadat
lanul szórja bele két kézzel a meglevő 
millióit a tengerbe 1

Mert szemeink előtt is naponként 
milliók vesznek el, esnek bele a 
hiábavalóság tengerébe.

Éppen most fejeztük be a farsan
got, a házasságkötések idejét. Habár 
rövid volt is a farsang, habár szo
morú volt is, mert a házasságra 
készülő fiák egy része még mindig 
lábhoz tett fegyverrel áll az ország 
északi és déli határán, mégis tartot
tak lakodalmat országszerte eleget. 
Aki ismeri a magyar lakodalmat, 
tudja, hogy ezekben a napokban —  
a farsang rövidsége, szomorúsága da- 
'cára — ezrek, sőt milliók költetnek 
el teljesen felesleges, tehát hiábavaló 
célra.

A lakodalomtartás és a nagy pénz
költés édes hazánkban egyet jelent. 
Úgyhogy az a szülő is, aki már 
évek óta óhajtva várta gyermeke 
házasságra lépését, fél attól az öröm
naptól, mert az a nap felforgatja 
egész házának életét és felemészti 
megtakarított, vagy sokszor — még 
meg se keresett pénzét.

Igaz ugyan, hogy nem egyformán 
költenek minden lakodalomban. Van
nak gazdagabb, fényesebb, drágább 
és vannak szegényebb, egyszerűbb, 
olcsóbb lakodalmak, de abban meg
egyezik gazdag és szegény, hogy 
annál legalább valamivel többet költ, 
mint amit tehetsége megengedne. 
Hány esetet tudnék felsorolni, ahol 
a család adósságba verte magát csak 
azért, hogy gyermeke számára fé
nyes mennyegzőt tarthasson; hány 
szomorú példát lehetne elmondani, 
ahol szegénysorban élő család éve
ken át küzdött, kuporgatott, hogy 
legalább egy tehénre szert tehessen. 
Céljukat el is érték, de ekkor tartot
tak egy lakodalmat s a lakodalom 
egy nap alatt elnyelte hosszú évek 
keserves munkájának eredményét, 
jutalmát. Az örömnek ez a napja 
sok család életében a szomorúság 
emléknapjává lett.

És miért van a lakodalmi nagy 
pénzköltés, a lakodalmi nagy hű hó ?

Csak azért, mert így szokták ezt 
régen, így teszik ezt mások i s ! Na
gyon lenéznék azt a vőlegényt, aki 
fényes lakodalom nélkül vinné otthoná
ba szíve választottját. Szégyenkeznék 
az a menyasszony, akit nem'muzsika
szóval, hangos kurjongatással, reg
gelig tartó dáridóval fogadnának új 
családi fészkében.

Szóval az ember arra nem sokat 
gondol, hogy az idők megváltoztak,
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mi magunk is —  nem engedi, hogy 
a régi nem helyes szokások meg
változzanak. Az idő változásához 
alkalmazkodik beszédben, ruházatban, 
kenyérkeresésben, de néhány elavult 
kényelmetlen cafrangot az ember a 
maga ruhájáról letenni nem mer.

Régente 60— 70 koronából csaptak 
lakodalmat és pedig nagyot, most 
pedig a középszerű lakodalomtartás
nál is a régi összegnek majdnem 
tízszeresét siratja a lakodalmat tartó 
örömapa.

Avval is mindenki tisztában van, 
hogy a még oly nagy lakodalom 
is boldogabbá, megelégedettebbé nem 
teszi az új otthont, vagyis hogy 
fényes lakodalom után is sokszor 
következik szomorú élet és hogy 
egyszerű, komoly esküvő után is 
éltek a földön sokan áldott életet. 
Sőt még azt is tudjuk, hogy aki 
azért tart fényes lakodalmat, hogy 
rokonai ismerősei megszólását elke
rülje, az se éri el célját. Mindenkinek 
kedvére való lakodalmat tartani, min
denkinek kedvére való fényt kifejteni 
nem lehet. Ép azért a megszólások 
haragtartások, rokoni viszálvkodások 
gyakran a lakodalmi családi öröm
ünnepen teremnek.

Hát azt megemlítsük-e, hogy a 
komoly lélekhez, a keresztyén lélek
hez mily kevéssé illik ez a hangos 
dáridó ? Hiszen, ha van nap az ember 
életében, amikor magába szállani, 
Istenének segítségét keresni kívánja, 
úgy bizonnyal életének ez a fontos 
forduló pontja az a nap. Erre a napra 
a zsoltárköltő szavának kell illeni: 
Ez az a nap, amit az Úr rendelt.. . 
Mai nap az ember inkább ember
társai, mint Isten által akarja öröm
ünneppé avattatni e napot.

Mondhatnánk azt is, hogy az em
ber azt a napot épen, mivel olyan 
fontos életének folyamában, valami 
határkővel akarja megjelölni amelyet 
jó barátai megemlegessenek, amelyről 
évek múltán is beszélhetnek ember
társai.

Ezt a célt elismerésre méltónak 
kell tartanunk, ámde az oda vezető 
utat bölcsebben is, könnyebben is 
megválaszthatjuk. Mindenütt van 
gyülekezet, iskola, mindenütt vannak 
szegények, akik segítségre szorulnak. 
Tegyük azt a lakodalomra szánt 
összeget az ifjú pár nevére örök 
alapítványul, hogy annak kamatai az 
egybekelés napján osztassanak ki. 
íme így állítunk emléket, amelyért 
nem mosolyogják, tréfálják, hanem 
áldják a mi nevünket és egyúttal jót 
is cselekszünk. Ilyen emlékre bizo

nyosan kellemesebben gondolna vissza 
az ember őszülő fürtökkel is és ez 
az emlék nagyobb díszére válnék a 
késő fiáknak és unokáknak is.

Szegények vagyunk, szegénységről 
panaszkodunk egyházunkban, hazánk
ban. Hát mért kell akkor épen itt a 
mi édes hazánkban évenként szeren
csétlenség kényszere nélkül ablakun
kon milliókat kidobnunk ? Évenként 
Magyarországon átlag 300 000 lako
dalmat tartanak. Ha mindegyiknek 
költségét csak 100 koronára tesszük 
is, 30 milliót költünk el ezen a címen 
haszontalanul.

Vájjon nem tudnánk ezeknek a 
millióknak a magunk körében helyet 
találni ? Nem tudnánk azokat egy kis 
bölcseséggel jobb helyre tenni ?

A hitehagyott.
Elbeszélés. Irta: P álm ai Lajos.

(Folytatás.)

Az eddigi békés falu nyugalma meg 
volt zavarva. Sajnos, hogy az embe
rek — többnyire sértett hiúságból —  
ily fontos ügyekben nem tudnak a 
többség előtt meghajolni, s a papvá
lasztásokba is beleviszik a korteske
dés rossz szokását. Két pártra sza
kadt a gyülekezet. A többség Varga 
Mihály köré csoportosulva a városi 
káplánt akarta papjának. Török János 
és néhány lekötelezettje a rádonyi 
leikész megválasztását erőltette. Ál- 
dástalan munkába kezdtek. A követ
választásban tanuk fogásokat mind 
elővették, hogy jelöltjük diadalt aras
son. A sógorság, rokonság viszonyát 
arra használták, hogy egy-egy szava
zót elhódítsanak az ellenpártból. A 
szegényebb sorsúakat megfélemlítet
ték, a keresettől való megfosztással 
fenyegették, ha pártjukhoz nem sze
gődnek. Az ellenjelöltről mindenféle 
rossz híreket terjesztettek, hogy ke- 
vély, lenézi a dolmányos embert, hogy 
szereti a bort, sőt azt is ráfogták, 
hogy, uram bocsá’, pápista leányt 
akar elvenni.

De mind e rossz akaratú híresztelés 
nem talált hitelre. Mikor aztán Török 
János látta, hogy pártja csak nem 
növekszik, még egy kísérletet tett. 
A saját kontójára szabad hitelt enge
dett a Jakab zsidónál mindazoknak, 
kik az ő pártjához tartoztak. A köz
ség józan gondolkodású tagjai meg 
botránkoztak ezen, de a sértett büsz
keség annyira elvakította Török Já
nost, hogy már a botránkozást okozó 
dolgoktól sem riadt vissza, csakhogy 
az ő hatalmát megmutassa. Persze

néhány kortyándi eszem-iszom ember 
ott is akadt, kik szerették a potyát, 
s esténkint összegyűltek a korcsmába, 
s nagy. hangon éltették Török János 
uramat s itták a Jakab borát, mely 
szőlőt sohasem látott. Legnagyobb 
szájú volt a kortestanyán a részeges 
csizmadia mester, Rezes Máté, aki
nek a dologhoz semmi köze nem 
volt, de váltig lovalta Török Jánost:

— Már ha én Török uramnak 
volnék, megmutatnám, hogy én va- 
gvok a legmódosabb gazda a faluban. 
Magának van a legtöbb szava, ne 
engedje a jussát.

— Nem is engedem mester uram, 
s ha nem hajt szavamra a gyüleke
zet, olyant teszek, hogy megbánják 
azt keservesen.

Végre eljött a választás napja. Az 
elnöklő esperes békére, egyetértésre 
intette a gyülekezetei s felhívta őket, 
hogy válasszanak egyhangúan, hogy 
a békesség meg ne zavartassák a 
lakosok ■ között. Most már körülbelül 
tudhatják a választás eredményét, 
tehát a kisebbség csatlakozzék a több
séghez, s válasszák meg jövendőbeli 
lelkészüket egyhangú felkiáltással. 
Egyébiránt a választás szabad, ha 
kívánják, úgy a szavazást elrendeli. 
Minden szem Török János felé for
dult, ki némi habozás után felkelt s 
komoran így szó lt:

— Mi szavazni akarunk I
— A békés választás tehát meg

hiúsult s elkezdődött a szavazás, mi
nek eredménye az lett, hogy meg
választották több mint száz szavazat- 
többséggel a városi fiatal segédlel
készt. Török János nagy bosszúsan 
kiment a templomból.

Az újonnan választott lelkész beik
tatása nagy ünnepélyességgel megtör
tént. A szépen feldíszített templomot 
zsúfolásig megtöltötte a helybeli lakos
ság és a vidékről összesereglett nagy
számú közönség. Csak Török János 
és családja hiányzott. Mert sértett 
büszkeségből nemcsak maga kerülte 
a templomot, hanem családját is el
tiltotta az Isten házától. Emberi hiú
ságból az emberekkel volt baja és az 
Istennel dacolt.

Mikor a beharangozáskor megindult 
a nép az Isten házába, olyan furcsán 
érezte magát, mintha a lelkiismerete 
vádoló szavát hallotta volna. Máskor 
ő volt az első, aki aranyos szegélyű 
énekes könyvével megindult a temp
lomba, kézen fogva kis gyermekeit, 
most meg nem találja helyét a há
zában. Olyan volt az, mint a halottas 
ház. Szelidlelkű felesége titokban le
letörült egy könnycseppet szeméből,
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a gyerekek meg szó nélkül húzódtak 
meg egy sarokban. Az Eszter leány 
is szüntelen sóhajtozott. Most ott ülne 
az oltár melletti padjában a többi leá
nyokkal, szemben vele a karzaton — 
a Ferkó. De most már mindennek 
vége! Édes apja nem adja neki. Kárba 
vész a szép fehér ruha. No, de gon
dolja magában — jó lesz majd ha
lotti ruhának, mert ő úgysem sokáig 
él e földön. Meghasad a szíve, mint 
a párjavesztett kis madárnak. Akkor 
aztán eltemetik fehér ruhában, meny
asszonyi koszorúval.

Török Jánost bántotta ez a néma 
fájdalom, mely családját gyötörte. 
Meg is villant benne jobb lelkének 
gondolata, hogy talán nem helyesen 
cselekszik, talán most úgy volna szép, 
ha ó is családjával ott volna az ünneplő 
nép között, hol a szeretet, a béke és 
az alázatosság evangéliomát hirdeti 
az új lelkész.

De nyomon követte a jó gondolatot 
a hiúság ördögének a szava: hát 
miért nem hajtottak a te szavadra, 
mikor első gazda vagy a faluban. 
Kurátor és bíróviselt ember.

— Most maradjanak maguknak. 
Azért se megyek feléjük. Ha még 
megkérlelnének, akkor talán elfelejte
nék mindent, hiszen nem bántott en
gem az új pap, aztán jóravaló émber. 
De hát most csak a Varga Mihályra 
hallgatnak. Hanem a leányomat nem 
is adom a fiának — tudom Istenem!

A gyerekek nyugtalan természete 
nem szenvedhette a némaságot. Míg 
az apjuk ottkünn vesződött háborgó 
leikével — ők a Jancsi gyerek indít
ványára „pap-beiktatást“ játszottak. 
Jancsi felállott egy székre, kezébe 
vette a mesés könyvét s elkezdett

1913 február 16.

Kísérlet műtrágyával.
Irta: O rbán K áro ly  tanító.

Amikor a gőzekék még nagyon is 
újdonságok voltak, N. uraság azért 
beszerezte és munkába állította, hát 
csudájára járt a falu népe. Az egyik 
ismerős öreg falusi gazdának aztán 
— aki szintén ezt a gépszörnyet jött 
megnézni — kezdi magyarázni a nagy
ságos úr a gőzeke előnyeit, feltétlenül 
biztos jövőjét; hogy nem kell a sok 
ökröt, igás marhát hiába etetni, mégis

nagy hangon abból prédikálni. Mikor 
elmondta mondókáját, rázendítették 
édes apjuknak kedves énekét: Erős 
várunk az Isten!

Török János uram az ének halla
tára metsző fájdalmat érzett lelkében. 
Szíve összeszorult, szemei elhomá
lyosodtak, fojtotta a lég s hogy me
neküljön lelke nyomasztó gondolatai
tól, szemére húzva kalapját eltávozott 
hazulról. S míg a kertek alatt cél 
nélkül bolyongott, szüntelen fülében 
csengett a templomból ki hallatszó 
buzgó ének : Erős várunk nekünk az 
Isten !

#  *  *

A beiktatást követő vasárnapon 
közgyűlést hívott össze az új lelkész. 
Előadta itt a híveknek, hogy átvizs
gálva a gyülekezet vagyoni állapotát, 
azt látja, hogy olyan adósságai van
nak, melyek a jövedelem nagy részét 
felemésztik. A törlesztésről meg már 
régen nem gondoskodtak. A zilált 
anyagi állapot pedig nemcsak az 
egyes émbereknek, de a testületnek, 
az egyháznak is romlását okozza. 
Pedig amúgy is sok teendő vér a 
gyülekezetre! Iskolája nincs kellően 
felszerelve, temploma meg olyan ré
gies, dísztelen, hogy alig-alig felel 
meg az Istenháza nevének. Pedig íme 
a darvasiak saját lakóházaikra milyen 
nagy gondot fordítanak, azok dísze
sek, tiszták; — a templomról meg 
itt is, ott is hull a vakolat, teteje is 
romlásnak indul. E bajokon tehát 
segíteni kell és pedig sü'gősen, mert 
minél tovább halasztjuk, annál nehe
zebb lesz a segítség. Már pedig ne
künk protestánsoknak az Istenen kívül 
senki segítőnk nincsen ! De van, hála 
Isten 1 az ősöktől örökölt buzgósá-

több munkát végezhetünk stb. Az 
öreg végighallgatja, biccent egyet rá 
komoly ősz tejével s ezt mondja: 
„Mind igaz lehet, amit a nagyságos 
úr mond, de mégis csak kell igás 
marhát tartani, mert egy nagy baja 
mégis van ennek a hatalmas masi
nának ; az kérem alássan, hogy nem 
tud ganajt csinálni. Ma már megtud
nánk cáfolni azt a jó bátyót, mert 
bizony ganajt is csináltatnak már ma
sinákkal. De azért bölcsen gondolko
dott az atyafi; kalapot emelünk a

gunk, áldozatkészségünk és egyház
szeretetünk I Ezekre kell támaszkod
nunk. ezekre számí'unk most is. A 
darvasi hívek bizonyára nem lesznek 
rosszabbak apáiknál s meghozzák az 
egyházért, ha nehezen esik is, az 
áldozatot I

* A lelkész szavaira helyeslő zúgás 
támadt a hallgatóság között. S midőn 
előadta, hogy az ő számítása szerint, 
ha a gyülekezeti tagok 5 éven át fel
ajánlanák az állami adójuk felének 
megfelelő összeget, akkor törlesztve 
lenne az adósság, s a templomjaví
tási költség is együtt volna, lelkes 
„elfogadjuk“ volt a válasz.

Mikor Török Jánosnak hírül vitték 
a gyülekezet egyhangú határozatát, 
mód nélkül felháborodott:

— No itt van a Varga Mihály híres 
papja! Az az első dolga, hogy új 
adót vet ránk. Mikor az ember úgyis 
alig bírja a sok fizetést. Aztán meg se 
kérdik az embert. Hogy én öt eszten
dőn át 80 korona új adót fizessek — 
no abból ugyan nem látnak egy fil
lért sem. Az én pénzemen ne híres- 
kedjék a Varga Mihály. Majd én meg
mutatom nekik, hogy ki vagyok én I 

S nagy haragjában a korcsmába 
ment, hol Rezes Máté csizmadia mes
terrel nagy beszélgetésbe merült . . .

(Folytatjuk.)

O lv a s s á to k  a  b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Február 16. vasárnap, Márk 7, 24—37.

„ 17. hétfő, Márk 8, 1—9.
, 18. kedd, Márk 8. 10—21.
„ 19. szerda, Márk 8, 22—30.
„ 20. csütörtök, Márk 8, 31—9.
„ 21. péntek, Márk 9, 2—13.
„ 22. szombat, Márk 9, 14—29.

józan falusi ész és az okosan gyűjtött 
70—80 évi tapasztalat élőit 1 Idegen
kedtek is eleintén a gőzekéktől. így 
dobtak követ a műtrágyázás eszmé
jére is azok, akik siettek gúnyolni, 
nevetségessé tenni helytelen meggon
dolatlan Ítéletükkel. Ma már a mező- 
gazdaság ismerőinek nem kell a mű
trágyák jelentőségét emlegetni; de a 
magyar kisgazdák egy jó része még 
mindig „Tamás-“kodik célszerűségé
ben ! ,

Egy kicsiny-kicsiny adag bizony
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ságot akarok föltárni eme kedves 
kételkedő magyarjainknak a követ
kező kísérlet megismertetésével.

1912. év február 28-án elvetettem 
néhány q 16-fokos foszfortartalmu 
műtrágyát, tisztán kísérletezés végett; 
rétre, burgonya (krumpli) és csöves 
tengeri alá. A kísérletet a burgony? - 
és tengerinél 50 D őlés, a réten pedig 
500 D őlés területeken eszközöltem.

1000 D őlés holdankint 150 kgr. 
műtrágyát vetettünk.

Eredmény a széna és sarjánál a 
következő: Ott, hol az előző éven 
istállótrágyát is kapott a rét s most 
meg műtrágyát, 500 Dölön termett 
1080 kg. széna és 800 kg. sarjú. 
Ahol csak a múlt évi istálló trágyá 
ból nyerte tápanyagát, műtrágyát nem 
kapott, 910 kg. széna és 520 kg. 
sarjú termett. Amelyik 500 Dölön  
csak műtrágya volt, 800 kg. széna 
és 530 kg. sarjú; —  amelyiken sem 
műtrágya sem istállótrágya nem volt, 
650 kg. széna és 420 kg. sarjú ter
mett. Tehát az első esetben az összes 
termés 1880 kg. volt, míg a nem 
műtrágyás termése 1430 kg. vele 
szemben. A különbség 4'50 q. — 
Istállótrágya nélkül a második eset
ben 500 Dölön a két kaszálásnál 
2'60 q szénakülönbség volt. — A 
szénát 7 '50 koronáért tudtam értéke
síteni, tehát körülbelül 33 kor. érték
nek felel meg félholdnak a termés
többlete, egy egész holdé meg 66 
koronának. Levonunk belőle 13 koro
nát a műtrágyára; még mindig 53 
koronával van honorálva fáradságunk 1 
20%-ot meg még a szárazságra von
hatunk le, mert a gyűjtés után 5 
hónapra veszíthet ennyit súlyából,

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Számadó közgyűlés és lelkészi ju
bileum. A büki egyházközség az 
1913-ik év január 22-én tartotta 
számadó közgyűlését. A közgyűlésen 
Báró Solymosy Ödön gyülekezeti 
felügyelő és Farkas Elemér lelkész 
elnököltek. A közgyűlés nagy meg
lepetést hozott a gyülekezet érde
mes lelkészének, ki az 1912. év 
november utolsó vasárnapján töl
tötte be 25 éves hosszas működését 
a büki gyülekezet körében. A gyűlés

| még akkor is érdemes volt vele ve
sződni 1

A második esetben is volt még 
6 —7 korona tiszta haszon.

Most vegyük figyelembe azt is még, 
hogy a jövő évi termést is lényege
sen, csaknem ennyire fogja emelni a 
még fel nem használt foszfor s egyéb, 
a műtrágya által nyújtott tápanyag.

Ha tisztán a sarjút mérlegeljük, 
akkor nagyobb különbséget találunk; 
mert szerintem a sarjú táplálkozási 
idejére tudott csak kellően feloldódni 
a műtrágya foszforrészlete; lévén a 
tavasz és nyárelő elég esős.

Megemlítem még azt is, hogy a 
rétet tavasszal is, amikor már a talaj 
felszikkadt, s a széna letakarítása 
után is jól össze-vissza fogasoltam, 
mert kissé bemohásodott némely he
lyen.

Vetettem a műtrágyából ugyancsak 
február végén buzavetés fölé is, de 
itt nem tapasztaltam lényeges ered
ményt. Bizonyosan az elkésett trágya
vetés volt az oka.

A burgonyával 50 D őlés területe
ken kísérleteztem. A műtrágyás talaj 
adott 50 Dölenkint 286 kg. átlagos 
termést, a nem trágyás 212 kgt. — 
Ezer Dölnyi területen műtrágyázva 
57 20 q; műtrágya nélkül 42‘40 q 
burgonya termett. A terméstöbblet 
14'80 q. Ennek az ára (csak olcsó árt 
vegyünk) 3 koronájával 44 korona 
40 fillér. Vonjunk le most belőle a 
műtrágya áráért s elszórásáért 14 ko
rona 40 fillért, még mindig nem ve
szett kárba a fáradságunk s befek
tetett tőkénk.

A csöves tengerit féltejes korában 
kellett leszedetnem a korán beállott

fagy miatt. Valami amerikai Campion 
fajtájú volt.

De még más eredményt érhetnénk 
el, ha 50 kg. nitrogén tartalmú trá
gyát is adunk a talajnak, ha istálló- 
ganajban nem bővelkedünk. (P. o. 
Csili salétromot.)

Hogy tehát igenis sikerrel alkalmaz
ható és emeli a termés-átlagot, az 
minden kétséget kizár. S erre mife
lénk azért mégse igen tudjuk a talaj- 
javítás e módját helyesnek, célszerű
nek gondoltatni gazdáinkkal! Pedig 
tud ám kísérletemről talán mindenki. 
Szeretnék is, csak nehezen tud a 
falusi ember egy kis befektetésre 
gondolni. Ha van is pénze, inkább 
hagyja 3—4 % -o s  kamaton sínylődni 
a takarékpénztárakban. Bizony tanul
hatnánk a zsidó polgártársainktól egy 
kis élelmességet s egy kis ilyen vál
lalkozási „mersz“-et!

Mi magyarok földmívelő nemzet 
vagyunk, s hogy gazdáink odanőttek 
az ekeszarvához, zselléreink a nap- 
számbajáráshoz, azt természetesnek 
találom, de az már baj, hogy nem 
nagyon könnyen lehet őket kimozdí
tani, kicsalni abból a „nagyapánk is 
iqy szokta“ korból a haladás meze
jére ; nehezen ismerik fel az előbbte- 
jutás jónak ismert módozatait, a koc
kázat nélküli befektetést s egyéb, a 
magyar gazda életébe vágó hasznos 
ezerféleséget.

Hisz azért haladunk, de csak 
csigalépéssel. Lassan megérik majd 
az eszme. Idővel erre mifelénk a 
Bakony alatt, is lehet még műtrá
gyaüzletről beszélni!

megnyitása után felállott Hetyésy 
László az egyház gondnoka, majd 
Hajas Kálmán az egyház tanítója, 
majd Báró Solymosy Ödön egyházi 
felügyelő s lelkészüket meleg szere
tettel köszöntötték s reá s további 
működésére az Isten áldását kérték. 
Solymosi Ödön báró ez alkalom em
lékére a gyülekezet részére 300 kor.-t 
ajánlott fel. A meglepett s mélyen 
meghatott lelkész könnyes szemek
kel köszönte meg a nem várt kitün
tető figyelmet.

Az egyház körében az elmúlt év

ben a következő örök alapítványok 
tétettek: 1. Dömbrősi Sándor és fe
lesége Horváth Zsuzsanna 100 K,
2. Gyurácz Péterné szül. Németh Er
zsébet 50 K, 3. Gyurácz Pál 50 K,
4. Hava Ferencné Horváth Zsusanna 
100 K, 5. Balogh Gézáné szül. Boros 
Jolán 100 K, 6. Francsics Ferenc és 
felesége Kondor Ágnes 400 K.

Lelkészválasztás. A kemenesmagasi 
ev. gyülekezet Bándy Miklós nagybá- 
bonyi lelkészt választotta meg lelkészé
nek. A jó Isten tegye áldottá az új lel
kész és a gyülekezet szövetségkötését!



1913. február i6. h a r a n g s z ő .

Drágasági pótlék. A várpalotai | 
evang. gyülekezet —  tekintve a 
nagy drágaságot, az ennek követ
keztében előállt nehéz megélhetési 
viszonyokat — a gyülekezeti elöl
járóság indítványára legutóbb tartott 
közgyűlésében 300 korona drágasági 
pótlékot szavazott meg Horváth Sán
dor jelenlegi lelkészének. A kérvé- 
nyezés nélkül és a gyülekezet bölcs 
belátása és jóindulatából hozott ha
tározat mindenesetre szép világot 
vet a várpalotai evang. gyülekezetre.

A büki nöegylet közgyűlése. A
több mint harminc év óta fenálló 
és hasznos tevékenységet kifejtő 
büki nőegylel február hó 2-án tar
totta közgyűlését s a Farkas Ele
mérné pénztáros és Koppányi Erzsiké 
ellenőr által beterjesztett számadás
ból örömmel vette'tudomásul, hogy 
a kiadások levonása után tiszta be
vételé \ío lt: 235 korona. Ez össze
get az 1917-iki jubileumi évben léte
sítendő nemes alkotásra tőkésíteni 
határozta. Az egylet tőkéje ez idő 
szerint 1140 korona. A jó Isten ke
gyelme virágoztassa ezt a szép múltra 
visszatekintő egyesületet I 

A várpalotai gyülekezet közgyűlése. 
Január hó 26-an tartotta a varpalotai 
evang. gyülekezet számadási köz
gyűlését, melyen a gyülekezeti gond
nok ismét örömmel számolhatott be 
néhány kegyeletes alapítványról, me
lyeknek kamatai a közszükségletek 
fedezésére vannak szánva. Alapítványt 
tettek: néhai Morócz János és neje 
emlékére hozzátartozói 50 koronát, 
Varsányi István 50 koronát Macher 
István pedig oly címen, hogy az 
alapítvány kamatai egyházi adóját 
pótolják, szóval örökös adófizetője 
legyen egyházának, 400 koronát 
adományozott. Az örök alapítvány
tevőkön kívül orgona, harang és egyéb 
alapokra is számosán adakoztak. A 
gyülekezet hálája és Isten áldása 
kísérje a kegyes szívű adományozókat!

Vallásos estély. A gecsei (Vesz
prém m.) gyülekezet rendkívül sikerült 
vallásos estélyt tartott, melyen dr. 
Kovácsics Sándor járásorvos, gyüle
kezeti v felügyelő tartott nagyszámú 
közönség előtt felolvasást az alkohol
ról. Meggyőző példákkal illusztrált 
felolvasása mély benyomást gyakorolt 
a hallgatóságra. Az iskolás gyermekek 
szép összhangzatos énekükkel emelték 
az áhítatot. Az ifjúság közül szavaltak: 
Pap Gyula, Kis Béla, Szokodi Lina.
A lelkész befejező imája után a kö
zönség egy jól töltött és tanulságos 
estély emlékével oszlott szét.

A várpalotai evang. gyülekezeti 
nöegylet január 26-an tartott köz
gyűlésén örömmel vették tudomásul 
a tagok, hogy a nőegyletnek 331 
korona 58 fillér bevétele és 329 kor. 
87 fill. kiadásával szemben 51 kor. 
71 fill. pénztármaradványa mutatkozik; 
összes vagyona pedig 1084 korona, 
mely takarékpénztarban van elhe
lyezve. Halás kegyelettel emlékezett 
meg a nőegylet néhai Szalay Ferenc 
volt várpalotai lelkész özvegyéről, ki 
is a nőegyletnek örök alapítványként 
200 koronát adományozott.

A gecsei gyülekezet január 28-án 
tartotta meg Nagy Kálmán lelkész és 
dr. Kovácsics Sándor gyűl. felügyelő 
elnöklete mellett évi rendes Jrözgyű- 
lését, melynek legfőbb tárgya a gyűl. 
számadások átvizsgálása volt. A be
vétel 3404 kor. 93 fillér, a kiadás 
2739 kor. 09 fillérben állapíttatott 
meg. A gyülekezet vagyona az el
múlt évben 1652 kor. 41 fillérrel 
gyarapodott. Az önkéntes adományok 
összege —  a perselypenzt nem szá
mítva — 656 kor. volt. A múlt szép 
munkálkodása magában rejti azokat 
az erőket, melyek a gyülekezet jö
vendő fejlődését biztosítják 1

I tth o n ró l.

Vasutszerencsétlensóg. Nagy va
súti szerencsétlenség történt az er
délyi bercek között, Medgyes állomás 
közelében. A Predeálról Budapestre 
robogó gyorsvonat nekirohant egy 
tehervonatnak, a mely petróleumot 
és benzint szállított három utolsó 
kocsijában. Az ütközés fölrobban
totta a petróleumot s a könnyen 
gyűlő anyag fölrobbanva, máglyalo- 
bogással égett és egy embert halálra 
égetett. Több ember súlyosan, néhány 
pedig könnyebben megsebesült. A 
gyorsvonaton utazott Eitel Frigyes 
porosz királyi herceg, a német csá
szár fia, aki a román trónörököst 
ment meglátogatni, s látogató utjá- 
ból Magyarországon keresztül Berlin 
felé tartott. A hercegnek szerencsére 
semmi baja sem törtönt. Egy szem
tanú elbeszélése szerint Eitel Frigyes 
királyi herceg a lehető legnyugodtab- 
ban viselkedett és mindenkivel magya- 
arul beszélt. Végül megajándékozta a 
vasúti munkásokat, a kik a mentésben 
résztvettek.

Az életm entő  m acska. Berényi Józsefné 
báttaszéki máv. fekező felesége rendes Időben 
tért nyugovóra. A félje szolgálatban volt s 
így az asszony egyedül tartózkodott a la
kásban. Már-már eiszenderült a mikor mozgást 
vélt hallani az ágya alatt. Az ágya alól csak
ugyan óvatosan elómászott valaki és a léleg
zetvisszafojtva figyelő asszonyt fojtogatni

kezdte. Berényiné emberfeletti erővel küzdött 
támadójával, a kit a sötétben nem ismert föl 
s a ki német nyelven azt a pénzt követelte 
tőle, melyet néhány napja hazulról kapott. A 
fojtogatott asszony félelmében és a nagy iz
galomtól már-már elájult, a mikor egyszerre 
csak a konyhából nagy csörömpölés hallatt- 
szott, a mire a támadó otthagyta az asszonyt 
és a hirtelen fölrántott ablakon keresztül ki
ugrott az utcára. A titokzatos ember való
színűleg azt hitte, hogy valaki az asszony 
segítségére jön, azért futamodott meg. Pedig 
csak Berényiek macskája dobott le a konyhá
ban egy edényt a polcról s ez okozta a zajt, 
a mi az asszony életét megmentette.

Bányaszerencsétlenség. Borzalmas 
bányaszerencsétlenség történt a na
pokban Felsőbányán. Hitter Ferenc 
és Zsigmond Ferenc bányamunkások 
a megfagyott és teljesen felszerelt 
dinamiipatront egy bányamécs világá
nál olvasztani kezdték. A patronok 
azonban hirtelen átmelegedvén, fel
robbantak s Hifiért a szó szoros ér
telmében darabokra szaggatták. Zsig
mond a nagy robbanás következtében 
megsüketült s majdnem megőrült.

A koldus kincse. Makón elhunyt 
Sipos Mihály koldus ember. A mikor 
egyetlen hagyatékát, ütött-kopott lá
dáját fölnyitották, rongyokba burkolva 
két takarékpénztári könyvet találtak. 
A könyvecskék 70.000 korona betét
ről szóllak.

A z országi d o lg á r ó l.
A választójogi bizottság már meg

kezdte gyűléséit. Már az eddigi tár
gyalásokból is kitűnik, hogy a kor
mány javaslatát nem fogadják el 
változatlanul, hanem több módosítást 
tesznek rajta. Többen a 30 éves kor
határ leszállítását, s a 24 éves kor
határ felállítását követelik. Biztosnak 
látszik az, hogy az ipari munkásokra 
vonatkozó részt kibővítik.

A közös legelők. A képviselőház 
földmívelésügyi bizottsága most tár
gyalta a közös legelőkre vonatkozó 
törvényjavaslatot. E szerint a közös 
legelők résztulajdonosai társulattá ala
kulnak. A tagság alapja vagy hasz
nálati, vagy tulajdoni illetőség. A tár
sulat felett állandó szakfelügyelet lesz. 
A községi tulajdonban lévő legelők is 
a törvény hatása alá vonatnak.

A tanitó-fizetesre vonatkozó javas
latot tárgyalás alá vette a megfelelő 
bizottság. Előreláthatóan lényeges 
változtatás nélkül kerül a javaslat a 
parlament elé.

A  n a g y v ilá g b ó l.

A háború. Amint a múlt számunk
ban már jeleztük, a háború újra ki
tört. Eddig a főütközetet a bolgárok
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Drinápoly falainál vívják. A sokat 
ostromolt vár bombázása szakadatla
nul tart. A híres Selim mecset ro
mokban hever, a város négy ponton 
kigyuladt. Bizonyos, hogy a vár so
káig nem tarthatja magát. A Gallipoli- 
félszigeten és feljebb a Márvány-ten
ger partján Rodostó körül is tart a 
küzdelem. Az itteni törökök meg 
akarták kerümi a csataldzsai bolgár 
hadállást, hogy esetleg segítséget 
küldhessenek Drinápolynak. Tervük 
azonban nem sikerült.

A békeközvetítésről nincsen semmi
féle hír. Úgy látszik, hogy a hatal
mak meg akarják várni, mig a há
ború eredménye eldől. Döntő esemény 
volna Drinápoly eleste. Az uj háború 
azért indult meg, mert az új török 
kormány nem akart lemondani erről 
a helyről. Ha azonban Drinápolyt 
nem tudja felmenteni és a vár elesik, 
akkor a portára nézve fölöslegessé 
válik minden további hadakozás, jö
het újból a békeközvetítés.

Bányászok szerencsétlensége. Mans- 
fieiden (Nottingham grófság) a közeli 
Ruflord-bányában egy lánc elszaka
dása következtében egy 800 gallon 
vízzel telt tartó 150 meter mélységbe 
leesett. Tizenhárom munkás meghalt. 
Japánban Nifukuok közelében bánya
légrobbanás következtében a leomló 
kőzetek százötven bányamunkást el
temettek.

A bevándorlási törvény. Az ame
rikai egyesült államok szenátusa el
fogadta a bevándorlásra vonatkozó 
törvényjavaslatot, a mely többek kö
zött az iskolai képzettség minimumá
nak a követelését is tartalmazza.

Hóvihar Perzsiában. Perzsiában a 
postai szolgálatot nagy hózivatar tel
jesen megzavarta. A hó négy méter 
magas. Rest és Enszeli között a posta 
megakadt a hóban. Teherán legalább 
két hétre el van vágva az Európával 
való postai összeköttetéstől, ami tizen
két év óta nem fordult elő.

H áz iá lla to k  vendéglője. Londonban a 
minap nagyon érdekes üzlethelyiség nyilt meg, 
melynek cégtábláján a következő telirás olvas
ható : „Vendéglő háziállatok számára. Kizáró
lag angot hús. Naponta kétszer friss íőzés.“ 
Az eredeti vendéglő vendégei tetszés szerint 
állva vagy ülve költhetik el az ételeket. A 
vendégek túlnyomó része természetesen kutya, 
de azokon kívül macskák, majmok, sőt kanári
madarak is „járnak“ az etterembe. Á.landó 
vendég egy kutya, a mely olyan ideges, hogy 
nem tud étteremben enni, tehát hazaviszi az 
ebédjét. Mindennap megjelenik, egy kosárkában 
átnyújtják neki az ételt, mire távozik. A hét 
végén azután pénzt visz magával a kosárban, 
hogy kifizesse egész heti számláját. Az állat- 
vendéglő olyan jól jövedelmez, hogy tulajdo
nosa már fiókot is rendeztetett be egy másik 
városrészben.

A Harangszó perselye.

A lap terjesztésére befolyt 24 60 
Újabban adakoztak Matajsz Pál Mező
hegyes 80 fillért, Hajba István Kül- 
sővat 50 fillért. Összesen 25'90 K. 

A jókedvű adakozót szereti az Isten I

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

S. D Som orja. A múlt év július 4 én 
küldött 2'50 K a Harangszó II. évfolyamát illeti 
s így is könyveltük el. Különben is csak ok
tóbertől—októberig, vagyis egy egész évre 
lehet csak lapunkra előfizetni. Kívánsága sze
rint felvettük most Önt is a III. évf. előfizetői
nek névjegyzékébe, s a lapot megküldettük.

I. N. N agybecskerek . A febr. 5-én be
küldött előfizetést az egyház nevére küldött 
lap javára írjuk-e. vagy Nagytiszteletü urnák 
külön küldjünk érte lapot?

M. P. M ezőhegyes Köszönjük szíves fel
világosítását. A naptár árat rendeltetési helyére 
Sopronba küldtük, az adományt pedig a lap
ban nyugtázzuk! Előfizetése rendben van.

K. V. B pest. A fölöslegnek vélt előfizetést 
a lap javara fordítottuk.

G. I. Zsédeuy7. A 14 lap közül fizetendő 
13 á 2 K, egy pedig tiz lap után járó in
gyenpéldány. Javára irtunk már 24 koronát, 
tehát 2 K tartozást mutat főkönyvünk.

Sz. I. N hidegkut. Sajnálatomra lapzárta 
után jött. Elteszem jövőre. Köszönöm.

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913. év, febr. hó 13-án 
Búza 21.50, Rozs 19.—, Árpa 19.—, Zab 

19.60. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

VEGYES HI RDETÉSEK.

Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 
(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

A lá .  a a- j i a .  j r a .  réá |h  rfilWtl rrtáilh d |á É  I t

! Sza lóky Zs igmond
fs
i

i

szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtér.

Homokkő-, márvány-, grá- $ 
nit-, syenit sirkőraktára. 
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületmunkát és minden- 

I  nem ű javítást elfogadok.

I
i
I

Számtalan
s

kitüntetés.

S AJ T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyáruk

---------- R é p e z e la k .-----------

Toronyóra-készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye.
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

Egyházhoz vagy főiskolához
szolgálatra ajánlkozik józan életű 
középkorú férfi. Címe: Nagy Lajos 

Óbesenyő Torontál m.

Jóravalí falusi fiút felveszek 
tanulónak. — BALOGH JÁNOS 
cipész, CSÖNGE (Vasm.)

Nyomatott Welíisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



Hl. évfolyam 1913 február 23. 18-ik szám.

Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona  6 0  fillér, c so p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kézira tok  és m indennem ű meg
keresések  a szerkesztőség  cím ére K örm endre (V asvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is .

T A R T A L O M :  Flórián Géza: Vasárnap (versi. — Lábossá L a jo s: Ami nekem a legjobb. — Pulay Vilma: Az erdei ház. (El
beszélés.) — Dr. Kovácsics Sándor: A szeszes italokról. — Pálmái L a jo s: A hitehagyott. (Elbeszélés.) — Ország-Világ.

Vasárnap.
Megkondul lágyan kis falunk harangja. 
Mélabús hangja a templomba hív.
A hivők ajkán felcsendül az ének. 
Egeket keres az elfáradt lélek 
5 enyhületet nyer a bánatos szív.

Ősz. öreg ember ül az első sorban, 
Mindig hallhatjuk buzgó énekét.
Ma nem énekel, elcsuklik a hangja... 
Zsebkendőjét a szeme elé tartja,
5 reszkető kézzel törli a szemét.

E könnycseppekbe fojtott imádságot 
Az egek ura tudom, mégis é rti... 
Orgonaszóval a szent éneket,
Eg felé szálló ájtatos lelkeket 
Az öreg ember fia vezérli.

Flórián Géza.

Ami nekem a legjobb.
Irta : L ábossá Lajos.

Kint a mindennapi életben, a köz
napi munka közben, az emberek lép
ten-nyomon találkoznak egyes kérdé
sekkel, melyekre feleletet várnak. A 
kérdésekre a megadott felelet néha

végtelenül fontos és nagy horderejű, 
úgyhogy sokszor egy család, egy 
nemzet, vagy talán az egész emberi
ség sorsának a megváltoztatását idézi 
elő.

Csak egy pár évtizeddel kell vissza
mennünk, mikor a nagy felfedezők 
kísérleti kérdéseikre megkapták a fele
letet és megalkották az első gőzmoz
donyt, távírót, telefont stb. Vájjon 
nem volt-e ez óriási átalakító hatás
sal az egész emberiségre ?

Vagy micsoda kimondhatatlan ál
dás szállana a mai és a jövő nem
zedékre, ha valaki feltalálná például 
a tüdővész, vagy rákbetegség orvos
ságát !

De nemcsak a nagy tudósok sze
retnének számos titkot megismerni, 
nemcsak előttük vetődik fel számos 
kérdés, hanem mindannyiunknak van 
számos kérdése, melyekre feleletet 
szeretnénk kapni.

Különösen sok kérdéssel találko
zunk, ha szenvedünk. Egyesek már 
a legkisebb testi, vagy lelki fájdalom
nál is felvetik a nagy kérdést: „Miért 
kell ezt nekem szenvednem?“ Ha 
betegeket látogatunk, különösen súlyo
sabb fekvő betegeket, kik már talán

hónapok, sőt évek óta nyomják fek
helyüket s akiknek nagyon kevés, 
vagy talán semmi reményük sincs a 
felépüléshez, akkor tapasztaljuk, hogy 
azoknak fele, sőt közülük a legtöbb 
keserű szóval, hulló könnyek között 
panaszkodik. Elmondja, hogy nem 
tudja miért veri őt így az Isten, pe
dig amint ő vissza tud emlékezni, 
nem csinált rosszat, nem követett el 
oly nagy bűnt! Nem csalt, nem lo
pott, nem káromolta az Istent, sőt 
ellenkezőleg a templom szorgalmas 
látogatója volt, imádkozott buzgón és 
mindenkivel szeretettel bánt 1 S mégis 
ily nagyon kell szenvednie.

„Tudjuk pedig, hogy azoknak, akik 
Istent szeretik, minden javokra van.“ 
(Róm. 8, 28.) Igen, aki az Istent 
szereti és bízik benne, az tudja, hogy 
minden szenvedés javára lesz. Az 
nem zúgolódik, hanem tudja, hogy 
minden dolog javára v a n !

Erőt merít a szenvedés elviselésére 
annak példájából, aki szótalan tűrte 
a legnagyobb szenvedést, a Jézus 
Krisztuséból, aki Isten iránti szeretet- 
ből és engedelmességből elszenvedte 
a kereszthalált, még pedig nem is a 
maga, hanem a bűnös emberiség javá
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ért. Aki Istent szereti, az örömmel 
fog mások javáért is bármit elszen
vedni. És sem öröm, sem bú, sem 
nyerés, sem haszon el nem szakasztja 
Istenétől, sőt meg van arról győződve, 
hogy ez mind-mind az Ő bölcsessége 
folytán javát mozdítja elő.

De vájjon akkor, amidőn a jó Is
ten leemeli rólunk sújtó kezét, ami
kor megszűnik a kin, a fájdalom, 
amikor körülöttünk rózsás kertté, 
paradicsommá változik a siralom völ
gye, amikor jólét, megelégedés, bol
dogság vesz körül bennünket, akkor 
vájjon fölvetjük-e a nagy kérdést ? 
Jón-e ajkunkra a nagy miért, óh miért 
mindez én velem édes Istenem ? Sá- 
farkodiunk-e úgy a reánk bízottak
ban, mint a hű szolga, vagy haszon
talanok, restek voltunk s így nem 
érdemeljük meg Istennek e velünk 
éreztetett nagy jóságát! ?

Sajnos, számtalanszor tapasztalhat
juk ott kinn az életben a szomorú 
valót, hogy bizony a jólét, a gaz
dagság, a pénz, a vagyon hamar el
távolítja ajkunkról az Isten nevét, 
hogy annál gyakrabban adja azt a 
szenvedésben ismét vissza.

Azok, akiknek több adatott a kel
leténél, a szükségesnél, azoknak nagy 
része elbizakodva a romlandó, földi 
javakban, melyeket a moly és a rozsda 
is megemészihet, kevélységükben na
gyon keveset törődnek a hazával, 
Istennel, amelyek szerintük üres fo
galmak és vallásukat, meggyőződé
süket úgy változtatják, mint a ruhá
jukat.

Pedig tudjuk, hogy azoknak, akik 
Istent szeretik, minden javokra van.

íme, legyen az a minden akár 
súlyos szenvedés, akár boldogság, 
mindegy I Könnyeink ép úgy, mint 
arcunk rózsás mosolya csak egy célt 
szolgál: a mi javunkat I

Eszébe kellene tehát, hogy jusson 
annak, aki a gyönyörökben úszik, 
hogy vagyona, gazdagsága, pénze 
csak az az eszköz, mellyel a maga 
és mások javát teremti meg és moz
dítja elő. Aki szereti Istenét s bízik 
benne, az tudja, hogy a jó Isten 
azért ád felesleget, hogy próbára 
tegye hűségét, hogy adjon abból an
nak, akinek nincs és segítsen rajta.

lm ha valaki Istent szereti és meg
érti, hogy a szenvedése nem kárára, 
vagyona nem eltékozlásra, elpocsé- 
kolasra való, akkor minden dolog 
javára válik.

De azt kérdezhetné valaki, mi az 
a mi javunk, melynek megteremtése 
minden dolog célja?

Luther ezt a „javunk“ szót „zum

Besten“-nel fordítja. Szerinte tehát 
minden dolog a legjobbra szolgál. Mi 
hát az, ami nekünk a legjobb ? A 
pénz, vagyon nem, mert hisz ez is 
azt szolgálja. A nagy tudomány ? Óh 
hány tudós nem tud imádkozni, sze
retni ! Talán az egészség ? Hány 
egészséges ember nem boldog s 
megelégedett!

Nem I sem a pénz, sem a tudo
mány, sem az egészség, hanem a 
lélek nyugalma az, amely a legjobb 
minekünk! A tiszta lelkiismeret meg
teremti az örömöt s boldogságot né
kem. Ha úgy intézem dolgomat, a 
hogy Isten parancsolataiban követeli, 
ha úgy bánok vagyonommal, amint 
ő azt kívánja és ha úgy viselkedem 
szenvedéseimben, mint a tűrő Jób, 
akkor az enyém lesz az, ami nékem 
a „legjobb“ a tiszta, nyugodt lelki
ismeret !

Az erdei ház.
Elbeszélés. Német eredeti nyomán irta : 

P u lay  Vilma.

Messze nagy Németországban, a 
schwarzvaldi erdőségben, —  ott ahol 
a hatalmas Duna folyam veszi 
eredetét, volt régesrégen egy kis há
zikó. A kis erdei ház, — szép festői 
vidéken feküdt. Köröskörül égfelé 
törő hatalmas fenyőfák, —  bokrok, 
cserjék, amcdább lejtős dombok, ki
sebb hegyláncok sorakoztak egymás 
mellé, a távol ködében a svájci Jura 
hegység — az Alpok örök hóval 
fedett nyúlványai fehérlettek.

A házikóban egy szegény, de is
tenfélő és vallásos család lakott. A 
családfő favágással és szénégetéssel 
kereste meg a mindennapi kenyeret 
maga és családja számára. Igaz ugyan, 
hogy ez kissé szűkös jövedelmet 
biztosított számukra, de azért mégis 
csak megéltek belőle. Egyszer azon
ban ez a csekély keresetforrás is 
megszűnt.

A favagó ugyanis összeszólalkozott 
a földesúrral, akinek birtokán az erdő 
feküdt, hová fát vágni járt és ez el
tiltotta neki a szénégetést és a favá
gást. De bár ennek folytán sanyarú 
napok következtek rájuk, nem csüg
gedtek el, hanem bíztak Istenben; 
az a meggyőződés vigasztalta őket, 
hogy ő a rosszat is előbb utóbb jóra 
fogja fordítani.

Úgy is lett. De mielőtt az ínséget 
kedvezőbb helyzet váltotta volna fc 1, 
még egy nagy megpróbáltatáson kel
lett keresz'ülmenniok.

A megélhetés nehéz gondjai között

lassan, de mégis csak teltek a napok. 
Végre elérkezett a kemény szigorú 
tél is, mely nekik többszörös Ínséget 
jelentett, mert még tüzelőfájuk sem 
volt.

Majd elközelgetett a Karácsony 
ünnepe is. A nagy ünnep előestéjén 
a favágó így szólt feleségéhez: „Én 
most elmegyek az erdőre száraz fa- 
galyakat szedni, hogy legyen mivel 
fűtenünk holnap és azután hátha 
találok valami elejtett vadat is az 
erdőben. “

S ezzel elment, régi kováspuskáját 
is magával vivén. Útközben, míg az 
erdő belsejébe nem ért, — sok gon
dolat cikázott át agyán.

A kisértő is hozzáférkőzött leikéhez 
és fülébe sugdosta: „Te is ember 
vagy, — van jogod élni, ha szegény 
vagy, vedd el azét, akinek van, — 
az erdőben sok vad van, lőhetsz 
közülők bátran, hisz a földesúrnak 
még úgyis elég marad.“

„Nem, azt nem teszem, — mondta 
magában a favágó, becsületes ember 
voltam és az is akarok maradni, 
habár nyomorban is.“

S azzal hirtelen eldobta magától 
fegyverét és gyors léptekkel sietett 
befelé az erdőbe, hogy ott száraz 
ágakat szedjen. Amint így szedegette 
a fagalyakat, arra gondolt, hogy jó 
lenne a közül a sok kis fenyőfa közül 
egyet leányának hazavinni karácsony
fának, — ha ajándék nem lesz is 
rajta, legalább a fája legyen m eg! 
Azzal önkénytelenül is elővette zseb
kését és levágott egy fiatal fenyőfát. 
„Lehet, — szólt azután önönmagához,
— hogy nem jól cselekedtem, de hi
szen annyi maradt még itt az erdő
ben, hogy ennek az egy fácskának 
hiányát nem fogják észrevenni.“

Majd hirtelen az összekötözött fa
ágak közzé akarta csúsztatni a fe
nyőfát, midőn háta mögött egv éles 
kiáltást hallott, mely megfagyasztotta 
a vért ereiben. Mikor föltekintett és 
körülnézett: a földesurat és az erdészt 
látta maga előtt, akik az erdőt járták, 
mert a vadorzók leshelyét akarták 
kikutatni.

„Miért vágtad le ezt a kis fenyőfát?“
— kérdezte szigorúan a földesúr. 
„Kegyelem uram I mondá a favágó,
— nem rossz szándékból tettem, — 
kis leányomnak szereltem volna ha
zavinni karácsonyfának, — egyéb 
örömöt úgy sem adhatok neki; hadd 
érezze legalább ő is, hogy ma szent 
karácsony estéje van.“

„Ez mindenesetre ügyesen kigondolt 
mese, — viszonzá a földesúr, de 
mégsem elegendő arra, hogy elhigy-
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jem. Egy tetten kapott tolvaj mindig 
talál valami mentséget.

S azzal elővevén egy kis sípot, 
belefűjt. Nemsokára egy csapat em
ber tűnt elő az erdő sűrűjéből, — 
ezek a földesur szolgái voltak, kik 
uruk hívására jöttek és várták a 
jeladást a parancs végrehajtására.

Hajdúk — fordult hozzájuk a föl
desur, — ezt az embert kötözzétek 
meg és vigyétek a vár tömlöcébe.“ 
A szegény favágó megpróbálta még- 
egyszer bocsánatért esdeni, de hiába 
volt minden könyörgés, a földesur 
kérlelhetetlen maradt. — S a sze
gény ember, látván, hogy nem re
mélhet kegyelmet, — néma meg
adással tűrte, hogy bekísérjék a 
várkastély földalatti tömlöcébe.

A földesur pedig önelégülten ko- 
csikázott fényes kastélya felé, abban 
a jóleső önérzetben, hogy ha vador
zókra nem akadt is, de mégsem 
fáradt hiába.

De az ő öröme sem tarthatott 
sokáig. — Alighogy berobogott hin- 
tója a kastély udvarába, megdöb
benéssel vette észre, hogy máskor 
a jókedvtől oly zajos kastélyában 
most óriási zűrzavar uralkodik, mire 
az adott okot, — hogy a földesur 
10 éves fia kilovagolt hátas pari
páján, — mint naponként rendesen 
és bár már régen elmúlt a szokásos 
lovaglóóra, még mindig nem tért 
vissza. — Eközben pedig egyre 
sötétebb lett a rövid decemberi na
pon, — elkezdett erősen havazni és 
a Szél süvíive rázta a fák ágait.

A rémület tetőpontját érte el, mi
dőn késő alkonyaikor a hátas paripa 
gazdája nélkül száguldott a vár ud
varára. — A cselédség fejvesztetten 
futkozott ide-oda a kastélyban, — a 
vár úrnője pedig az ijedségtől el
ájult.

„ Emberek, lóra I “ kiáltott a föl
desur izgatottan és elővezettetvén 
hátas paripáját, maga is lóra ült és 
a cselédség egy részével elvágtatott 
az erdőbe az eltévedt gyermek 
keresésére.

Az úrnő is mihelyt magához tért, 
befogatott, — dacára a zord időnek, 
— hogy minél előbb hallhasson 
valami hirt gyermekéről.

Ámde hiába keresték, még csak 
a legkisebb jelre sem akadtak, mely 
az eltűnt gyermek nyomára vezethe
tett volna.

A kis kunyhó lakói pedig ezalatt 
nagy nyugtalanságban töltötték az 
estét. Végre kopogtattak az ajtón. A 
kis leány örömmel rohant oda, mert 
azt hitte édes apja jön. De nem az

volt. Egy idegen ember jött be, aki 
elmondta, hogy ne várják haza ap
jukat ma estére, mert ő látta, midőn 
a földesur fogságba kísértette.

A favágó felesége ennek hallatára 
nagyon megrémült, de a hirthozó 
megnyugtatta őt, hogy nincsen semmi 
baj, — valószínű csak félreértés 
lesz az egész dolog. S azzal eltá
vozott előbb azonban átadta a rőzse- 
csomót, mit a favágó szedett össze, 
hogy legyen tüzelőfájuk.

Így történt, hogy a Karácsony 
békét hirdető angyala helyett, a si
ralom és sötét bánat költözött be a 
kis kunyhóba, habár csak rövid időre.

Mert ahol legnagyobb veszély, ott 
van legközelebb az Isten segítsége.

A kis kunyhó lakói még ébren 
voltak, midőn egyszerre csak kopog
tatás hallattszott az ajtón. A szegény 
asszony sietve nyitotta ki és egy 
gyermeket látott künn dideregve 
állani.

„Ki vagy te ?“ — szólította meg 
azután, — hogy ily zivataros éj
szakán egyedül jársz az erdőben ?

A hidegtől majdnem megdermedt 
gyermek erre elmondta, hogy ő a 
helybeli földesur fia és ma is szo
kása szerint kilovagolt paripáján. De 
alighogy beért az erdőbe, lova meg
vadult és ledobta őt, — majd kitört 
a zivatar és így történt, hogy elté
vesztette az utat hazafelé. — So
káig barangolt az erdőben, míg végre 
észrevette a kunyhó ablakából de
rengő világosságot és arrafelé tartott.

A favágó felesége rögtön behívta 
a megfázott gyermeket a szobába, 
és hamarosan fekvőhelyet készített 
számára és lefektette. — Az idegen 
gyermek csakhamar mély álomba 
merült és jóízűen aludt a kiállott fá
radalmak után.

A szegény asszony továbbra pedig 
odaült ágyához s úgy virrasztott az 
egész éjszaka.

Hirtelen kürtharsogás vegyült a 
szél zúgásába. A gyermeket kere
sők jeladása volt ez, kik már eköz
ben odaértek a kis kunyhó elé.

Miután látták a világosságot a 
kunyhó ablakában, arra jöttek, hogy 
beszóljanak és megkérdezzék: nem 
látták-e az eltévedt gyermeket. A sze
gény asszony meglepetve nyitott ajtót 
és már épen felelni akart kérdezős- 
ködéseikre, midőn vendége fölébredt 
s észrevette anyját, — aki szintén 
ott volt a keresők között. — Leír
hatatlan örömmel zárta az édesanya 
karjaiba elveszettnek hitt gyermekét 
s azonnal parancsot adott, hogy rak
janak nagy tüzet, mely — a meg

beszélés szerint — jeladás volt a 
többieknek, hoay a gyermeket meg
találták. A jelre azután csakhamar 
megérkeztek a földesurral a többiek 
is. Midőn a földesúr megtudta a tör
ténteket, — meghagyta embereinek, 
hogy azonnal bocsássák szabadon a 
favágót.

Nemsokára meg is jött a fogoly, 
— aki a szerencsés véletlennek kö
szönhette kiszabadulását.

A békesség ünnepének előestéién 
azután békejobbot, nyújtott egymás
nak földesúr és jobbágy. Az utóbbi 
beismerte, hogv hibázott midőn enge- 
delem kérés nélkül levágta a kis fe
nyőfát, — a földesúr pedig szégyen
kezve látta be, hogy nagyon igazság
talan volt a szegény emberrel szem
ben, — s azért igyekezett neki kár
pótlást nyújtani. —  Kijelentette, —  
hogy a szénégetést ezután ismét 
szabadon gyakorolhatja, — és a tüze
lésre szükséges fát teljesen ingyen 
szerezheti be erdejéből. — Midőn pe
dig hazaérkeztek a kastélyba, a töl- 
desúr, —■ hoay a karácsonyi angyal 
dús ajándékából a szegény kunyhó 
lakóinak is jusson valami, telerakatott 
egy kosarat ennivalóval s játéksze
rekkel s a fenyőfával együtt elküldette 
a kunyhóba. A szegény ember és 
felesége hálásan fogadták az ajándé
kot s örömmel dicsőítették Istent, aki 
eképen a rosszat is jóra fordította. 
A karácsonyi angyal tehát mégis be
tért hozzájuk — habár későn is t— 
és elhozta ajándékát: a békességet.

A szeszes italokról.
Irta : Dr. Kovácsics Sándor.

Ismeretes a görög bölcs mondása: 
„Az ember társas lény.“ Az emberi 
élet teljességéhez szükséges, hogy az 
ember érintkezzen, beszéljen ember
társaival, hogy megismerje azok ér
zéseit, gondolatait. Ezt a régi bölcs 
korában talán úgy magyarázták, hogy 
úgy az egyetemes emberiségnek, mint 
az egyes embernek közös érdeke, 
hogy az érintkezés kapcsán szellemi, 
lelki világa gazdagabb, szebb, művel
tebb legyen. Ma persze ez az esz
ményi magasztos cél leesett a földre; 
ma társulnak az emberek többnyire 
anyagi, vagy egyéni érdek elérésére. 
Jézus Krisztus tanítványokat vett 
maga mellé, hogy a kereszténység 
világító, melegítő sugarait az emberi
ségnek minél szélesebb rétegében 
otthonossá tegye. Szövetkeznek a 
királyok is dinasztikus vagy esetleg 
nemzeti érdekből. A társadalomnak
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különböző tagjai külön-külön csopor
tosulnak, szövetkeznek. Azt látjuk, 
hogy a papok, tanárok, tanítók, or
vosok, ügyvédek, megyei, állami 
tisztviselők, bírák, jegyzők, írnokok, 
díjnokok s az ideiglenes minőségű 
miniszteri segédfogalmazó gyakornok 
helyettes jelöltségre aspirálók épúgy 
falankszként tömörülnek közös érde
keikért, akár csak az utcaseprők, 
vagy a cipőfelsőrész készítők szak- 
szervezete a munkaadókkal s a cipőt 
viselőkkel szemben.

A vallásos estélyeken is egy közös 
ideális célt szolgálunk valamennyien: 
igyekszünk a hitélet alapelveinek 
igazságát a tudomány sugaraival meg
világítani. Az egyes embert az élet 
csábító szirénéi ellen fegyverrel el
látni, hogy ezzel az egyetemes em
beriség közös célját, az emberhez 
méltó igazi emberi életnek itt e föl
dön való megvalósítását megteremtsük. 
Mintha ebben a modern emberáradat 
szédületes forgásában kiesett volna 
egy kerékszeg; az egész forgó alkot
mány hol ide, hol amoda csapódik, 
miközben döcögve halad hol előre, 
hol hátra s mintha egyebet sem csi
nálnánk, mint ezt a kiesett kerék
szöget keresnénk, hol faggyugyertya 
pislogó világával, hol a szellemi vilá
gosság égi fényénél.

Nem úgy van most mint volt 
régen, más csillag jár fent az égen. 
Milyen gyakran hallottuk és elmond
tuk ezt a mondást anélkül, hogy 
igazsága mélyebb nyomokat hagyott 
volna bennünk. Elröppent értelmünk 
felett úgy, a mint elröppen fejünk 
felett a száz kilométer sebességgel 
repülő madár, csak egy pillanatig van 
fejünk felett, azután már alig látszik, 
nem hagy nyomot még a levegőben 
sem.

Nem úgy van most, mint volt ré
gen. Az emberek ma mások mint 
azelőtt, de nem csak az emberek, 
hanem azok a társadalmi viszonyok 
is a melyek közt élnek; munkakör, 
a lakás, táplálkozás, a szórakozás is 
más, mint volt régen. Ma a gyer
mekeket a kanyaró, a vörheny, a 
torokgyik megtizedeli. A felnőttek 
vakbélgyulladásról, influenzáról, reu
máról, tüdővészről, különféle hurutos 
bántalmakról és sok más olyan cifra- 
nevű nyavalyákról panaszkodnak 
embertársaiknak, a melyeknek se 
öregapáink, se dédöregapáink nem 
hallották se hírüket, se hamvukat; 
ma pedig itt vannak, itt élnek közöt
tünk s bekopogtatnak hozzánk anél
kül, hogy megkérdeznék szabad-e ? 
A régi világ embere kifeküdt a tor

nácba ; szabad ég alatt töltötte az 
éjszakát. Egész nap a szabad levegőn, 
erdőn, mezőn tiszta levegőben, jó 
kedvvel fütyörészve végezte munkáját, 
frissen szakított bokréta díszítette 
pörge kalapját. A mai emberek szűk, 
rossz levegős szobában hálnak, ha 
lehet a nappalt is — különösen hideg 
időben — a füstölgő sporheld mel
let kuporogva töltik; mivel nincs jó 
egészségük, nincs jó kedvük sem. 
Kalapjukban nem frissen szakított 
bokréta, hanem a bágyadtság hal
ványsárga virága díszük. Régen fö- 
detlen fővel jártak az emberek télen, 
nyáron. Az emberi haj természetes 
takarója a fejnek. Ma jó vastag bárány
béléses sapkát viselnek télen, nyáron 
egyformán, nem csak a szabadban, 
hanem a sparheldtől jól befütött szo
bában i s ; csak úgy izzad jó magyar 
barátunk feje, szinte gőzölög, ha 
véletlenül lekerül róla.

Azelőtt, ha megéhezett a magyar, 
szólt az asszonynak, hogy öljön le 
majorságot, süssön tojást, vagy fejje 
meg a tehenet. Ma ? elküldi a boltba, 
vegyen cikóriás kávét, főzzön neki 
kávét, hogy elronthassa vele a tejet, 
mert hát ez a divat, ez az úri szokás. 
Egyébként minek való volna a kávé, 
mert igen megbeszélteti az ember 
gyomrát. A régi fiatalság, ha szóra
kozni akart, kiment a zöld gyepre 
birkózni. Ha összekülömböztek, jó 
furkósbottal helyben hagyták egymást 
úgy Isten igazában s azután szent 
volt a béke. Ma ott tanyáznak egész 
vasárnap a korcsmák előtt, a hol 
részeg ember duhajkodásain, kiszó
lásain mulatnak s ha összekülömböz- 
nek mindjárt kinyílik az a bizonyos 
fanyelű bicska, a melyik már csont- 
nyelüvé lett minden siheder gyerkőc 
zsebében. De hogy nem a régi sza
bású legények ezek, megmutatják 
akkor, mikor az orvos keze alá ke
rülnek; tűszurást is alig tudnak ki
bírni, jajgatnak, mint valami fogfájós 
vénasszony. Láthatjuk tehát, csak
ugyan nem úgy van most, mint volt 
régen, tán a göncöl szekér csillag
zata is kicserélődött azóta.

De minden változásnak megvan a 
maga oka. Hogy az emberek ma 
testileg-lelkileg nem olyan egészsé
gesek, nem olyan kitartók a munká
ban, hogy a régi egyszerű, termé
szetes szórakozási módok helyett 
már a fiatalság is a korcsmák testet- 
erkölcsöt rontó levegőjében van ele
mében s nem is virtusos legény az, 
aki nem jár korcsmába, le nem 
ereget egy-két deci pálinkát: ennek 
is megvan a maga oka. Ez az ok

pedig a természeti törvények elleni 
vétkezés. Hogy az emberek egy te
kintélyes része elvesztette józanságát, 
ép érzékét, a tiszta nemes örömök, 
élvezetek utáni vágyat s hogy ezek 
ki nem elégítik: ez onnét van, mert 
olyanokkal él, táplálkozik, amely 
szervezetét természetes ízléstől, érzés
től, gondolkodástól megfosztja s az 
a nagy hatalom, amely egész nem
zeteket ki tud irtani, amely a népek 
látó, Ítélő képessége elé sürü ködöt 
tud vonni: a szeszes italokban, kü
lönösen a pálinkában van. Szükséges 
ezek hatásának ismerete, a haszná
latuktól való tartózkodás, óvakodás, 
hogy a mai nemzedék is erdőn, me
zőn fütyörészve végezze dolgát, 
frissen szakított bokréta virítson ka
lapjában s ne legyen hasonlatos se 
maga, se gyermeke ahhoz a halavány 
csirához, melyet a krumpli hajt télen 
a pincében. (Folytatjuk.)

A hitehagyott.
Elbeszélés. Irta : Pálmai Lajos.

(Folytatás.)

Azonközben az új lelkész, hogy 
híveit családjukban is megismerje, 
egyenkint felkereste őket az ő házuk
nál. Törökékhez is természetesen el
látogatott. Törökné asszony kissé 
megzavarodva, de örömmel fogadta 
s könnyezve így szólott :

— Azt gondoltam kedves tiszte
lendő úr, hogy a mi házunkat elkerüli, 
mivelhogy ez az én emberem. . .

— Már miért kerültem volna el a 
maguk házát édes Törökné asszony, 
hiszen nem rossz ember a maga ura, 
csak úgy látszik, kissé heves termé
szetű. De azért azt hiszem, jó barátok 
leszünk.

— Óh, édes tisztelendő Uram — 
szólott Törökné, szemeit törülgetve
— mi egy idő óta igen szomorú na
pokat élünk. Az uram ezelőtt munkás, 
istenfélő ember volt. Sohase ült asz
talhoz, sohase tért nyugodni anélkül, 
hogy előbb családjával együtt ne éne
kelt s imádkozott volna. A korcsmá
nak feléje se nézett, hiszen hála Isten 
magunknak is van egy kis borunk
— de mióta ez a választás történt, 
mintha kicserélték volna I Itthon szó- 
talan, mogorva, sem az imádság, se 
a munka nem kell neki. A korcsmá
ban ül naphosszat s azzal a kortyándi 
csizmadia mesterrel lopják a napot. 
Attól félek rossz vége lesz ennek.

— Nem kell a dolgot olyan sötét 
színben látni Törökné asszony. Majd 
ha idővel elmúlik urának a hevessége,
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majd minden jóra fordul. Talán ha 
egymással megismerkedünk, akkor 
rám sem fog neheztelni.

— A jó Isten áldja meg tisztelendő 
uramat, hogy ilyen jó indulattal van 
hozzánk. Ha a lelkére beszél, talán 
meg fog térni, hiszen nem rossz em
ber ő, csak az indulatának nem tud 
parancsolni. Haza is hivatom mind
járt, mert azt hiszem, megint a korcs
mában van.

Míg Törökné távozott, a lelkész 
gondolataiba mélyedt. A házban min
denütt a jólét, tisztaság s rend lát
szott — ami csak a munkának és 
istenfélelemnek lehet az eredménye. 
Megfoghatatlan volna előtte is a Tö
rökön végbement változás, ha nem 
ismerte volna az emberi indulatok 
hatalmát. De bízott önmagában, hogy 
szelídséggel, jóindulattal meggyőzi a 
makacs embert s visszaadja család
jának.

Gondolataiból Törökné zavarta fel, 
ki kétségbeesett arccal, hevesen zo
kogva lépett a szobába. Alig tudott 
szóhoz jutni.

— Tudtam, hogy így lesz, tudtam 
előre. Óh édes tisztelendő uram, ne 
hagyjon el bennünket, ne haragudjék 
ránk!

— Mi baj van Törökné asszony ?
—r Óh, Istenem, hogy ezt is meg

kellett érnem ! Azt izente az uram — 
alig merem kimondani — azt izente, 
hogy ő többé nem evangélikus, hogy 
semmi köze tisztelendő uramhoz!

Az ifjú lelkész egy pillanatra maga 
is megdöbbent. Nem hitte, hogy az 
emberi lelket ennyire elvakítsa az 
indulat. Igaz szomorúsággal hallgatta 
Törökné zokogva mondott szavait:

— Most is ott ül a korcsmában 
Rezes Mátéval. Hiába könyörögtem 
neki magam is, gorombán elutasított. 
Azt mondta, hogy semmi köze a 
lutheránusokhoz, mert ő pápista lesz. 
Nem marad olyanok között, kik őt 
semmibe sem veszik. Óh Istenem, 
az én uram hitehagyott lesz, hiteha- 
gyott. Mi lesz velem s szegény gyer
mekeimmel ?

A lelkész bánatosan távozott Törö
kék házából

Másnap csakugyan megjelent nála 
Török János Rezes Mátéval és a pá
pista harangozóval s röviden kijelen
tette, hogy ő pápista hitre tér.

— S miért teszi ezt Török uram ? 
— kérdi a lelkész szelíden.

Török János habozott.
— Meggyőződésből kérem — szólt 

Rezes Máté.
— Igenis meggyőződésből — hang

zott Török tompa szava.

—  Hát a2  a meggyőződés, miben 
eddig élt, s miben gyermekeit nevelte, 
az a meggyőződés helytelen, téves 
volt ? Török uram, nem tanácsos, 
hogy a lelkiismerete ellen cselekedjék!

— A lelkiismeretemre csak magam
nak lesz gondom, tisztelendő úr.

S alig köszöntve, nagy garral tá
voztak a lelkész-lakból.

Mint futó tűz terjedt el a faluban 
a hír, hogy Török János a pápista 
hitre tér. Az evangélikusok szégyen
kezve hallották, hogy ő közöttük egy 
hitehagyott akadt; a pápisták örültek, 
hogy Rezes Máténak sikerült egy el
tévedt bárányt visszavinni az egyedül 
üdvözítő akolba.

A felvétel néhány hét múlva nagy 
ünnepélyességgel meg is történt. — 
Gyertya, tömjénfüst és szentelt víz 
volt annyi, hogy a szegény hitehagyott 
azt sem tudta, melyikhez nyúljon. 
Kapott egy szentelt olvasót is, melyet 
egy önkénytelen mozdulattal a nadrág 
zsebjébe akart tenni, csak Rezes Máté 
— ki mellette állt — figyelmeztette, 
hogy azt a kezére kell szépen csava- 
rintani. Megtette ezt is. Aztán Rezes 
Máté tanácsára 200 korona alapít
ványt tett mise-alapra. Ne gondolják 
azok a híresek, hogy a pénzáldozattól 
riadt vissza. Az ünnepség után a 
plébános úrhoz hivatalos volt ebédre. 
De tudja Isten! sehogysem ízlett neki 
a fényes ebéd. . .

Otthon meg elárvult családja zoko
gott keservesen.

*  *
*

Azonközben múlt az idő. Törökék
nél fenekestül felfordult a ház. A 
gazda nagyritkán volt otthon. Gazda
ságával nem törődött, gyermekeinek, 
feleségének megtiltotta a templomba- 
járást, a Varga Ferkónak kiadta az 
utat. A gyenge asszony nem mert 
urával ellenkezni, csendes szomorú
ságban csak titkon imádkozott gyer
mekeivel. Az Eszter leány nap-nap 
után szótlanabb, halványabb lett, ki
vált, mikor megtudta, hogy az apja 
Rezes Máté fiának, a tarjáni segéd
jegyzőnek akarja adni. . .

' Hanem azért Török János nem igen 
szokott a pápista templomba járni. 
Azt hitette el magával, hogy nem 
szereti a tömjénfüstöt. . .

Karácsony este van ismét. A teli 
hold ezüstös fénnyel vonja be a hó
borított vidéket. Millió csillag ragyog 
a felhőtlen égen, mintha apró mécs
világokat gyújtottak volna odafent az 
angyalok. Mélységés csend van min
denütt, a természet is ünnepel az 
örvendező emberekkel, kiknek nagy 
örömet hirdet a karácsony.

Vigasság van Darvasfalu kis házi
kóiban is. A durrogatások s lövöldö
zések zaja már elnémult, mindenki 
családja körében örül az aprók örö
mének. Az utcák csendjét legfeljebb 
egy-egy elkésett énekes csapat zavarja 
meg, amint az ablakok alatt rázen
dítik: .Krisztus Urunknak áldott szü
letésén !“

Csak Török János gazduram háza 
csendes, mint a sír. A gyerekek szót
lanul ülnek a kályha mellett, csak 
mikor egymásra néznek, villanik fel 
szemükben valami titkos öröm. . .  
Máskor ilyen időtájt már mind alsza
nak, ma nem jön álom a szemükre. 
Törökné asszony nem bírt lelke fáj
dalmával, amint ránézett gyermekeire, 
összefacsarta szívét a fájdalom s ki
ment a hátulsó szobába s ott zoko
gott : Tavaly ilyenkor . . . tavaly 
ilyenkor! . . .

Az asztalnál ott ül Török János 
Rezes Mátéval s isszák a hegy levét. 
De ma Török uram olyan szótalan, 
nem tudja kiverni a tavalyi karácsony 
képét emlékéből. Már egyszer önkény
telenül felkelt, hogy elővegye a bib
liát, de akkor jutott eszébe, hogy 
neki nem szabad olvasni a szentfrást, 
hisz azt az Isten csak a papoknak 
adta. . .

Egyszer meg azon kapta magát, 
hogy az énekes gyerekek után dú
dolni kezdte a karácsonyi éneket.

Mikor Rezes Máté illően elkészült 
a következendő ájtatosságra, felkelt 
s így szó lt:

— No János barátom most már 
mehetünk az éjféli misére. Ilyent még 
nem láttál, 12 gyerek minis ztrál, 20 
szál gyertya ég a lurdi Mária előtt, 
lesz egy öregmise, meg egy kismise.

Török János látható rossz kedvvel 
hallgatta ezt a sok dolgot, de azért 
ftsak felkelt, olvasóját zsebébe rejtette 
s kiléptek a holdvilágos éjszakába. 
Épen ekkor kondult meg az evangé
likus templomban az öreg harang, 
hirdetve, hog^ holnap nagy ünnep 
leszen.

Török Jánosnak úgy a szívébe 
nyilallott az a hang s tisztán értette, 
amint a harang ezt kongta:

... hite-hagyott I ... hite-hagyott!. . .
Amint a két férfi kilépett a szobá

ból, a gyerekeknek szemei összevil
lantak. Szótlanul ugrottak fel mind
nyájan s ki az ágy végéből, ki az 
almárium tetejéről elővett egy-egy 
könyvet s gyorsan lapozva, megálltak 
felkörben. Aztán ragyogó szemekkel 
elkezdtek énekelni: Krisztus Urunk
nak áldott születésén ! . . .

Bejött az anyjuk is, előkerült a
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Varga Ferkó is s együtt egy szívvel 
énekelték a régóta nélkülözött, ked
ves, szép éneket.

A pápista templom csakugyan fé
nyesen ki volt világítva. Török János 
szeme szinte káprázott a nagy fény
ben. A minisztránsok szép tarkák vol
tak, hát még a plébános úr I

De mégis rosszul érezte magát, a 
tömjén-szag úgy ránehezedett a lel
kére, mintha valami rosszat csele
kedett volna. Aztán az orgonaszó 
az ő fülében mindig arra ment ki, 
hogy: Krisztus Urunknak áldott szü
letésén I. . .

Nem mert előkerülni, csak meg
húzódott a leghátulsó padban, aztán 
elővette az olvasóját, de Uram bocsá’, 
nem tudott vele mit csinálni. A mise 
javában folyt. Odafigyelt egész lélek
kel, úgy szerette volna, ha megnyug
vást. talált volna az ő háborgó lelke. 
De hiába figyelt. Nem értett az idegen 
nyelvből semmit. Csak nehezebb, 
nehezebb lett lelkének súlya.

Egyszer aztán azon veszi magát

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Eljegyzés. Mészáros István keme- 
neshőgyészi ev. lelkész, lapunk munka
társa eljegyezte jövendő házastársul 
Bárdossy Gizuskát Répcelakról. Mi is 
tiszta szívből azt kívánjuk, hogy egész 
életükön vezesse őket az a bibliai 
igazság, mit maguknak választottak: 
„sokkal jobban vagyon dolga a ket
tőnek, hogynem az egynek: mert 
azoknak jó jutalmuk vagyon az ő 
munkájukból. Mert ha elesnek is, az 
egyik felemeli az ő társát. Jaj pedig 
az egyediilvalónak ha elesik, mert 
nincsen, ki felemelje őtet.“

Iskolaépítés előtt. A virágzó urai- 
ujfalui (Vas m.) gyülekezet, mely az 
utóbbi időben oly sokat áldozott 
templomra, lelkészlakra, ismét új al
kotás előtt á ll: új iskolát emel. Most 
szerezte meg a gyülekezet a szüksé
ges telket s ez a körülmény alkalmat 
adott Nagy Pál földbirtokosnak, a 
gyülekezet régi, hitbuzgó felügyelőjé
nek. hogy áldozatkészségéről újabb 
bizonyságot tegyen. A telekhez ugyanis 
saját földbirtokából ingyen engedett 
át egy darabot, melynek értéke meg-

észre, hogy bizony semmit sem figyel 
a misére. Próbál nyugton lenni, de 
vége már annak, lelkében az önvád 
ördögei vannak 1 Folyton csak egyet 
lá t: kis családi képet s idebenn szí
vében valami úgy ég et! Nincs már 
maradása! Csendesen kioson a temp
lomból s fut, tut, mint akit kergetnek. 
Eldobja az olvasóját s csak egy ér
zelem, egy vágy hajtja, haza, haza, 
haza 1

Mikor házához ér, énekhang üti 
meg fülét. Oda megy az ablakhoz s 
mikor látja, hogy azok, akiket szeret, 
s akik őt is szeretik, mily boldogan 
áldoznak lelkűkben az Urnák, kitől 
ő el akarta tiltani, akkor nem bírta 
többé a lelki harcot, a nagy ember 
térdre rogyott a hóba s sírt, zokogott 
keservesen.

Mikor aztán a gyermekek egy pil
lanatra elhallgattak, egyszer csak meg- 
zendül odakünt az ő apjuknak ismerős 
hangja: Krisztus Urunknak áldott
születésén. . .

— Apám, édes jó apám I

— Gyermekeim, kedves gyerme
keim I

Egy boldog családnak folytak egybe 
könnyei.

Azt talán mondanom sem kell, 
hogy másnap Török János énekelte 
legbuzgóbban az evangélikus temp
lomban a karácsonyi éneket:

Boldog örömnap derült ránk 
Vigadjon szivünk, zengjen szánk 1 
Az egész világ vigadjon 
Istenünknek hálát adjon !

(Vége.)

O lv a s s á to k  a b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.

8ol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ntl, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot
Február 23. vasárnap, Márk 9, 30—37.

„ 24. hétfő, Márk 9, 38—50.
„ 25. kedd, Márk 10, 1 — 16.
„ 26. szerda, Márk 10, 17—31.
„ 27. csütörtök, Márk 10, 32—54.
„ 28. péntek, Márk 10, 46—52.

Március 1. szombat, Márk 11, 1 — 10.

haladja az 1000 koronát Ugyan
csak az uraiujfalui gyülekezetben 
Ajkay Elemérné, nemesgondolkodásu 
úrasszony, kinek jótékonyságát az 
egyház már sokszor élvezte, 310 kor. 
értékben új harmóniumot ajándéko
zott az iskolának. A hitbuzgóság eme 
tiszteletreméltó példái önmagukban 
hordják dicséretüket!

Uj nöegyletek. Ajkán és Csékuton 
(Veszprém m.) megalakult a nőegylet. 
A tagok hitbuzgóságát és áldozatkész
ségét eléggé jellemzi az a körülmény, 
hogy a csékuti nőegyletnek eddig 
240, az ajkainak 350 korona kész
pénze van. A jó Isten őrizze meg a 
tagok áldozatkészségét a jövőben is I 

Nagylelkű jótevő. Az egyház és is
kolák bőkezű pártfogója, báró Soly- 
mosy Ödön, kér. gyámint. elnök, a 
nemeskéri ev. egyházközségnek —  
mint az egyházközség tagja — f. hó 
12-én új orgonára 800 kor. küldött. 
A nemes tett önmagát dicséri I 

Felügyelő beiktatás. A miskolci ev. 
egyház egyházfelügyelői állására, a 
mely Radvány István lemondása foly
tán megüresedett, egyhangú lelkese
déssel Lichtenstein Lászlót, a Miskolci

Takarékpénztár vezérigazgatóját vá
lasztották meg. Az egyházfelügyelő 
ünnepélyes beiktatása vasárnap folyt 
le az egyház, város és megye elő
kelőségeinek jelenlétében.

Vallásos estély. A szombathelyi 
ev. gyülekezet február 16-án a dia
konissza intézmény javára vallásos 
estélyt tartott. Az estély, melyen nagy
számú közönség vett részt Kiss Já
nos buzgó .imádságával kezdődött, 
majd szép karének-számok között 
Mohácsy Lajos marcalgergelvi lelkész 
felolvasást tartott, Lórántffy Péter 
segédlelkész pedig szavalt.

A belmissió ügye. A január havá
ban tartott püspöki értekezlet elha
tározta, hogy az összes egyházkerü
letekben, egyházmegyékben, sőt gyü
lekezetekben belmissiói egyesületeket 
szervez. Az új egyesület célja: az 
egyháztagokat új szállal erősíteni az 
egyházhoz s megerősíteni a lelkek
ben a vallásosságot.

Emlékfüzet. A némethidegkúti (Vas 
m.) ev. gyülekezet 50 éves fenn
állása emlékére egy nagyon kedves 
és értékes emlékfüzetet adott ki, 
melyét Szabó István lelkész szerkesz



tett sok körültekintéssel. Az emlék
füzet, — melyet a templom jól sikerült 
képe díszít, — először is a gyülekezet 
történetét mondja el gondos adat
gyűjtés alapján. Második része a 
jubileumkor elmondott hitépítő beszé
deket és imádságokat tartalmazza. 
Az emlékfüzet bizonyára kedves 
emlékül szolgál mindazoknak, kik az 
ünnepi istentiszteleten részt vettek. 
A gyülekezet áldozatkész, buzgó tag
jai lelkében is bizonyára új erőre 
gyújtja a vallásosság tüzét!

Grinád. A grinádi ev. gyülekezet 
évi jelentéséből örömmel látjuk, hogy 
a gyülekezet egyházi életében a hit- 
buzgóság és áldozatkészség nem lan
kadt meg. Hat gyülekezeti leánytag 
új oltárterítőt, Jamniczky felügyelő 
100 koronát adományozott. Az 522 
lelket számláló gyülekezetben született 
19, konfirmáltatott 15 gyermek; eske- 
tésben részesült 6 pár; az Úrvacsora 
kiosztatott 248 hívőnek; eltemettetett 
13 egyháztag. A népiskolába 76, az 
ismétlőiskolaba 34 gyermek járt. A 
A gyülekezet torony- és harangalapja 
az elmúlt évben 1248 kor. 58 fillér
rel növekedett. Jellemző, hogy a ke
vés lelket számláló gyülekezet temp
lomi perselypénze 347 kor. 56 fillér. 
Az összes bevétel 7117 kor. 61 fill., 
a kiadás 5690 kor. 93 fillér, a ma
radvány 1426 kor. 68 fillér. A gyüle
kezet pénzbeli vagyona 13349 kor. 
33 'fillér. A jó Isten aldja meg a 
buzgó gyülekezetei s annak lelkes 
vezéreit I

Itth o n ró l.

IQ!#, február 23.

Szülök vigyázatlansága. Varga Mi
hály hajdúböszörményi birtokos két 
éves fia a konyhában a tűzhelyről 
magára rántott egy fazék forró vizet 
és összeforrázta magát. Dacára a 
gondos orvosi kezelésnek, egy napi 
szenvedés után meghalt. A rendőrség 
a szülők ellen gondatlanság miatt 
vizsgalatot indított.

A hortobágyi öntözötelep. A 43 ezer 
holdnyi Hortobágy puszta talajának 
javítása végett a város öntözőtelepet 
létesít. A földmívelésügyi miniszter 
most leiratban értesítette Debrecent, 
hogy az öntöző csatornák építésére 
ötszázezer korona segélyt ad a város
nak, tíz évre beosztva az összeget.

Á rv e ré s i hiénák. Ismeri mindenki eze
ket az élősködő embereket, kik a més nyo
morúságából gazdálkodnak,

Érsekújváron Pólyák János malomtulajdonos 
ingóságait egyik türelmetlen hitelezője tegnap
előtt elarvereztette. Az árverésen megjelentek 
a vidék árverési hiénái és a következő ma
gas árakon vásárolták össze a szegény molnár

harangszö .

ingóságait: egy tízezer korona értékű teljes 
malomberendezést megvettek háromszáz ko
ronáért, egy lovat 16 koronáért, 30 ludat, 30 
kacsát és 30 tyúkot, a mi testvérek között 
is megér 100 koronát, 5, mondd : öt koroná
ért s egy Singer-varrógépet négy koronáért. 
Ez elég jó üzlet volt 1 ?

Az á lla tszá m lá lá s  eredm énye. Az 
egész magyar birodalom igás- és haszonál
lat-állománya az 1911. év. elején 7,319.121 
darab mindennemű szarvasmarha, 2,351.481 
darab ló, 20.103 darab szamár, 1850 darab 
öszvér, 7,580.446 darab sertés, 8,548.204 
darab juh és 426.981 darab kecske volt. Az 
1911. évi állatösszeírást megelőző utolsó, 
1895-ben végrehajtott állatszámlálas eredmé
nyeivel szemben 1911-ben csak a gazdssági 
jelentőséggel nem biró két állatnemnél, a 
szamárnál és az öszvérnél jelentkezik csök
kenés, a többi állatnemnél kisebb-nagyobb 
számbeli emelkedés mutatkozik. A legfonto
sabb állatnemnél, a szarvasmarhánál az 
1895—1911. évek közötti szaporodás 580.756 
darabot, 8 6 százalékot, a lovaknál 43.024 
darabot, 1 9 százalékot, a sertéseknél 250.103 
darabot, 3.4 százalékot, á juhoknál 425.522 
darabot, 5.2 százalékot végül a kecskéknél 
118.171 darabot, 38.3 százalékot tett.

A z o r sz á g 1 d o lg á r ó l.

A politikában még minden hallgat. 
Csak az egyes bizottságokban foly
nak tárgyalások, a képviselőház nem 
tart üleseket.

Mennyibe került a háborúra való 
készülődés? A hét elejen közös mi
niszteri tanácskozás volt Bécsben, 
melyen Krobatin hadügyminiszter be-* 
jelentette, hogy a hadsereg eddigi 
rendkívüli költségei októbertől mos- 
tanig közeljárnak a 300 millió koro
nához. A költségek azonban mostan
tól kezdve erősen megcsappannak, 
de a rendkívüli kiadások akkor is 
havonta 14 millió koronát fognak 
felemészteni.

Désy pőre. Désy Géza volt pénz
ügyi államtitkár azt mondta egyik 
beszédeben Lukács miniszterelnökről, 
hogy állampénzeket választásokra 
költött el s miniszterelnöki állásából 
jogtalan hasznokat szerez m a g á ik . 
A miniszterelnök Dasyt beperelte. A 
törvényszéki tárgyalások most kez
dődtek meg Budapesten.

A  n a g y v ilá g b ó l .

Vilmos császár jubileuma. Június 
15-én ünnepli Vilmos német császár 
uralkodásának huszonötödik évfor
dulóját. Ez alkalommal királyunk 
képviseletében Ferenc Ferdinánd trón
örökös Berlinbe érkezik, hogy a 
többnapos ünnepségeken részt ve
gyen.

Két családról. Orvosok és tudósok 
sokat írtak már arról, hogy a lelki

tehetségek átöröködnek s apáról-fiúra 
szállnak. Még inkább áll ez az erényre 
és bűnre. Sokszor igazán érezzük, 
hogy az Úr a késő nemzedékben 
is megjutalmazza az ősök vallásos
ságát s viszont a gonoszakban meg* 
bünteti az Ősök gonoszságát. Ezt 
az igazságot hirdeti nekünk két csa
ládfa. Edwards Jonathan híres ame
rikai lelkész és theológus volt; a 
XVIII. században élt; családját Isten 
félelmében és Jézus Krisztus szere- 
tetében nevelte fel. Utódai közül 
1000-et felkutattak. Ezek közül 14 
theológiai igazgató, 100 egyetemi 
tanár, 100 híresebb ügyvéd, 60 or
vos, 30 biró, 60 író, százon felüli a 
lelkészek és misszionáriusok száma, 
és még sokan közülök vezetőembe
rek az amerikai ipari és kereskedelmi 
életben. Ugyanabban az időben élt 
J— gonosztevő családja is. Az ő 
utódai közül 1200-at kutattak fel. 
Közülük 400 teljesen elzüllött, 310 
hivatásos koldus, 130 betörő stb., 
60 tolvaj, 7 gyilkos. Mind az 1200-ból 
csak 20 dolgozott valami ipari mun
kában, s ezeknek a fele is a bör
tönben tanulta meg a mesterségét. 
Megértjük-e a példa in tését? ... Ta
nuljuk meg, hogy a vallásosságban 
nemcsak gyermekeinknek, hanem 
késő utódainknak is áldást gyűjtünk 1

A háború. Három-négy helyen is 
folyik tovább a balkáni népek és a 
törökök háborúja. Azonban várakozás 
ellenére a törökök erősen tartják 
magukat, sőt némi eredményt is 
értek el. Hat kilométerrel túlmentek 
a csataldsai vonalon és megszállották 
a puskajai erődöket. Ellenállásra nem 
találtak. A sáncok között négyszáz-, 
húsz holttest hevert. A bolgár ost
romló sereg vasárnap általános ro
hamot intézett Drinápoly keleti érődéi 
ellen, de az ostrom sikertelen volt. Sku- 
tarinál a török vannak előnyben. 
Visszaverték 16.000 montenegrói és 
szerb támadását, sok ágyút zsák
mányoltak. Az ellenség 3000 sebe
sültet hagyott a harctéren. Konstan
tinápoly igen harcias. De azért ta
pogatózik, hogy valahogy lehet-e 
alapot találni a békére. Nagyon sok 
függ Drinápoly helyzetétől is. Török 
források szerint még 40 napra van 
élelme a hős várnak, míg a bolgárok 
nem adnak nekik egy hetet.

A legnagyobb p á lyaudvar m egnyi
tá sa . Múlt vasárnap nyílt meg Newyorkban a 
központi pályaudvar, mely harminckéthektárnyi 
területtel együtt kerek hétszáz millió koronába 
került. A pályaudvar csarnoka kétemeletes, a 
másodikon futnak be a gyorsvonatok negy
venkét sínpáron, az alsókon ugyanannyi sín
páron a tehervonatok és a vicinálisok. A csap-
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nokban ezernegyvenhárom vasúti kocsit lehet 
elhelyezni. Gondoskodtak arról is, hogy a kö
zönséget ne zavarja túlságosan a forgalom 
zaja és csak akkor lépjen a perronra, amikor 
a vonat befut, addig benn kell maradnia a 
váróteremben. Az óriás amerikai házak monu
mentalitása olykor a szépségük rovására esik, 
ennél a pályaudvarnál azonban még a nem 
amerikai bírálók szerint is meg van a kellő 
harmónia. A kolosszus csupa kő és acél. A 
legmagasabb kupola a központi csarnoké. Cso
dálatos a visszhang is. Az elsőosztalyu váró
termek ékessége egy Botticono-márvány, a 
melynek barna szine igen otthonossá teszi e 
helyiségeket. Az üveg-festésü ablakokon át 
derűs fény árad be. Az esti világítás kápráz
tató. Két aranyszínű reflektor sugárkevéje 
árasztja el a csarnokot. Ezenkívül 2500 izzó
lámpa ragyog á mennyezeten, a mennybolt 
csillagainak formájában elhelyezve. Ez volt a 
legnehezebb munka, amellyel hónapokig kísér
leteztek, de nagyon szépen sikerült. A pálya
udvaron van minden, még fürdő is.

G A B O K A Ä K A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913 év, febr. hó 20-án.
Búza 21.40, Rozs 18.80, Árpa 19.—, Zab 

19.60. — Az árak 100 kilónkint korona ér
tékben értetődnek.

VEGYES HI RDETÉSEK.
Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 

(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

Egyházhoz vagy főiskolához
szolgálatra ajánlkozik józan életű 
középkorú férfi. Címe: Nagy Lajos 

Óbesenyő Torontál m. 2-2.
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Jóravali falusi fiút felveszek 
tanulónak. — BALOGH JÁNOS 
cipész, CSÖNGE (Vasm.)

Számtalan
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli,
Répczelaki,
Trapista,
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárak

--------Répezelak.---------

G É P G Y Á R
s z o m b a t h e l y !

Alapíttatott 1856. — Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Alapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

S E L T E N H O F E R  F R I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harangöntödéjü
ket a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

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

gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tűzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.-----------------

Nyomatott Welliach Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



Hl. évfolyam 1913 március 2 19-ik szám

V A L L Á S O S  N É P L A P .
Meojeleník novsraberlöl febraário minden vasárnap, márcinstól oKtóberio minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházkerületi evangéllomi egyesület. 
Szerkesz t i  It >Y 1’ I BÉLA ev. lelkész.

Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , kézira tok  és m indennem ű m eg
keresések  a szerkosztőség  e lm ére K örm endre (V asvárm egye) kü ldendők . — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is.

T A R T A L O M :  Sdntha Károly: Édes anyám (vers) — Az anyai csók. — Szombath Ernő: A levita. (Elbeszélés.) — A háború 
fegyverei. — Kiss Béla: Apró prédikációk. — P—cs S—a: A látható Isten (vers). — Dr. Kovácsics Sándor: A szeszes italokról. —

Persely. — Ország Világ.

Édes anyám.
— Fölszentelésemkor 1866. szept. 13. —

Boldog napokat kívánsz leveledben, 
Drága, szeretett édes jó anyám!
Oh én ez egy napért mind elfeledtem, 
Ha lett volna is rossz napom talán.
Ez egy napért egész jövőm kinyitva,
S oly ragyogón lebben föl égi titka.
S ha volna is árny nagy fénye mellett, 
Bearanyozza azt, anyám, szerelmed.

Áldást szívedből kérsz az Úrtól arra,
Ki ma az Úrnak szentelő magát,
S mert ezt te kérted, hidd, az ég megadja, 
Az Isten érted engem is megáld.
Oh csodatévő, jó anyák, imátok, 
Gyermeketekre áldást ha kívántok,
Szent szeretet röpíti azt az égnek,
S még föl sem ért, százannyi jóval tér meg.

immár megtért: megadta Isten érnem 
E szép napot. ím, térdre roskadok,
Az Úrnak lelke van rajtam s tüzében 
Megszentelődve, az övé vagyok, 

sak az Övé s a Krisztusé örökre,
Pét tanítva, népért könyörögve,

°gy legyen boldog földön és a mennyben — 
rted, anyám, megáld az Isten engem 1

Sántlia K áro ly .

Az anyai csók.
Rettenetes eset történt a múlt héten 

Budapesten. Egy árusítónő a reggeli 
órákban elment mindennapi foglalko
zására, kis leánya pedig, ki egyedül 
maradt otthon. — el kezdett öltöz
ködni. Egyszerre csak egy idegen 
lépett a szobába, megragadta a kis 
leányt, nyitott kést vett elő a zsebé
ből. lefogta a szegény gyermeket s 
elvágta a nyakát. Azután összecso
magolt minden elvihetőt és megszökött. 
A gyilkost hamarosan el is fogták, a 
kis leányt meg eltemették, úgyhogy 
ezzel tulajdonképpen vége is volna a 
történetnek.

Az emberek ily esetben rendesen 
a hátborzongató eseményeket keresik, 
sopánkodnak a gyilkos gonoszságán, 
sajnálkoznak a szegény áldozaton s 
azzal végeztek. Pedig nem így kell 
tennünk ! Az élet rettenetes csapásai
ból, még az emberek gonoszságából 
is tanulnunk kell.

Nekünk is vannak gyermekeink. 
Talán van kis fiunk, mint amilyen 
az a gyilkos volt valamikor. Talán 
kis leányunk, mint a milyen az az 
ártatlan kis leány volt egykoron. Van

nak szülői kötelességeink, anyai, apai 
hivatásunk, melyet be kell töltenünk?

Mikor a budapesti gyilkost elfogták, 
egy újságírónak elmondta, hogy tu
lajdonkeppen sohase volt otthona. 
Csavargó természetű gyerek volt, ki 
az utcán kószált, kerülte az iskolát, 
évszámra nem látta szüleit és nem 
érezte az édes anyja csókját. Hiány
zott a vallásos nevelés. Nem volt 
mellette az az erős kéz, mely meg
fogja és a templomba vezesse. Néni 
szólt hozzá a szülők szava istenféle
lemről. Vagy lehet, hogy a szülők 
eleget fáradoztak, igyekeztek, de nem 
voltak elég erősek és kitartók. Bizonyos 
az, hogy a fiú nem tanult meg dolgozni. 
Csatangolt, utcasarkon álldogált, éhe
zett, lopott, ez volt az élete. Most azu
tán gyilkolt, ez volt életének a vége.

Az egész eseményből úgy látom, 
hogy hiányzott a gyilkos életéből a 
vallásos nevelés, az állandó szülői 
fegyelmezés, mit legszebben az anyai 
csók juttat kifejezésre. És hiányzott 
a munkára nevelés, az a nevelés, 
mely belevési már a gyermek leikébe 
azt a meggyőződést, hogy csak be
csületes munkával lehet az életben 
előrejutni és boldogulni.



Tanuljanak ebből a rettenetes gyil
kosságból a szülők. Apák, anyák néz
zenek melegebb szeretettel gyermeke
ikre. Gondolják meg, hogy nemcsak 
ruhát, ételt kell gyermekeiknek adni, 
hanem igazi, meleg szülői szeretetet. 
Mert a nevelés örök alapja a szeretet. 
Ez az érzés köti gyermekünket szí
vünkhöz. Ez vezeti, ez tanítja a jóra, 
ez óvja a bűntől. Ez Írja leikébe azt 
a bizonyosságot, hogy szüléinknél 
mindig jóakaratra, szerető tanácsadóra 
találunk.

Aztán neveljék a szülők gyermekei
ket munkára.' Követeljék meg tőlük 
a fő kötelességteljesítést. Ne mond
ják, hogy kis gyermeknek nincs még 
munkája, mert mindenkinek van mun
kája, csak a munka alakja változik. 
Az a kis első osztályos az „i’‘ betű 
tanulásával, meg a jobbra dűlő egye
nes vonalak Írásával kezdi a munkál
kodást, s a meglett ember a maga 
életkötelességei teljesítésével végíi 
a munkálkodást. Nagy a veszedelem, 
hogy kit szülei nem tanítottak meg 
kiskorában a kicsiny munka végzé
sére, az nagy korában nem tudja a 
nagy munkát becsülettel elvégezni. 
Rend, pontosság, szorgalom, ezeket 
a szavakat írjuk gyermekeink elé.

Azután tanítsak a szülők gyermekei
ket az iskola, templom, a tanító, a 
lelkész tanításának megbecsülésére. 
Vezessék őket Istenhez. Tanítsák 
imádkozni és velük imádkozzanak 
ők is. Ne küldjék, hanem vezessék 
őket templomba. Olvassanak nekik a 
bibliából. Lehetetlen, hogy mindez ne 
hatna a gyeimek lelkére.

De ez a szomorú történet a gyer
mekekhez is szól. Arra inti őket, hogy 
szüleiknek engedelmeskedjenek, intel
meiket kövessék. Ha ez a szerencsét
len fiatal ember nem taszította volna 
el magától szülei kezét, ha nem kö
vette volna el egyik-másik kisebb bűnt, 
akkor nem sülyedt volna ilyen mélyre, 
nem lett volna gyilkossá. A bűn ut
ján nincs megállás. Első lépés után 
következik a második, harmadik. Csak 
a vallásosság, munkaszeretet, a szü
lők áldott keze tarthat vissza I. . .

Ezek a szomorú történet tanulságai, 
íme, tanuljatok belőle I
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A levita.
Elbeszélés. Irta : Szom bath  Ernő.

Gyömő nagyon kicsi község a fel
vidék egyik megyéjében. Olyan ki
csiny. hogy még papjuk sincs. Pedig 
egyhitűek. Leszámítva azt a néhány 
boltost, meg az egy zsidó korcsmá- 
rost, mindnyájan lutheránusok.

HARANGSZÓ.

Dehát szegény a nép. Tönkretette 
a henye élet, a mértéktelen ivás. A 
nép jómódú gazdái egyre szegényed
tek. Egyik darab föld után úszott a 
második, azután a harmadik. Mind 
dobra került. S az új tulajdonos min
dig a korcsmáros lett. Amily mérték
ben fogyott, szegényedett a íalu népe, 
ép oly arányokban gyarapodott, gaz
dagodott a korcsmáros. Pedig volt 
idő, amikor alighogy tengődött. Akkor 
még szomorúan pislogott a mécs az 
ivóban 1 Mellette ott bóbiskolt az Áron 
zsidó. Bátran tehette. Álmában nem 
igen zavarták. Alig egy-két vendég 
akadt. Az se maradt ott sokáig. Meg
itta az italát, aztan jóéjszakát kívánt.

Hej, de megfordult az idő kereke I 
Bezzeg van most élet az ivóban! 
Sokszor mind a két szoba tele van. 
Szinte vágni lehetne a füstöt I Pedig 
most már két petróleumlámpa, is veti 
szét a sugarait. S mégis gyér a vi
lágosság a füstös levegőben. Bezzeg 
sürög-forog most a korcsmáros 1 Most 
ugyan nem jut idő a szunyókálásra! 
Alig győzi a munkát, pedig felesége, 
leánya is segít neki a kiszolgálásban 1

Ma különben is különösebb nap 
van a faluban. Új levitát választottak. 
Nagy munkát végeztek! Úgy illik, 
hogy erre is igyanak egyet 1

Gyömő filia volt. A papi fizetésre 
nem tellett, hát csak tanítójuk volt. 
Az prédikált, temetett, mtg keresztelt. 
Csak épen nem gyóntatott, meg nem 
esketett. Az előbbi elvégzésére négy
szer jött ki a pap. Esketésre meg 
kihozták.

Amint már említettem, új levita
tanítót választott az eklézsia.

Az előbbeni öreg is, tehetetlen is 
volt már meghalt, eltemették. Ma 
választották meg az utódját. Nős volt, 
de meg fiatal. Alig harminc éves. 
Tehát erejének a teljében.

A választás után elutazott, hogy 
magával hozza családját, bútorzatát.

A második héten meg is érkezett. 
Szép, fiatal felesége, három gyermeke 
is vele jött. A falubeliek meg kocsikon 
hozták meg a szükségeseket.

Lassacskán aztán berendezkedtek s 
kezdtek a helyi szokásokkal meg
ismerkedni.

S bizony az új levita, Lévai István, 
szomorú tapasztalatokat szerzett már 
a legközelebbi napokban.

Épen a tavaszi munka vette kez
detet. De csak ímmel-ámmal ment a 
dolog. Úgy látta Lévai, hogy az ő 
emberei új,y járnak-kelnek, mint akik
nek terhere van a dolog. Aztán — 
hogy be-betért egy-egy házba az is
merkedés kedvéért — mily hányi-veti-

séget látott a ház körül. Hej, de elszo
rult az ő rendhez, pontossághoz szo
kott lelke ettől a szomorú látványtól.

Hát még az iskolai
Piszkos, mosdatlan gyerekek serege 

húzódott meg a padokban. Arcuk 
sápadt, szemük zavaros, mintha ká
bultak volnának. — Iszonyattal vette 
észre Lévai, hogy a pálinka szaga 
gőzölög tanítványaiból 1 Pálinkás ke
nyér volt a mindennapi reggelijük.

Irtózatos kép nyílt meg a szeme 
előtt. Mi lesz ezekből a csenevész 
gyerekekből, akiknek gyenge szerve
zetét már is kikezdte a legerősebb 
méreg, a szesz romboló hatása? Mi
lyen lesz a jövő nemzedék, ha már 
a gyökér most is rothad, pusztul ? 
Szomorú jelen, még silányabb jö
vendő !

Lévai lelkét erős elhatározás, szent 
buzgóság szállta meg, amely eszményi 
célt tűzött maga e lé : megmenti, ami 
még megmenthető, visszaadja az egy
háznak azt, ami még visszaadható.

Vallásos, mély érzésű felesége egész 
lélekkel állott férje mellé s megkezd
ték a térítés nehéz, verejtékes mun
káját.

A férfi az iskolában kezdte. Azt 
tartotta, alulról kell az építést kezdeni, 
ha szilárd épülethez akarunk jutni.

Megtiltotta a gyermekeknek a pá- 
linkaivást. S e tilalmát szigorúan 
ellenőrizte. Minden reggel maga szer
zett meggyőződést e parancsának 
végrehajtásáról s ha bűnöst talált, 
azt irgalom nélkül büntette. El.inte 
szép szóval, türelemmel, példák el
beszélésével iparkodott hatni. — El
mondta, mily romboló hatással van 
a szesz a szervezetünkre, mily iszo
nyú betegségek, nyavalyák származ
nak a pálinkaivásból. Az elmebetegek 
nagy része, a hülyék nagy serege 
bizony ennek köszönheti a betegsé
gét I Sok gyermek megborzongott az 
iszonyú jövőtől. Ezek nem ittak töb
bet. Pedig odahaza fenyegették őket s 
más reggelit nem kaptak. Inkább úgy 
jöttek fel az iskolába. S ilyenek szá
mára mindig került egy darabka ke
nyér, amit a jó Lévainé áldott keze 
nyújtott.

Hanem hát akadt néhány, aki 
ezentúl is csak pálinkázott. Némelyik 
azért, mert'már úgy megszokta, hogy 
szinte kívánta. Masok meg az apjuk- 
tóli félelmükben fogadták el a méreg
gel itatott kenyeret.

Az ilyenekkel szemben a feddést, 
a büntetést alkalmazta Lévai. S ezek
nél ennek a módnak már volt némi 
eredménye. A gyermek nem mert 
odahaza inni, mert félt az iskolai
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büntetéstől. Lassankint le is szoktak 
hát róla. így hát teljes siker koro
názta Lévai munkáját az iskolában!

Persze, a szülőknek ez a különös 
rendszabály nem volt Ínyükre. 
Dehát ellene sem tehettek. De meg 
Lévainak erre is volt gondja. Tudta, 
hogy első sorban a szülőket kell 
megnyerni a terv sikeres keresztül
vitelére. Ahol csak tehette, felkereste 
őket, beszélt nekik erről is, arról is 
s a végén bizony nem egy apa mondta 
a feleségének:

— Mégis csak okos ember ez a 
mi levitánk! De tud is ám beszélni, 
hogy még a pap sem különben !

És ott volt a jó, a hű feleség!
Az meg az asszonyokkal értette 

meg magát. Felkereste őket a házuk
ban, ellátta jó tanáccsal a bajukban, 
vigasztalta a szomorúságukban. Azután 
megalakította az egyházi noegyletet. 
Ott fejtett csak ki igazán áldásos 
működést! Ott nyerte meg igazán a 
szivüket, a szeretetüket! E az 
egyház ügyeivel mitsem törődő 
asszonyok szinte vetélkedtek abban, 
hogy valami jót, hasznosat alkossanak. 
Most egy oltárterítő, aztán egy Krisz
tuskereszt, majd meg díszes ezüst 
gyertyatartók kerültek az Ur oltárára. 
Majd meg szelíd szóval keresték fel 
a szomorkodókat, enyhítették a szen
vedéseket, türelemre, kitartásra buz
dították a békétlenkedőket, a zúgoló- 
dókat. Osztoztak egymás bajában, 
í észtvettek egymás örömében s közös 
akarattal, szent lelkesedéssel hintették 
el egymás között a krisztusi magot, 
a szeretetet, a békét, az egyetértést.

Ez az egyetértés, ez a krisztusi 
szeretet volt az, ami csodákat tett 
körükben, egyházukban, családjukban. 
Ez a szeretet varázsolta át az eddigi 
érzéketlen sziveket érző, minden más 
baja iránt fogékony, résztvevő szí
vekké. Ennek a hatalmánál fogva 
keresték fel a szenvedőt, hogy vigaszt, 
balzsamot nyújtsanak neki. Ez kész
tette őket arra, hogy a nyomorgók, 
az éhezők könnyeit az alamizsna, a 
jóltevés adományával töröljék le. S 
betetőzték áldásos tevékenységüket 
egy jókora alapítvánnyal, amit közös 
akarattal, maguk adtak és g>űjtöttek 
össze az egyház javára. Isten dicső
ségére. Ly szent, eredményes munkát 
végzett a nőegylet a maga körében.

De ennek áldásos hatása meglát
szott már magában az egyházban is. 
A templom már nem volt oly üres, 
roint kezdetben. Ámbár a férfiak még 
mindig gyéren gyülekeztek, de az 
asszonyok, lányok s gyermekek már 
seregestől tódultak ünnepenként az

Isten házába. S az ott hallottak csak 
erősítették hitükben, meggyőződésük
ben, elhatározásukban. Lévai oly szé
pen, oly meggyőzően tudta azokat 
az örökszép bibliai igazságokat onnan 
a szószékről hirdetni, hogy bizony 
mindegyik megtalálta a magára illő 
példát. Fájt nekik az igazság magasz
tos hirdetése, mert érezték bűnös 
voltukat. Alázattal hajtották le fejüket. 
Keservesen bánni kezdték az elvesz
tett időt! És szívük a bánat tüzében 
megtisztult. Kinyílt az Isteni ige be
fogadására! S aztán már felemelték 
a fejüket. A megbánás könnye csil
logott a szemekben. S ennek köd- 
fátyolán már bátran néztek tel arra, 
aki őket visszarántotta a mélység szé
léről s visszavezette az egyenes útra. 
A hála szavát rebegte ajkuk azon 
férfi iránt, aki most is feddi, dor
gálja őket, de egyben rámutat a he
lyes útra, amely az Istenhez vezet! 
S aztán forró imát remeg ajkuk ahoz 
a mennyei Atyához, akinek kegyelme 
végeden, szeretete örök! Aki őket is, 
megtérő bűnösöket, szeretettel öleli a 
keblére s megbocsátja azt a sok bűnt, 
amit pedig oly könnyelműen elkövet
tek ellene.

így munkálkodott az egyház a hí
vők lelki épülésére, igy munkálkodtak 
a hívők az egyház megerősítésére s 
ezzel együtt Isten dicsőségére!

De hátra voltak még a férfiak! 
Azoknak sem a mindnyája már! 
Mert az asszonyok sokat, igen sokat 
elvégeztek a maguk körében odahaza.

Meghonosították az otthoni isteni
tiszteletet. Esténként elővették az 
énekeskönyvet. Aztán imádkoztak s 
úgy tértek nyugalomra. Ünnep vagy 
vasárnap a bibliára is rákerült a sor.

Sok férfi, sok apa elefhte szabó
don az ilyentől. De aztán már részt 
vett benne, noha némi álszégyennel. 
Restelte, hogy a felesége, a gyermekei 
együtt zengnek dicséretet, adnak há
lát az Istennek, míg ő némán, egye
dül hallgatja. Hát inkább ő is a ke
zébe vette a könyvet. Aztán meg már 
megszokta. Utóbb meg is szerette. 
S a végén már ő volt első a buzgó- 
ságban, első a példaadásban, mint 
a hogy illik is egy jó keresztyén 
apához.

így nyertek csatát odahaza a lelkes 
asszonyok!

De még mindig akadtak a régiekből!
Ezek megnyerésére, meg a már 

meglevőknek a megtartására megala
kította Lévai néhány lelkes hívével 
a gazdakört, kapcsolatban az olvasó
körrel.

A gazdakör működése kiterjedt a
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gazdálkodás minden ágára, az olvasó
kör meg a tudás bővítését, hasznos 
ismeretek szerzését szolgálta. Mind
nyájan örökké tanulunk, ha még oly 
sokat tudunk i s !

Lévai e nemes munkásságának jó 
voltát csakhamar belátták az embe
rek. Látták, hogy ezzel csak a ma
guk jó voítát gyarapíthatják, azért 
csapatostul iratkoztak be a körbe s 
szorgalmasan eljárogattak oda. Bizony, 
Áron szomorú szívvel látta, hogy az 
ivója estéről-estére üresebb lesz. Az 
emberek már nem hozzá, hanem a 
körbe sereglettek, ahol Lévai sokszor 
felolvasott nekik egy-egy érdekes dol
got. Azt azután jól meghányták ve
tették s a leszűrt igazságot átvitték 
a gyakorlati életbe is. És bizony 
mindjárt az első év is megmutatta, 
hogy szorgalommal, tudással, józan 
gondolkodással mennyivel többre vi
heti az ember a maga boldogulását!

Volt egy helyük, ahol összejöhet
tek. Ott aztán szőnyegre került ez 
is, az is, a község dolga is, az egy
ház ügye is. S bizony hasznosnak, 
üdvösnek bizonyult ez az egyetértő 
munkálkodás. A községben egyre- 
másra javultak az állapotok. A du
hajkodás, a dorbézolás kiveszett, 
mintha csak tőből vágták volna k i! 
A nép jóllétben gyarapodott, erköl
csileg nemesedett. Az elvetett_ mag 
nemes gyümölcsöt termett! Új is
kola emelkedett a régi rozoga helyén. 
A levita lakása s a templom renovál
tatok. Majd gabonaraktár is épült. 
A falu már nem volt a korcsmáros 
zsebében! Minden építkezésre a saját 
erejéből állított elő! Az adósságból 
lassankint mindenki tisztázta magát. 
S míg ezelőtt ritka hónap volt, hogy 
a dob meg ne perdült volna itt-ott, 
most már évszámra sem hallatszott 
gyászos hangja! A házak tájéka 
rendben volt, a lakások tiszták, fe
hérek. Az egész falu képéről leol
vasható a józan gondolkodás, a szor
galmas munkálkodás, a boldogság, 
az öröm, a jólét. S mindezt egy 
ember fáradhatatlan munkája hozta 
létre! S ez ember a levita vo lt! 
Adjon az Isten egyházunknak, ha
zánknak sok-sok ilyen hitbuzgó em
bert !

A háború fegyverei.
I. A szárazföld halálpóstái.

Az a haladás, mely minden téren 
megnyilatkozik, nem hagyta érintet
lenül a hadviselést sem. A régi világ
ban egyszerűbbek voltak a fegyverek,



a puskák, ágyuk nem vittek olyan 
messzire, nem voltak olyan biztosak, 
mint most. Az ostromok is egyszerű 
ostromló eszközök használatával tör
téntek. Inkább a személyes küzdelem 
döntötte el a csaták sorsát. Páncélos, 
sisakos vitézek álltak egymással 
szemben, összemérték kardjukat, így 
vívták ki a győzelmet. Ma ilyen 
hadakozásra nem igen kerül a sor. 
A legtöbb ütközetben alig látják egy
mást az ellenfelek. Az emberi tudo
mány oly tökéletes fegyvereket alko
tott, hogy a győzelmet tulajdonképpen 
nem a katonák bátorsága, — bár ez 
is nagyon fontos és mindig is fontos 
marad, — hanem a fegyverek jósága 
s a vezérek ügyessége dönti el.

A tökéletesített hadviselési eszkö
zök azután siettetik a háború lefo
lyását Az ágyuk, bombavetők, gép
puskák olyan rettenetes pusztítást 
visznek véghez, hogy néhány pillanat 
alatt egész hadseregek megsemmisül
hetnek. Eddig csak a szárazföldön, 
vagy a tengeren védekezett a had
viselő íél az ellenség ellen. Most már 
a levegőre is vigyáznia kell, mert 
repülőgépen föléje emelkedhetnek s 
kikémlelhetik mozdulatait, elhelyez
kedését. Egy kis hirben megirluk azt 
is, hogy egy tiszt olyan repülőgépet 
talált fel, mely átlátszó anyagból 
készül s melyet éppen azért alig 
lehet észrevenni. Sőt vannak olyan 
gépek is, melyeket anélkül, hogy 
valaki is ülne benne, biztos irányítással 
az ellenséges tábor tőié eresztenek, s a 
repülőgépen elhelyezett fotografáló 
masina magától lefényképezi az ellen
ség táborát, elhelyezkedését. Mikor 
a gép leszáll, akkor azután könnyű 
olyan intézkedéseket tenni, mely az 
ellenségnek ártalmas.

Hát még a fegyverek milyen vesze
delmesek a mi időnkben 1. . .  Lássuk 
csak a nagy különbséget!

Még a múlt század közepén is a 
legjobb hadsereg tüzkőzáváros pus
kával volt föl fegyverkezve. A 28 gram
mos ólomtöltényt mindig olajos ruhába 
kellett csomagolni, hogy ne lötyögjön 
a puskacsőben. Azután a puskacsőbe 
beverték a puskavesszővel a golyót, 
úgy vehették célba az ellenséget. Hát 
bizony ez nem volt valami gyors 
dolog. Bezzeg azóta nagyot változott 
minden 1 Most már többször el lehet 
sütni a puskát, anélkül, hogy a töl
ténytáskába kellene nyúlni. — A ma
gyar, német meg török sereg puská
jába egyszerre 5 töltényt lehet tenni, 
az angol puskába 10 töltény fér el 
egyszerre. Azelőtt csak közelről volt
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biztos a lövés, most elvisz a puska 
3000 méternyire.

De azután vannak egészen új 
gyilkoló szerszámok is, ilyen például 
a gépfegyver. Ez az új fegyver elég 
kicsiny, összesen 25 kgr. súlyú 
fegyver, melynek kezelése, szállítása 
könnyű és mégis néhány perc alatt 
ezer és ezer ember halálát okozhatja. 
Felteszik egy kis kocsira, vagy a 
kisebb fajtát egy ember hátára, vagy 
egy kerékpárra és szaladnak vele a 
kijelölt helyre. Ott gyorsan beigazítják, 
céloznak, a tüzér lenyom egy gom
bot s a gépfegyver elkezdi ontani 
a golyókat. Percenként 600 lövést 
tesz. Eggyel-eggyel 2000 lövést le
het tenni, akkor egy kissé várni kell, 
hogy a cső lehűljön. De a lehűlést 
is elősegíti a cső körül levő viz. Ha 
a gép kilőtte az összes golyókat, 
akkor új töltényövet tesznek bele s 
egy gomb lenyomása újra műkö
désbe hozza az egész gépet. Elgon
dolhatjuk : micsoda pusztulás támad 
az ellenség csapataiban, ha néhány 
ilyen golyószóró szörnyeteg célba 
veszi 1

Nagy átalakuláson mentek át az 
ágyuk is. Nem régen még olyan 
közelről sütögették egymásra az 
ágyukat, hogy szabad szemmel mé
regették a távolságot. Most olyan 
ágyuk vannak, hogy várakat, kikö
tőket pusztíthatnak el olyan távol
ságról, hogy nem is látnak el addig. 
Mégis tudnak célozni is, meg találni 
is. Manapság a legnagyobbik ágyú 
30 centiméteres. Ez 382 kilós löve- 
get röpít ki. Vannak azután kisebb 
ágyuk is. Sőt ma már kísérletet tet
tek azzal is, hogy az ágyút, meg a 
gépfegyvert motoros kocsira helyez
ték. Ezzel azután gyorsan ott te
remnek az ellenség támadására, per
sze, ha van arra felé jó út. A 
golyók ritkán készülnek egy darab
ból. Rendesen sok golyó és robbanó
anyag van benne összehalmozva. 
Mikor azután a golyó odaérkezik, 
akkor szétrobbanik és rettenetes 
pusztítást visz véghez. Az ilyen 
löveget srapnell-nak nevezzük. 4500 
méter távolságra is biztosan lehet 
vele lőni. Egy tizenöt fontos srap- 
nell például 192 darab golyót tartal
maz s felrobbanásakor több száz 
négyszögméter területet fed be gyil
koló szilánkjaival.

Főleg ezek a szárazföldi háború 
fegyverei. A tengeri háborúnak me
gint más fegyverei vannak, ezekről 
majd a jövő számban szólok.
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Apró prédikációk.
Közli: Kiss Béla.

1.
„Ki amiért megharagszik, abban 

nincsen igaza.“ Mikor a rágalmazó 
nyelv vádol, rendszerint azt hiszed, 
hogy ártatlanságod azzal bizonyítod 
legjobban, ha a vádolót összeszidod, 
rosszlelkünek kiáltod ki. Csalódd, f  
fúl nagyfokú érzékenykedéseddel azt 
árulod el, hogy a rágalmazó bizonyos 
fokig tyúkszemedre hágott. Az egy
szeri molnár is azt vitatta a malom
ban, hogy okos és becsületes ember 
fülét sem billenti a haszontalan mende
mondákra, melyet a kofaajkak regél
nek ellene. De bezzeg szavánál fogták 
hallgatói.

A kovács így szólott hozzá : „Kend
— molnár bácsi —  részeges.“

A molnár nyugodt maradt.
A kerékgyártó azt mondá: „Kend

— molnár bácsi — kártyás ember,“
A molnár nyugodt maradt.
A csapiáros is szidalmazta őt : 

„Kend — molnár bácsi — istenká
romló 1 Vigyázzon, megveri érte az 
Isten.“

A molnár nyugodt maradt.
Kérditek falán, hogy miért maradt 

nyugodt ? Azért, mert a molnár tényleg ¥ 
sem részeges, sem kártyás, sem isten
káromló nem volt.

Ő maga is jól tudta, hogy ezekben 
őt joggal senki sem vádolhatja. Ezek
ben nem volt hibás — nem hara
gudott — igazságát érezte.

Hanem közbe szólott ravasz mo
sollyal a harangozó is, mondván :
„Ej, ej molnár bácsi — én úgy tu
dom, hogy kend lisztlopó.* Egyszerre 
elönti a vér a molnár haragos képét, 
felugrik s látni kellett volna a mérges 
arcot, s hallani azokat a cifra titulu
sokat, melyekkel elhalmozta a haran- 
gozót. Mit gondoltok ? Haragudott 
volna-e erre is a molnár, ha a liszt
lopás nem lett volna a bűne ? Épen 
e harag által árulta el, hogy a haran
gozó állításában igazság vala.

„Aki amiért megharagszik, abban 
nincsen igaza.“ Azért azt a tanácsot ' 
adom: „Ha Isten úgy vezérli sorsodat, 
hogy az emberek nyelve elevenedre 
tapint, ne felüssed, de leereszd arcodat. 
Tégy úgy, mint Péter : aki keservesen 
sírt s kövesd a publikánust ezt mond
ván : „Isten, légy irgalmas nekem 
szegény bűnösnek.“

II.
„Oh Isten bölcsességének és tudo

mányának mélységes gazdagsága 1 
mely igen megtudhatatlanok az ő ité- ►
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létéi és végekre mehetetlenek az ő utai. “ 
Róm. 11, 33— 36.

Egyszer egy megvénült aggastyán 
kunyhójának ajtaja előtt üldögélt s 
így gondolkozott magában: „Rég ideje 
már, hogy szemlélem a világ folyását, 
de egyben sohasem tudtam s most 
sem tudok eligazodni t. i. abban, 
hogy Isten utai tényleg mindig jók 
és bölcsek volnának.“

Erre elaludt s a következő álmot 
látta. Mintha a mennyből szózatot 
hallott volna, mely így szólott hozzája: 
„Kelj fel János és indulj el a világba, 
hogy megmutassam neked az Isten 
utait.“

Felkelt, vette botját s elindult egy 
nagy erdőbe. Nemsokára úgy eltévedt, 
hogy egy lépést sem tudott már előre 
tenni. Midőn kiáltozni kezdett, egy 
ismeretlen ember jelent meg előtte, 
ki így szólott hozzá: „Jer velem, 
mert te magad egyedül ez erdőből 
ki nem jutsz.“

Együtt mendegéltek, míg estére el
érkeztek egy házhoz. A házigazda, 
nyájasan fogadta, megvendégelte őket, 
annál inkább, mert mint mondá, épen 
most békültr ki ellenségével, aki barát
ságuk jeléül egy arany kelyhet aján
dékozott neki.

Reggel felkelvén az ágyból, meg
köszönték az éjjeli szállást, de az 
öreg ember nagy csodálkozására ve
zetője az arany kelyhet a szekrény
ből kilopta és táskájába dugta. Az 
öreg szólani akart, de vezetője meg
előzvén őt, azt. mondá: „Hallgass! 
ilyen az Istennek utja .u

Tovább menve, ismét egy házhoz 
érkeztek. Itt már a házigazda, fösvény, 
zsugori volt, ki káromkodással fogadta 
a vendégeket s bántalommal illette 
őket. „Innen távoznunk kell“ — szólt 
a vezető. Mielőtt azonban eltávoztak 
volna, a vezető kivette a szép arany 
kelyhet, s a házigazdának ajándékozta, 
kinek szeme-szája tátvá maradt e nem 
várt jótétemény miatt.

„Mit cselekszel“ ? — kiált fel az 
öreg, de a vezető szájára téve kezét 
így csitította: „Hallgass! Ilyen az 
Istennek útja .“

Este megint elértek egy másik em
berhez. Ez igen jó, de szomorú volt. 
„Naphosszat dolgozom — panaszolta, 
de a szerencsétlenség szakadatlan ül
döz, nem tudok többre haladni, egy
másután kell földeimet eladnom s 
most már Istenen kívül nincs egyebem, 
mint ez a rozzant kunyhó.“

„Jól teszed, hogy Istenben bízol“, 
mondom, nem hiába bízol", szólt a 
vezető. Elindulásuk előtt azonban hir
telen egy kanócot ragadott s a kuny-
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hót a szegény ember feje felett fel
gyújtotta.

„Megállj 1“ kiáltott az ősz és ki
akarta az ifjú kezéből ragadni az égő 
kanócot, de a vezető így szó lt: „ Hall
gass, ilyen az Istennek útja.“

A harmadik nap estéjén megint el
érkeztek egy házhoz, melynek gazdája 
igen szívesen fogadta őket, noha más
különben ez is igen mogorva és elégü- 
letlen volt. Csak kis fia iránt volt 
nyájas, mert egyetlen gyermeke lévén, 
nagyon szerette őt. S ez a mi öre
geinknek nagyon tetszett. A mint reg
gel elindulnak, megszólal a gazda: 
„Nem kisértetlek el magam titeket, 
de veletek küldöm kis fiamat, ő majd 
megmutatja azt a hidat, mely a vizen 
átvezet, csak arra kérlek, vigyázzatok 
a kis fiamra, hogy valami baj ne érje!“ 

„A gyeimekek mellett őrt állnak 
az angyalok“ válaszolt a vezető s 
elbúcsúzott a gazdától. Amint a kes
keny hidra értek, a vezető a gyerme
ket megragadta s a vizbe dobta. Az 
öreg ember kétségbeesetten kiáltott 
fel: „Te megtestesült ördög! inkább 
pusztuljak el éhen és szomjan ez er
dőbe, inkább tépjenek össze itt a va
dak, de veled többé egy lépést sem 
teszek.“ Ezek az Istennek utai, me
lyeket nekem megakartál mutatni ? 
Megcsaltál! Menj előlem a te rette
netes hazugságaiddal.“

E pillanatban a vezető angyallá 
változott, mennyei fény övezte s így 
szólott az öreg emberhez: „Halld 
meg János 1 A kehely, melyet a nyá
jas embertől elvettem, mérgezett ke
hely volt, a fösvény, káromló ember 
bűne büntetéséül halált iszik majd be
lőle, ama nyájas embert pedig meg
mentettem. At szegény, szorgalmas 
ember házát ismét felépíti s a hamu 
alatt kincseket fog találni, mely végét 
szakítja Ínségének. Az ember, kinek 
fiát a vizbe dobtam, cégéres bűnös 
s elkényeztetett fia embergyilkos lett 
volna. A gyermek halála az apát bűn
bánatra és megtérésre bírja, a gyer
mek most jobb helyen nem lehet, 
mint atyjánál.“ Te nem tudtál eliga
zodni Isten utainak bölcsessége felett, 
íme most egy csekély részét láttad 
annak. Szállj magadba és nyugodj 
meg az Úr akaratán.“

Ezzel az angyal eltűnt. Az öreg 
felébredt, bement kunyhójába s kétel
kedéséből mindörökre kigyógyult.

A látható Isten.
Van, ki a csillagos tejutban keresi 
S csillag özönében bizton fel is leli;
Van, kit a kikelet rózsái emelnek
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Vezércsillagához a hivő kebelnek;
Van, kinek a kalászt ringató szép róna 
Zengedez szárnyaló hymnusokat róla ;
Van, kit a csapások sújtó karja vezet 
Hittel vetni hozzá esdő tekintetet;
Van, kit a történet, események árja 
Intéző kezének utal a nyomára;
Van, ki a ragyogó lángész remekében 
Látja a „Láthatlan“-t földi köntösében;
Van, kinek újszülött — angyali arcával 
A teremtő Isten hatalmára rávall;
Van, kit ama belső szózat vezet rája :
Él a felhők felett tetteink bírája;
Van, kiben a hitet istenige költi 
S kebelét utána égő vággyal tölti;
Van . . .  de ki győzné mind sorolni fel itten: 
„Csak a bolond mondja szívében nincs Isten“ 1

(Szentes)
P -  cs S—a.

A szeszes italokról.
Irta: Dr. K ovácsics Sándor.

A tiszta szesz, spiritusz vagy al
kohol, ha meggyujtjuk elég. Szeszes 
ital mindaz, amiben szesz van. 
Tehát a természetes bor ép úgy 
mint a mesterségesen előállított sör, 
pálinka, konyak, likőr, törköly, a 
különböző gyümölcsökből, barackból, 
szilvából nyert pálinka, rum stb. Nem 
csak az a pálinka szeszes ital. mér
ges, szervezetet gyilkoló, amelyiket 
a pálinkás butikban, vagy a korcs
mákban mérnek ötért vagy hatért, 
hanem az is gyilkos szeszes ital, 
amelyet önmaguk a népek főznek, 
az a bizonyos jó féle törköly, amely
ről egy zsidó korcsmáros azt mondta, 
hogy ő csak ilyent iszik, mert ebben 
nincsen szesz. Ha a szeszes italokat 
abban a sorrendben akarjuk csopor
tosítani, a milyen mértékben káro
sak az emberi szervezetre, akkor azt 
mondhatjuk, legkevésbbé káros a 
sör, mert legkevesebb szeszt tartal
maz, azután a bor s legveszedelme
sebb a pálinka és az ehez hasonló, 
csak más név alatt árult tömény 
szeszes italok.

Ismeretes a bibliából, hogy Noénak 
kiváló gondja volt a szőlőtőke meg
mentése, bevitele a bárkába. Szíve
sen is élvezte a belőle nyerhető 
szeszes italt, a bort. A sört, a ki
csirázott árpából készítik. Szesz 
mellett tartalmaz kivonat anyagot, 
fehérjét és cukrot. Mivel fehérjét, 
mely a tojásnak és húsnak képezi 
kiváló alkatrészét és szénhidrátokat 
is tarlamaz, kevés tápláló értéket a 
sörtől megtagadni nem lehet. Egy 
liter ára 60 fillér. Ebben annyi táp
láló érték van, mint négy filléres 
zsemlyében; úgy hogy aki sörrel 
táplálkozik 15-szörös áron szerzi ezt 
meg, úgy költ, mintha legalább is 
Rotschild unokája lenne.
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A bor az az ital, mely a szőlő
ből nyert must erjedéséből szárma
zik. Nagyon hosszú utat tesz meg 
a szőlővenyigétől, a boros pincétől 
a drága, temető szomjas gyomorig. 
Ha ebben az útjában nem vigyáznak 
eléggé reá, olyan anyagok kerül
hetnek belé, melyek megfosztják ter
mészetességétől, hamis bor lesz be
lőle. Ha tiszta vízzel .hamisítják, ez 
úgy üzleti, mint közegészségügyi 
szempontból csak előnyére válik. A 
korcsmáros több litert mér ki, az 
iszákos ember pedig, megkíméli az 
egészségét. Hamisítják azonban ár
talmas anyagokkal is — bár a bor 
maga is az — melyet törvény tilt, 
büntet, sőt csinálnak műbort is, mely 
venyigét sohse látott. Az ilyen bor 
erősebben karcolja a torkot, gyul
ladást okoz a gyomorban, hamar 
elveszi a józanságot s az illető csak 
napok múlva tud kijózanodni, mikor 
a szervezet a vesék, a tüdők és a 
bőr utján teljesen kiküszöböli ma
gából a mérget. A bornak az erős
sége függ a benne levő szesz meny- 
nyiségétől. A részeg ember elől 
mindenki kitér, mert az nem tudja 
mit beszél, mit cselekszik, hamar 
beleköt másokba. Szegény ember a 
bort a gazdagok italának tartja. Hite 
szerint kinek jól megy a dolga, nem 
tejben vajban fürdik, hanem borban. 
A bort élvezi, dicséri mindenki; Ur, 
polgár, felnőtt, gyerek egyaránt. 
Népiskolás gyermekektől kérdeztem, 
melyik a legjobb ital ? a bor mondja 
egy tiz esztendős gyermek. Miért ? 
kérdeztem tovább, mert azt mindenki 
szereti; s valóban a gyermek szava 
a nép szava. A nép kevés olyan 
emberről tud, ki ne szeretné, ki ne 
dicsérné a boros állapot kellemes 
voltát. Hisz az urak is bort isznak, 
ha vig napot akarnak csapni, vagy 
meg akarják a nap emlékét ünne
pelni. Ezért azonban kár a nép fiá
nak az urakra irigykedniök.

Az egyszerűbb népnek az életkora 
nem csak azért hosszabb, mivel ide
jének legnagyobb részét a szabadban 
tölti, hanem tán azért is, mert nem 
telik annyi szeszes italra s szüleit 
még nem tette tönkre a pálinka. Úgy 
mondják, a bor felvidítja az emberi 
szívet. Némi valóság van benne; csak 
az a sajnos, hogy az emberek azért 
szorulnak oly gyakran felvidításra, 
búfelejtőre, mert akkor mikor jól 
ment dolguk, mikor boldogságukból 
a józan életfelfogás hiányzott egyedül, 
akkor is mértéktelenül éltek szeszes 
italokkal s ha eladdig nem volt bú
bánatuk, szereztek általa. Az ok és

okozat végnélküli körforgása ez, mely
nek rohanó árja mindig sebesebb, 
veszedelmesebb örvénybe sodorja 
azokat, kik vonzó hatása elől kitérni 
nem tudnak. Hiszen igaz, az élet 
nem tarthat örökké, de minden em
berben megvan az ösztön minél 
tovább élni. Csakhogy erre akkor 
kell törekednünk, mikor még semmi 
bajunk sincs, mikor még testi-lelki 
erőink teljes birtokában vagyunk. 
Ezeket az erőket úgy kell az életben 
használnunk, hogy mennél tovább 
tartsanak s minél könyebben tudjuk 
pótolni, ha munka vagy betegség 
miatt csökkennek.

Ha víg napot akarnak az emberek 
csapni, ha születik vagy meghal va
laki, ha rokon, barát érkezik, tisztes 
ifjú asszonyt hoz a házhoz, ha leá
nyukat adják oda a kérő szerelmes 
legénynek : bort tesznek az asztalra ; 
akár kell, akár nem, isznak; nem 
csak maguk a felnőttek, hanem meg
kínálják a fejletlen gyermeket is. Gyer
meknél legfőbb tekintély a szülő. A 
mit a szülői háznál lát, addig a míg 
az esze meg nem érik, mig önállóan 
gondolkodni nem tud, azt helyesnek, 
követendőnek tartja. Azért ha az élet 
sora s a szokások kényszerítő ha
talma úgy hozza _ magával, hogy a 
felnőttek bor mellett vigadnak, tartsák 
legalább a gyermekeket távol, meg 
ne kínálják, ne lássák hogy cimbo- 
ráznak az ördöggel, mert a szesz a 
felnőtt emberre is méreg, de gyer
mekre százszorosán az. Megakasztja 
testi-lelki kifejlődését, azt pedig talán 
a szülők maguk sem akarják, hogy 
gyermekük testileg-lelkileg csenevész, 
korcs, fejletlen, ostoba legyen. Már 
pedig ha a gyermek szeszes italt kap, 
bekövetkezik. Emellett fogékonyabb 
lesz a betegségek iránt; nem győz
nek doktorra, patikára keresni.

A hadsereg legpusziitóbb fegyver
neme az ágyú, melynek előállítása, 
használata rengeteg összeget emészt 
fel. Ilyen pusztító agyú az emberiség 
között a pálinka. Ez is sok, nagyon 
sok pénzbe kerül és számtalan embert 
öl meg, tesz beteggé.

A ki naponta csak kétszer iszik 
pálinkát kiad ezért közepes számítás 
szerint 50 koronát; de ez még csak 
hagyján volna, hanem az ilyen ember, 
kinek szervezete a pálinka hatása 
alatt nyög, ténfereg, sokkal kevesebbet 
és sokkal rosszabbul tud dolgozni 
mint az olyan ember aki nem iszik. 
Két-három koronás napszámot véve 
alapul a pálinka ivó ember napi mun
kája 40 fillérrel ér kevesebbet. Ez egy 
évben kitesz kerek számmal 150

koronát. A pálinkázó könnyebben, 
többször lesz beteg, orvosra, patikára 
többet költ Ez fölmegy egy évben 
30—40 koronára. Az iszákos ember 
veszekedő természetű szokott lenni. 
Vagy ő veri be más fejét, megbicskáz 
valakit, vagy őt éri hasonló baleset, 
amiből pénz- és időveszteség szár
mazik. Mondjuk a pá'inkaivás miatt 
nem tud dolgozni egy évben 10 napot, 
ami 20 korona pénzveszteséget jelent. 
Fizeti annak a napszámát és gyógyí
tási díját a kit megvert s mivel ilyen
kor a megbicskázott ember, a sajgó 
fájdalmak emlékezetére, duplán szokott 
számítani, nagyon könnyen rámegy 
erre a mulatságra 50 — 100 korona. 
Végeredményben tehát azt mondhat
juk, hogy aki pálinkázik minden év
ben 300 koronával keres kevesebbet, 
mint olyan társa, aki szomjúságát 
vízzel csillapítja. Első pillanatra nem 
is tetszik jelentékeny összegnek et 
a 300 korona. Ebből azonban 30 év 
alatt 9000 korona lesz a mivel ennyi 
idő alatt az összeg megduplázódik, 
valóság az, hogy az az iparos, föld
művelő, napszámos ember aki soha 
pálinkát vagy egyéb szeszes italt nem 
iszik, 30 év alatt evvel az önmeg
tartóztatással 18 ezer koronát keres. 
Én azt hiszem, hogy azoknak a kik
nek öreg korára semmi féle anyagi 
biztosítékuk nincsen, érdemes egy 
rossz szokásról lemondani, mely gond 
nélküli öreg kort biztosít nekik.

(Folytatjuk.)

O lv a ssá to k  a b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a bázlian nincs, Tanyát a sálán QtOtl ott. 
Hiányzik ott a leolöbti kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Március 2. vasárnap, Máthé 24. 29—42.

, 3. hétfő, „ 24. 43—51.
, 4. kedd, „ 25. 1 — 13.
„ 5. szerda, „ 25. 14—21.
„ 6. csütörtök, , 25. 22—30.
„ 7. péntek, „ 25. 31—40.
„ 8. szombat, „ 25. 4 —46.
„ 9. vasárnap, Zsidó 1. 5. 1 — 10.
„ 10. hétfő, Máthé 26. 1— 16.
„ 11. kedd, . 26. 17—30.
, 12. szerda, , 26. 31-*35.
,  13 csütört., , 26 36—46.
.  14. péntek, ,  26, 47—56.
,  15. szombat , 26. 57—68.

A Harangszó perselye.

A Zsédenyi alapra újabban ada
koztak : Bartos János és özv. Görög 
Lajosné Balatonfüredről 1—4 K-t.

A jókedvű adakozót szereti az Is
ten I
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L a p u n k  m á rc iu s tó l kezdve  
kéthetenként je le n ik  m eg, ú g y 
hogy a következő szám ot m á r 
cius 1 6 -á ra  k ü ld jü k  szét.

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Magyar evangélikus egyház szer
vezése Amerikában. A közelmúltban 
bizottság alakult, melynek célja az, 
hogy Amerikában magyar evangé
likus egyházmegyét szervezzen. A 
bizottság élén Scholtz Gusztáv püs
pök, Zsigmondy Jenő dr. kerületi 
felügyelő és Raffay Sándor lelkész 
állanak. Az amerikai viszonyok a bi
zottság jelentése szerint igen kedve
zőtlenek.

Közgyűlés. A hosszufalu- fűrész- 
mezei ev. egyház a f. év. február 
16-án tartotta meg évi rendes köz
gyűlését, amelyen a lelkész előter
jesztette évi jelentését. Jelentést tett 
a gyülekezeti nőegylet működéséről 
is. Targyaltattak és jóváhagyattak 
az 1912. évi számadások. Meg
állapíttatott az évi egyházi adó. El
határoztatott a templomtetőzet és 
templommennyezet megújítása. Elő
készület történt a közalapi és adó
alapi összeírásokra nézve.

Vallásos estély. A battyándi ev. 
gyülekezet múlt vasárnap szépen si
került vallásos estélyt rendezett a 
templomban. Az estélyen, melyen 
a közönség nagy számban jelent 
meg, Porkoláb Gyula lelkész imád
kozott, a gyülekezeti férfikar és ve
gyeskar Nika Lajos tanító vezetésével 
szép karénekeket adott -elő, Kuzmics 
Iduska szóló énekszámot énekelt, 
Nika Lajos tanitó orgonaszámot, 
Szever Ferenc és Kühár Sándor val
lásos költeményeket szavaltak. Az 
estély középpontja Kapi Béla kör
mendi lelkész előadása volt, ki az 
igazi vallásosságról tartott előadást. 
Este a dalosegyesület sikerült hang
versenyt rendezett, melyen a dalárda 
szép énekszámokkal gyönyörködiette 
a közönséget.

Arad. A nehéz, de eredményes 
munkálkodásnak hű tükre az aradi 
ev. gyülekezet 1912. évi évkönyve. 
Megtudjuk belőle, hogy a gyülekezet 
nemcsak a felnőttekről gondoskodik, 
hanem az ifjúságról is, melynek külön

istentiszteleteket tart. Az áldozatkész
ség igen nagy. Adományokban 1688 
kor. 61 fillért vett be az egyház. A 
gyülekezetben született 68, konfir- 
máltatott 35 gyermek; — házasságot 
kötött 20 pár, ebből 18 pár vegyes 
vallásu; meghaltak 53-an, úrvacsorá
val éltek 403-an ; — hozzánk áttértek 
6-an, tőlünk kitértek 4-en.

Egyházlátogatás. Ziermann Lajos 
esperes az elmúlt héten a szentgott
hárdi missió egyházban kanonika 
vizitációt tartott, mely alkalommal 
nagy elismeréssel adózott a híveknek 
s az egyház lelkes vezetőségének.

A konfirmáció emléklapokra vonat
kozó hirdetésre felhívjuk a lelkész 
urak szíves figyelmét.

I tth o n ró l.

Hatszázezer korona közcélokra.
Feja Ferenc dr.-nak, a besztercebányai 
orvosok nesztorának végrendeletét 
most hirdették ki. Az elhunyt hatszáz
ezer koronát meghaladó vagyonát köz
célokra hagyta, keresetképtelen orvo
sokra és özvegyeikre, aggokat ápoló 
intézetekre, tüdöbetegszanatóriumra, 
árvaházra és leánykiházasítási ösztön
díjakra.

Kain és Ábel. A kapzsiság s a 
telhetetlen pénzvágy már sok gyil
kosságnak volt okozója. Elhailgattatja 
a józan gondolkodást, a nyugodt 
ítéletet, a szív íermészetes szeretetét, 
s gyilkossá tesz. Ez a régi történet 
újult meg Krassóvermesen. Mamuth 
János és két fia, József s János rátá
madott testvérbatyjára, Mamuth Pálra 
a kivel egy örökösödési perből kifo
lyólag ellenséges lábon állt. Az ellen
felek kapákkal és vasvillákkal álltak 
szemközt egymással s Pál hamarosan 
legyőzötten fetrengett vérében a földön. 
Kiáltozásaira azonban előkerült a 
harmadik testvér, Péter is, aki 
Pált akarta öccse kezei közül meg
menteni. De nem is juthatott a közeibe, 
mert Mamuth József úgy fejbevágta 
egy nagy kapával, hogy elterült a 
földön. A feldühödt állat-ember aztán 
addig verte fejbe a földön fetrengő 
rokonát, míg az belehalt a szenvedett 
koponyarepedésbe. íme az állat az 
emberben 1

Összeégett ember. Rakospalotán

Stern Márton hatvanöt éves napszá
mos meggyujtotta a ruháját és a 
mikre észrevették, egész testén súlyos 
égési sebeket szenvedett. Részeg volt, 
úgyhogy a pálinka áldozata.

Az alkohol. Orgics Tamás újvidéki 
napszámos ittas állapotban fölakasz
totta magát és meghalt. Tettét azért 
követte el, mert lakását fölmondták. 
Nem tudta a házbért fizetni, mert 
jobban szerette a pálinkát, mint a 
munkát.

Az e lfá ra d t em ber. Néhány héttel ezelőtt 
Budapesten a Külsőkerepesi-utón hajnal tájban 
a cirkáló lovasrendőrók egy őszbecsavarodott 
embert láttak üldögélni az egyik kőrakáson. 
A rendőrök odamentek az öreghez, a ki hatal
mas szál ember volt és megkérdezték tőle, 
mit keres ezen a vidéken és mit csinál ?

— Hát csak elfáradtam és leültem kissé 
pihenni, — volt a válasz.

— Honnan jött bácsi ? — érdeklődtek tovább 
a rendőrök.

— Messziről öcsém, messziről. Talán nem 
is tudják, hogy az hol van.

Az öreg azután elmondta, hogy Amerikából 
hajón jött Brémáig, onnan pedig gyalog tette 
meg az utat. A rendőrök nem igen akarták 
elhinni az öreg beszédét, azért beszállították 
a toloncházba, a hol ezt mondta:

Balog Márton a nevem, Zalaszentivánban 
születtem, most nyolcvanhárom éves vagyok 
és Világos óta nem láttam Magyarországot.

Ezután az öreg ember elővette Írásait és 
bebizonyította, hogy tizenhét éves korában a 
felsődunai hadseregnél Görgei alatt szolgált, 
a világosi fegyverletétel után kimenekült Ro
mániába. Románián keresztül Törökországba, 
innen pedig hajón a többi emigránssal együtt 
Délamerikába ment, a hol megtelepedett. Ké
sőbb Miksa császár oldalán harcolt, majd részt 
vett Dél- és Eszak-Amerika háborújában, ezután 
pedig Milwaukeban telepedett meg és nap
számba járt. Az volt a szándéka, hogy pénzt 
gyű,t magának és azután majd haza jön, de 
ez a terve soha sem sikerült. Ezelőtt körül
belül másfél hónappal meghallotta, hogy 
Magyarországban alighanem kitör a háború, 
ezért hajóra ült, hogy legalább itthon haljon 
meg Brémáig elvitte a hajó, itt azonban már 
elfogyott a pénze nem tellett a vasútra, azért 
hát az öreg nyolcvanhárom éves ember kény
telen volt az utat Brémától Budapestig gyalog 
megtenni. Útközben a városokban egy két napig 
dolgozott és ami pénzt igy keresett, arra 
használta föl. hogy a mikor már nagyon fáradt 
volt, felült a vasútra és vonaton utazott a 
legköze ebbi állomásig. így jutott el Buda
pestre és igy találtak rá a lovasrendőrök egy 
kőrakáson, a hol fáradalmát pihente ki.

Az öreg vándor ezután még szinte sajnál
kozva említette, hogy a mióta nem látta ha
záját, ez annyira megváltozott, hogy alig is
mert rá. A mikor pedig Budapestre ért, azt 
hitte, hogy valami idegen országban jár, mert 
nem ismert meg itthon semmit. Mivei minden 
szavát igazolni és bizonyítani tudta, megvet
ték neki a Zalaszentivánig szóló vasúti jegyet, 
hogy szükebb hazájában pihenhesse ki magát,
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Az ország: dolgáról.
A képviselöház a múlt héten ülést 

tartott, melyen Lukács miniszter- 
elnök nyilatkozott ismeretes pőre 
ügyében.

Az ellenzék a gyűlésen nem vett 
részt, jóllehet a kitiltott képviselők 
kitütási ideje lejárt. Úgy határoztak, 
hogy majd csak a választójogi ja
vaslat beterjesztésekor mennek be a 
képviselőházba s akkor Apponyi Al
bert gróf mond tiltakozó beszédet, 
mely után az egész ellenzék eltávozik.

Zichy miniszter lemondott. Már 
többször újságolták, hogy Zichy János 
közoktatásügyi miniszter lemond. Most 
azután tényleg, megtörtént a lemon
dás. A lemondás oka az, hogy a 
Lukács— Désy ügyben nem helyesli 
Zichy a miniszterelnök állásponiját.

A tartalékosok családjának segitese. 
A múlt ősz óta igen sok olyan tar
talékos és póttartalékos katonát hívtak 
be szolgálatra, a kinek otthon már 
családja van és igen nagy az oly 
esetek száma, a mikor a család a 
behívás következtében kenyérkereső 
nélkül maradt. Ausztriában külön 
törvényt alkottak a tartalékosok csa
ládjának segítésére. Nálunk törvény
hozási intézkedés helyett a miniszter- 
tanács hozott most határozatot a 
segítés ügyében. Valószínű, hogy a 
segítséget — egyszersmindenkorra 
egy összegben — a jövő hónap 
második felében fogják kifizetni.

A  n a g y v ilá g b ó l .

A háború. Úgy látszik egy kis 
nyugalom van a törököknél is. Lénye
ges esemény legalább is nem történt. 
Az időjárás sem igen kedvez a had
járatnak. Valószínűleg legközelebb 
újra kezdődnek a béketárgyalások is.

Leszerelés. Hazánknak Oroszor
szággal fennálló feszült helyzete en
gedett, úgyhogy van reménység arra, 
hogy március elején megtörténik a 
leszerelés.

Tűzvész Sztambulban. Sztambulban 
tűz ütött ki, mely mintegy száz lakó
házat és negyven bolthelyiséget pusz
tított el.

Robbanás egy hadihajó födélzetén.
Toulonban lövőgyakorlatok alkalmá
val a Danton páncélos fedélzetén egy 
ágyú szétrobbant. Három tengerész
katona megsérült és csakhamar bele
halt sebeibe.

270 bányász katasztrófája. Winni
peg (Amerika) környéken a swach- 
steai bányában robbanás történt. 
270 bányász meghalt.

! Elfogott sokszoros rablógyilkosok.
A moszkvai titkos rendőrségnek si
került egy veszedelmes rablóbandá
nak három tagját letartóztatni. A 
banda automobilokon folytatta üzel
mek a Moszkvába vezető legélénkebb 
országutakon, ahol száznál több 
súlyos bűntettet, közte több gyikos- 
ságot is követett el. A rablók ebben 
a hónapban is több kerékpáros em
bert meggyilkoltak és kiraboltak. El
rabolták a többi közt Erisztov herceg
nőnek egy millió rubelt érő családi 
ékszerét. Behatoltak egy Prohorov 
nevű milliomosnak villájába, ahonnan 
minden értékes dolgot elvittek. Az 
országúton több rendőrt agyonlőttek 
és különösen automobilokat raboltak ki.

Vérszomjas mulatozás. A mióta 
Newyork-államban az ökölviadalok 
tartását megengedő törvény életbe
lépett, két boxoló bajnok vesztette el 
életét. A második ily szerencsétlen 
végű boxolóverseny a múlt hét hétfő
jén ment végbe NewyorL városában. 
Kid Rose és Sailor Smith álltak egy
mással szemben, mint ellenfelek. Tíz
szer kellett volna összecsapniok, de 
Rose már a küzdelem kezdetén oly 
súlyos ütéseket kapott, hogy a mikor 
a nyolcadik körhöz fölállottak, a 
mellén, karjain és arcán nem volt 
tenyérnyi ép folt. Az orrából, füléből 
és szájából patakzott a vér, alig tu
dott vánszorogni s a nézőközönség 
nagy része azt hitte, hogy a verseny
bíró nem is engedi meg az egyen
lőtlen küzdelem folytatását. De nem 
így történt. A biró jelt adott a küz
delem tovább folytatására. Smith 
nagy hevességgel támadott, noha 
erre nem volt szükség, mert Rose, 
a kinek a szemét is elborította a vér, 
még a karját sem emelte föl az 
ütés felfogására. Ellenfelének az ökle 
iszonyú erővel csapódott az állkap- 
cára. A szerencsétlen ember hanyatt 
vágódott és elvesztette eszméletét. 
Kórházba szállították, de ott is csak 
annyit tudtak megállapítani, hogy a 
nyakere szétszakadt és agyrázkódást 
kapott, segíteni azonban nem tudtak 
rajta. Két órai haldoklás után ki
szenvedett, a nélkül, hogy az esz
méletét visszanyerte volna. Smithet 
és Edvard Oldes versenybírót letar
tóztatták. Bizony szomorú, midőn a 
huszadik században a keresztyénség 
még nem elég erős ahoz, hogy az 
ilyen pogánv mulatságokat eltörölje!

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913 év, febr. hó 27-én.
Búza 21.50, Rozs 18.80, Árpa 19.—, Zab 

' 19.60 korona 100 kilónkint.

VEGYES HI RDETÉSEK.
Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 

(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

Toronyóra-készítő. 

S á n d o r  F e r e n c
ev. gyűl. g o ndnok

Körmenden, Vasmegye. 
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

Szép színes bibliai

KONFIRMÁCIÓI EMLÉKLAPOK
magyar és német kiadásban. 

25 darab 5 korona.

Csomagolás és postadíj 1 korona.

Kapható: a „HARANGSZÓ“ szer
kesztőségében Körmenden.

! Sza l óky  Zs igmond t
szobrász és  k ő fa rag ó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
|  S zenthárom ságtól-.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sírkőraktára. 
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm nnkát és m inden
nem ű javítást elfogadok.

I

I
Nyomatott Welligch Béla vülamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



ID. évfolyam 1913. március 16 20-ik szám

V A L L Á S O S  N É P L A P .
Meojelenli novembertől febrcário minden vasárnap, márcinstúl otlúberlo minden másodll vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházkerület! evangéliomi egyesület. 
Szerkesz t i  K API BÉLA e v. lelkész.

Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 6 0  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak , kézira tok  és m indennem ű m eg
keresések  a szerkesztőség  cím ére Körmendre (V asvárm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is.

T A R T A L O M :  Kovács Sándor: Nagypénteki ének (vers). — Lábossá Lajos: Krisztus feltámadása. — Farkas M ihályné: Virág
vasárnap. — Szabó Gyula: Március Idusán (vers). — Szabó István: Bem. — Ország-Világ.

N agypénteki ének.
D allama: Ha bűneim sebhetnek.

Keresztfádig kísérlek,
É n édes Jézusom,
Utad lelkemnek élet, 
Halálod váltságom. 
Áldozatul adtad magad, 
Hogy bűn s halál tőréből 
Az emberi kiragadd.

Mélyebb a te szerelmed 
Örvénylő tengernél,
Oda hagyád a mennyet, 
Hogy megváltónk lennél. 
Múlandó porba öltözött 
Isteni szent Felséged 
És járt tövis között.

Még a göröngy is áldott,
A  merre Te já rtá l!
Hálát sóhajtva állok 
Tövis koronádnál.
Az elveszett éden helyett 
Te gyötrelmes keresztfád 
Mennyben szerzett helyet.

Sebten sebhet a bánat 
E  földi útamón,
Könny ellepi orcámat,

A  kín a porba von.
Csüggedt szemem reád tekint 
S  a te szent fájdalmadtól 
Megújulok megint.

Mikép sebes forgószél,
Bűn árja elragadt,
Riadt lelkem félten-fél,
Les rá a kárhozat.
Hittel nézek, Uram, feléd,
Óh szánj meg, e beteg szívet 
Oda viszem eléd.

Meghajlik ím a térdem,
Örök hű Szeretet,
Hajolj le hozzám, értem,
Emeld föl hívedet!
Bűnösök áldott pásztora,
Nincs nélküled üdvösség,
Óh ne hagyj el soha!

Kovács Sándor.

Krisztus feltámadása.
Irta : L ábossá Lajos.

A nagypénteki gyászt jelző fekete 
térítője az oltárnak és szószéknek 
fehérrel van felcserélve. A templom
ban ülők arcáról a gyász és bánat

helyett öröm és vidámság olvasható 
le. Méltó az öröm. Hiszen az embe
riség Megváltója kelt ki sírjából és 
ezáltal nagy diadalát hirdeti, amelyet 
a halál felett nyert!

Ily öröm és boldogság szállta meg 
az Üdvözítő egykori tanítványait is, 
amidőn a sírtól félelemmel és öröm
mel hazasiető Mária Magdaléna nekik 
Jézus feltámadását jelentette.

A tanítványok nagy öröme köny- 
nyen érthető. Drága Mesterüknek, akit 
ők oly forrón szerettek, a keresztfán 
való kínos halállal kellett kiszenvedni. 
Neki, az igazság hirdetőjének, a sze
gények vigasztalójának, a betegek 
gyógyítójának, az Isten egyszülött 
fiának. Aki soha nem bántott mást, 
sőt még az őt bántókért is könyör- 
gött és mégis életét ily kínos s 
gyalázatos halál fejezte be.

Nem csoda tehát, ha a nagypén
teki események után a tanítványok 
megrettentek, sőt hitükben ingado
zókká váltak. Mint a pásztora vesztett 
nyáj, úgy állottak tehetetlenül, tanács
talanul és ügyük győzelme felől a 
kínos kétely szállotta meg lelkűket. 
A szép remények álmából a rideg 
valóságra ébredtek fel. A bizonytalan-
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Ságban mindenre el kellett készülniük. 
Hatha a legkínosabb szenvedés és 
üldöztetés lesz osztályrészük ? Vájjon 
nem fordul-e most ellenük a zsidók 
haragja és gyűlölete? Nem kell-e most 
majd nekik elszenvedni a kínos ke
reszthalált ?

Az evangéliom prédikál ásához fog
janak ? Akkor a zsidók gúnyja fordul
hat ellenük. Ti akarjátok a Krisztust 
hirdetni ? Melyiket ? Tan azt, aki ke
resztfán végezte életét ? Az a Krisztus 
az út, igazság és az élet, aki maga 
is halott és a sírban enyészik ? Azt 
a Krisztust, akit Istenfiának mondo
tok és most mégis tehetetlenül az 
enyészet zsákmánya lett? Ugyan ki 
hallgatna reátok 1

Ily gondolatokkal lehettek eltelve 
a megrémült tanítványok. És ily álla
potban talalta őket a vigasztaló és 
bátorító hír, hogy a Krisztus feltáma
dott és a sírja üres lett. Az elcsüg
gedt tanítványok újult erővel bíztak; 
a félelmüket bátorság és boldogság 
váltotta lel. Biztos volt ügyük I

Míg ezzel szemben a zsidók épen 
ellenkezőleg a hírtől megrémültek és 
a vénekkel együtt egybe gyülekeztek, 
tanácsot tartottak, sőt a sírt őrző vi
tézeknek pénzt is osztottak ki a cél
ból, hogy velük bizony íttassák ravasz
sággal kieszelt hazugságukat, mely 
szerint azt állítottak, hogy a Krisztus 
tanítványai éjjel, amikor az őrök alud
tak, odajöttek es ellopták őt. De ter
vükkel célt nem érhettek, mert a ta
nítványok, hitükben most már meg
erősödve, bátrán hirdették a kereszt
fán megfeszített és csúfos halait 
szenvedett, de ieltámadott Krisztust!

íme, ily kép tárul lelki szemeink elé 
a múltból, ha a Krisztus kínszenve
dését és feltámadását olvasgatjuk a 
bibliából. Ez mind a múltban történt, 
1880 évvel, tehát csaknem kétezer 
évvel ezelőtt.

Azt kérdezhetné valaki, vájjon a 
Krisztus feltámadása a multé-e csupán? 
És mi évről-évre csak emlékként ídez- 
zük-e fel, hogy ingadozó hitünket mi 
is erősítsük ? avagy a halállal szem
ben bátrán megallhassunk es kérdez
hessük : halál! hol a te fullánkod, pokol I 
hol a te diadalmad ? Igen, ez a célunk!

Mégis a Krisztus feltámadása nem
csak a múlt eseménye, hanem a je
lenben is folyton megismétlődő való
ság. Krisztus, Ígérete szerint, velünk 
van most is egész a világ végezetéig. 
Őt most a jelenben is igen sokszor 
keresztfára szegezik és ami még csú
nyább, maguk a keresztyének i s ; de 
ő ma is kikel sírjából, feltámad, él 
és uralkodik!

1 S 6 . __________

Hogyan lehetséges ez ? Hiszen nincs 
közöttünk szemmel láthatólag. Szem
mel láthatólag az igaz nincs, hanem 
szellemileg!

Ma is megfeszíttetik a Krisztus, 
valahányszor a jó helyett a rossz, az 
erény helyett a bűn győzedelmeske
dik. De feltámad, valahányszor a 
gonoszt utoléri méltó büntetése és a 
bűn legyőzetik.

Amíg az emberen a bűnös vágyak, 
szenvedélyek uralkodnak és a test az 
értelemmel együtt azok rabságában 
görnyed és nyög, mindaddig Jézus sír
járól a kő nincs levéve és a pecsét 
töretlen.

Például amíg valaki az alkohol, a 
kártya, uzsora, vagy hasonló nem
telen foglalkozásoknak él és azok rabja, 
addig nem beszélhet arról, hogy a 
Krisztus benne is igazán feltámadt. 
Az csak legfeljebb mint a múltban 
egy megtörtem, közönséges eseményt 
emlegetheti Krisztus feltámadását, de 
amellyel szemben teljesen közönyös 
és hideg marad.

Ellenben feltámad a Krisztus az 
emberben mindannyiszor, valahány
szor ellene mond a csábító ördög 
szavának és elűzi őt magától, meg
tisztítja testét, lelkét a pusztító szen
vedélyektől és a tékozló, hiábavaló 
élet helyett új, tiszta, erkölcsös s 
becsületes életet él.

Krisztus halott marad azoknak, kik
ben a bosszú, harag, gyűlölség, irigy
ség, önzés lakozik, de feltámad szá
mukra, mihelyt megtisztítják lelkűket 
e nemtelen indulatoktól es helyébe 
a szeretetet fogadják be. Mert az „em
beriség iránti szeretet minden nemes 
szívnek elengedhetetlen feltétele.“ 
(Kölcsey Parainesis.) És hogyha ma 
e térén, a szeretet terén, keressük a 
Krisztust, vájjon a Krisztus, mint aki 
maga a szeretet, az emberekben élő, 
uralkodó, cselekvő s munkálkodó 
Krisztus-e, vagy pedig sírjába zárt 
holt, kiről mintha nem is léteznék, 
megfeledkeznek ? Ha ezen a téren ke
ressük a Krisztus feltámadását, akkor 
szomorú szívvel kell bevailanunk, hogy 
a legtöbb ember Krisztusa a sírjában 
nyugvó s nagy kővel lezárt, lepecsé
telt és gonosz vitézek (kapzsiság, ön
zés, fösvénység stb.) által őrzö.t holt 
Krisztus I Pedig hányszor feltámad
hatna ! Hányszor kiáltoz a nyomor, 
az ínség a kunyhókból. Hányszor 
nyújtja ki kezét az élet tengeren egy- 
egy sűlyedő szerencsétlen felebarátunk. 
Ha valaki jólétben van és boldogság 
veszi körül, hamar megfeledkezik más
ról, akinek nagy szüksége van a se
gítségre, mert különben elpusztul.

Hány család van, hol az ínség s nyo
mor váratlanul beköszöntött, mert a 
családfő elvesztette munkaképességet! 
Ha ilyet tapasztalunk és nem segítünk 
tőlünk telhetőleg ezen szerencsétlen 
embertársainkon, ha egy koldus mel
lett haladunk el és annak kérő szó
zatát nem hallgatjuk meg, ha egy 
sebzett, bánatos szívet találunk és nem 
igyekezünk azt meggyógyítani, vigasz
talni, ha közönyösek vagyunk más 
szenvedése iránt, ha egy erkölcsileg 
elesettet tálalunk és azt felemelni nem 
igyekszünk, akkor hiába valljuk és 
hirdetjük magunkat keresztyénnek, 
mert rosszabbak vagyunk meg a po- 
gánynál is, a Krisztus pedig holt mi- 
bennünk.

De mindannyiszor feltámad a Krisz
tus bennünk is, valahányszor egy 
testileg vagy lelkileg szenvedő beteg 
kínjait enyhíteni törekszünk, vala
hányszor a szegény özvegy példájára 
utolsó filléreinket is a szegényeknek, 
s nyomorult felebarátainknak adjuk. 
Feltámad bennünk is a Krisztus, vala
hányszor elhatározzuk magunkat arra, 
hogy embertársainkat valamely kártól 
megmentjük, hogy valamiben fel
világosítjuk s neki jóakaratulag szol
gáljunk.

Megfeszíttetik és eltemettetik a Krisz
tus a korcsmákban, gyilkosságokban, 
a dühöngő háborúban, ahol a szeretet 
helyett a bosszú, önzés s gyűlölség 
uralkodik, de feltámad a kórházak
ban, javító intézetekben, lelencházak
ban, arvaházakban, iskolákban stb.

A Krisztus sírja mindegyikünk szí
vében ott kell hogy legyen és vigyáz
zunk, hogy az a sir zárva ne maradjon, 
hanem felnyíljon 1 Hárítsuk el a sír 
szájáról a követ, űzzük el mellőle a 
gonosz őrző vitézeket, hogy szabadon 
támadhasson fel a Krisztus, a Szere
tet és uralkodjék mi felettünk, gon
dolatainkban és tetteinkben.

Ha feltámadott bennünk a Krisztus 
és uralkodik felettünk, akkor köröttünk 
megszűnik a nagypénteki gyász, szű
nik a schaj, a szenvedés es nyomor, 
s helyette szent boldogság árad széjjel.

Virágvasárnap.
Irta : F arkas Mihályné 

Keuessey Gizella.
Mit tudtok ti, jó városiak, a tél

ről s a tavaszról I
Fényes termeitekben egyformán 

mulatságos, a füstös gyárhelyiségek
ben egyformán nehéz az élet, akár 
a pacsirta szól künn a természetben, 
akár förgeteg hordja a téli zimankót.



1913 március 16. HARANGSZŐ. 157.

„No lám, tél van l“ gondoljátok, mi
kor egy reggelre elborítja az utcát 
a frissen esett hó, de ellapátoljátok 
hamarosan azt is, nehogy föláztassa 
kényes cipellőtöket.

Hogy már tavaszodik, azt abból 
tudjátok meg, hogy kevesebb szenet 
fogyaszt a kálvhátok s az utcasar
kokon vézna gyermekkezek sápadt 
ibolyákat kínálnak felétek, amiket 
pincelakások ablakaiban kényszerítet
tek virágzásra nagy keservesen. Az 
azúrkék égnek ti akkor is csak egy 
darabját láthatjátok s kanyargós 
utcátokon megtörve a tavaszi fuva- 
lom, nem viheti el hozzátok a kike
letnek Ígéretét.

Mi, csak mi tudjuk itt a falun, 
milyen kedves a tél, milyen csodá
latos a szép ébredő tavasz!

Pihen a természet, pihenünk mi 
is, a kenyér gondja nem bánt, ha 
kivettük becsületfel részünket a mun
kából, a hév nyár napjaiban. Körül
üljük a pattogó tüzet s el-elbeszél- 
getünk; meghányjuk-vetjük az élet 
sorát, tervezgetünk a jövőre, de leg
szívesebben a múltat emlegetjük. A 
múltat, amely csodálatosképen min
dig szebb és jobb volt a jelennél, 
amely ellen egykor talán zúgolódtunk, 
de mdst már vágvva visszakívánunk. 
Majd ha a mostani jelen szintén 
múlttá válik, akkor reájövünk, mennyi 
tartalom volt ebben is, a jó Isten 
mennyi örömet hintett életünknek 
minden szakára.

A nagy világ eseményeit is szóvá 
tesszük, nyugodt elmével hánytor- 
gatva az élet különös sorát, a f o 
gandó szerencse szeszélyeit, mert 
mire azoknak híre hozzánk elér, úgy 
átszűrődik úgy elcsitul, mint tarajos 
hullámok moraja, halk loccsanássá 
szelídül mire partot ér.

Miattunk békén viselheti fehér 
bundáját Télapó, még örülünk, hogy 
zsenge vetéseinkre is reáborítja és 
gazdagabb reménnyel biztat a jövő 
aratás. Majd jönnek úgyis a pajkos 
tavaszi szellők és incselkedve addig 
tépdesik, mígnem a jó öreg szedi- 
veszi sátorfáját és békésebb hazát 
keres magának.

Mikor nagy szerényen megjelenik 
az első hóvirág, mikor egy reggelre 
aranysárga virágba borul a somfa, 
akkor mi már tudjuk, hogy itt a 
kikelet és mohó örömmel rohanunk 
ki a szabadba, hogy tündér lába- 
nyomát csapázzuk.

Széttörve jégbilincsét, vígan csö
rögve fut már a patak, átlátszó vi
zébe karcsú moszatok nyújtogatják 
vékony karjaikat s a kövecsek kö

zül a békarokka ütögeti föl kíváncsi 
fejét.

Egyik napról a másikra a mo
gyoróbokor csodakép kivirágzott; 
diadalmasan himbálja könnyű für
téi ezrét s az ágak tövén a kis nő
virág. mint egy parányi csillag, bi- 
borszínben ég. Bizonytalan röpülés- 
sel néhány félénk kis méh döngicséli 
körül, akik eljöttek szétnézni, hogy 
nem akadna-e már valami betakarí
tani való I ?

A sövény tövében, hol odasüt a 
nap. kicsi szörnyeteg — barna gví- 
kocska —  melengeti a téli álomtól 
meggémberedett tagjait, ám lépteid 
neszére fürgén tovaillan és meglapúl 
a csalitban.

Megmozdul minden kis porszem, 
minden göröngy, s pezsdűlő élet kél 
alóla, míg a napfényes levegőben 
vidám táncot járnak a parányi bo
gárkák miriádjai. Hol voltak eddig, 
hol teleltek ? Melyik fa odva, száraz 
levél árnyéka, falrepedése volt me
nedékük. óvta kicsiny életüket a tél 
dermesztő fagyától ? Azt csak a jó 
Isten tudná megmondani, aki még 
a kis féregre is gondot visel.

Ni, a piroshátú bodobácsnak sür
gős dolga lehet, mert ugyancsak 
szalad a porban; ám a katicabogár
ka kedvtelve hintáz egy tavalyi fű
szálon és próbálgatja szárnyait, hogy 
ha majd a kíváncsi leányzó tuda
kolja tőle sorsát, menten elröpülhes
sen abba az irányba, honnét majd 
eljövendő lészen a farsangról elma
radt vőlegény.

Buksi verebek, tarkatollú tengelicék 
lármás csoportba verődnek egy-egy 
rügyező faágon. Sokat szenvedtek, 
nyomorogtak, étien ragadozóknak 
sokan zsákmányul estek, de minden 
ínségnek most már vége, vége I Me
nedéket nyújt már a kizöldelő berek, 
terítve lesz ezentúl már az ő szá
mukra is a természet pazar asztala. 
Talán arról tanakodnak kicsiny ma
dárésszel, hogy lám ! a hűség meg
leli jutalmát s hogy még szenvedni 
is jobb itthon a hazában, mint 
gyáván elmenekülni a bajok elől. 
Idestova megjönnek már vándorló 
rokonaik is távol napkeletről. Vájjon 
hányán térnek meg épen az elha
gyott fészekbe, hányán pusztulnak 
el a viszontagságos tengeri úton.

Biz ú g y ! itt lesznek maholnap a 
fecske, a gólya s nyomon követi 
őket a kis dalosok serege. Hárítsuk 
félre óvatos kézzel a harasztot, hátha 
alóla kékszemű ibolya nevet reánk!? 
Nem, még csak a bimbójára bukka
nunk, de most már lázasan, szinte

szemlátomást halad előre az isme
retlen erőktől hajtott tenyészet.

Alighogy levetette duzzadó rügyei
nek enyves burkolatát a vadgesz
tenye s már csomósán tolakodnak 
elő pelyhes levelei; hamarosan élénk 
zöldre válnak s mire észrevennők, 
már könnyű sátort vonnak fejünk 
fölé, míg körülöttünk már árnyékot 
vet a kert fáinak zsenge lombja.

Egyre-másra hajt az orgonabokor, 
már kinyílt a fehér nárcisz s a rá
tartás tulipán s mind e tavaszi pompa 
közepeit elérkezik Virágvasámap, az 
Úrnak ünnepe. A Megváltóé, akinek 
hozsánnát kiáltott a tömeg, pálmaá
gat szórt lába elé s kínhalálra hur
colta aztán, akit megtagadunk ma és 
másszor és aki mégis újra kegyel
mébe fogad bennünket, mert ő maga 
a megbocsátó szeretet 1

A mi kis falunkban Virágvasár
napon konfirmálják a gyermekeket, 
ekkor esküszik föl a lelkes kis had
sereg a fehér zászló alá, amely biz
tos diadalra visz. rajta a je lszó: 
„Hithűség! Felebaráti szeretet.“

** *
Ritkaságszámba megy, hogy Vi

rágvasárnap szép idő ne lenne, azért 
seregük közel- s távolból a nép, 
hogy ez emlékezetes napnak tanúja 
lehessen. Gondja van arra a felsőbb 
hatalmaknak, hogy az ünnepély kis 
hőseinek vadonatúj ruháiban kár ne 
essék valahogy.

„Bim I Bam I Az Úr házába jöjje
tek 1 “ hívogat az öreg harang s erős 
szava túlbúgja két kisebbik társáét. 
Tódulnak is egyre-másra és tömött 
sorokban lepik meg a templom pad
jait s mikor a vén orgona nagy re
csegés és szuszogás után végre a 
dallamba fog, egy szívvel-lélekkel 
zendítik reá az e napra rendelt éne
ket; „Isten fölséges adománya, Val
lás! te vagy legjobb hívem.“

Mindenki itt van ma, nemcsak a 
szülők. Még aki vétkes hanyagság
gal elkerülte is máskor az Úrnak 
házát, ma fölkereste azt, hogy meg- 
fürössze lelkét a múlt emlékeiben 
és jóleső megindulás árán jobbá 
váljék megint.

Ej, no lám ! Az öreg doktor is 
megjelent, a nagy bölcselő, aki fen
nen szokta tagadni mindannak léte
iét, amit boncoló-kése alatt nem ta
lál s most mégis ott ül szerényen a 
többi hívők sorában, mert az a nyílt 
tekintetű szőke fiúcska, aki most 
lép be a templomajtón a többi 
gyermekkel együtt, az ő kis unokája.

Kipeg-kopog a márványkockákon
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a fényesre kefélt kis csizma, cipellő 
s az ódon csillár világa izgatott 
gyermekarcokra esik. Majdnem két- 
rét görnyedve az évek terhe alatt 
az öreg tanító úr tipeg a kis sereg 
élén, az orgonával ott fönn a kis
mester bajlódik s elrendezi őket 
szépen, a fiukat az egyik, a leá
nyokat a másik oldalon. H ej! de 
sok gyermeket vezetett ő ide hosszú 
esztendők során, fogékony szívekbe 
de sok magocskát hullatott, nem baj, 
maholnap szólítja is az Úr, jól, kép
zett, erkölcsös nemzedékek tesznek 
bizonyságot, hogy hív szolgája volt!

Mint élő koszorú fogják körül a 
gyermekek az oltárt, Isten kertjében 
az ártatlan gyermeknél nincsen szebb 
virág! s dobogó szívvel várják az 
ének végét, mikor majd a sor reá
juk következik. A kis fiuk némelyike 
kényelmetlenül feszeng rosszul sza
bott kabátjában, lehet bizony, hogy 
avatatlan kézzel maga az édesanya 
varrta, sebaj 1 csak annál melegebbet 
ád. A leányokon majdnem kivétel 
nélkül fehér ruha, fejletlen dereku
kon csokorba kötve többé-kevésbbé 
széles pántlika, némelyiknek közülök 
még tarka üveggyöngy is van a 
nyakán, hajadon nénjüknek e kiváló 
alkalomra kölcsönadott drágaságai.

Hintó robog, nyílik az ajtó s a 
földesur családja vonul be rajta. 
Nem foglalják el most a háttérben 
levő rácsos széküket, amely fölött 
ott kevélykedik oroszlános családi 
címerük, a báróné az egyik pad vé
gén a kis sánta varróleány mellé ül, 
a férje mellette csak állva marad, 
hogy jobban láthassák a kis leányu
kat, aki ma szintén konfirmálva lesz. 
A finom bárókisasszony oda is állt 
már egyszerűen a többi gyermek 
közé, épen a szeplősarcú kis Zsuzsi 
mellé, aki olyan kéretlenül jött a vi
lágra, hogy még apja sincs. Azért 
ez mindegy. Legalább a templomban 
hadd legyünk mindnyájan egyenlők, 
mint ahogy az Isten előtt azok va
gyunk.

Elfogyott az ének utolsó verse is, 
halkul az orgonaszó s mire egészen 
elcsitul, ott áll fekete talárjában az 
oltár előtt az Isten szolgája, a kis 
sereg vezére ma.

Magas, karcsú alak a lelkész, a 
férfikornak alig delén, a gond baráz
dálta mégis homlokát és sötét hajába 
ezüst szálakat kevert a szenvedés, 
ámde szemeinek fenséges derűje 
egy megbékélt, alázatos lélek dia
dalát hirdeti. Szeretet sugárzik abból 
most is a kicsinyekre, amint meg
hordozza rajtuk nyugodt tekintetét.

Szelíd szavakkal szól hozzájuk, 
hangsúlyozza a nap fontosságát, 
felhívja őket, hogy tegyenek nyil
vános hitvallást, adják tanúbizonysá
gát annak, hogy méltók fölvétetni 
az egyház felnőtt tagjainak sorába.

És megkezdődnek a kérdések —  
nyomban visszhangzik reájuk a bátor 
felelet. A hitélet nagy rejtelmeit oly 
megdöbbentő egyszerűséggel és meg
győződéssel tárgyalják a komoly gyer
mekajkak, hogy csodálkozva kérdez
zük önmagunktól: kételkedhettünk-e 
valaha ?

Mik az igazi keresztyén kötelességei 
önmaga és embertársai iránt, szapo- 
rázza épen a kis Bálint Marcsa vé
konyka hangján mint egy ezüstcsen- 
getyű és az örök erkölcsi törvények, 
mintha láthatatlan kéz lángbetűkkel 
írná, úgy vésődnek be a hallgatók 
szívébe.

Az édesanya előrehajol székében, 
hogy jobban hallhassa s váltig törül- 
geti szeméből az örömkönnyeket, jó 
szomszédasszonyok pedig, kik körü
lötte ülnek, komolyan bólingatnak 
reá: Okos gyerek, bizony derék kis 
leány 1

Mindenki okos ma, senki meg nem 
szégyenül, hála a jóságos pásztornak, 
aki alaposan ismeri a maga báránykáit 
és kinek-kinek tehetségéhez méri 
kérdéseit. Mire is volna az jó, például 
ha most az egész gyülekezet meg
tudná, hogy a Barna Jóska észdol
gában bizony gyönge kis legény —  
attól csak azt tudakolja meg elővi
gyázatosan h o g y : „Mi csak hány 
Istent ismerünk ?“ mire a gyermek 
szinte kiáltva boldogan adja meg a 
választ: „Mi csak egy Istent isme
rünk Iu az öreganyja pedig — az a 
nagy ókulárés ott a balsarokban, nem 
tud hová lenni elragadtatásában ked
vencének sikere fölött.

A szöszke Mező Vera kissé hibás 
beszédű, kivált ha megijed, mindegyre 
hebeg. Annak a nyájas kérdező mind
járt elkezdi a feleletet is, s ha már 
egyszer belekapott a kis leány, akkor 
megállítani is alig lehet, olyan vígan 
fújja a kis Dávidnak meg az otromba 
nagy Góliátnak érdekes meséjét.

Most a Biblia kerül már szóba, a 
Könyvek-könyve, minden bölcseség- 
nek örökös kútforrása — az Uj 
Testamentum Példázatainak gyöngyeit 
mesterkéz válogatottá füzérbe, amelyek 
legjobban beleillenek a gyermek gon
dolatvilágba. A tékozló fiúról ahogy 
szó esik, nem egy szíyben fakad a 
megbánás csirája, s mikor kis leánya 
— valamelyest idegenül ejtve a magyar 
szót, mert hej I nem anyanyelvére

tanították először — a hűtlen szol
gáról beszél, aki nem használta föl 
gyümölcsöztetőn, ura javára a reá
bízott talentumokat, a földesúr elgon
dolkozva néz maga elé, mert vádlóan 
ébred szívében a kérdés: Hát te vájjon 
hív szolgája voltál-e a te uradnak ? 
A talentumokat, amelyeket reád bízott 
a Mindenható születés, vagyon, lelki
képességek, műveltség, hatalom ké
pében, vájjon fölhasználtad-e becsü
lettel a haza, a vallás, az emberiség 
nagy céljainak szolgálatában ? 1

A doktor is izeg-mozog helyén és 
sötétebb színűre válik nagy kopasz 
homloka, mikor a Pistike az Isten
országához hasonlatos kovászról be
szél, amely megposhasztja mind a 
három mérték lisztet. — Vájjon a 
kétkedő szó, amelyet könnyelműn 
elejt a fönnhéjázó hitetlenség, a tu
datlanság melegágyába kerülve nem 
ilyen kovász-e az is, amely megpos- 
haszt mindeneket és a gonosznak 
uralmát neveli csak ? 1

Az Egyháztörténet is megy mint 
a parancsolat, a hitújítás okait, célját, 
mibenlétét olyan alaposan tudják a 
kis keresztyének, mintha mind ott 
lettek volna a worms-i birodalmi 
gyűlésen. Szabó Gyurka még a mellét 
is megüti hitbuzgó lelkesedésében, 
mikor a nagy reformátor szavait 
ismétli: „Itt állok, máskép nem tehetek, 
Isten könyörüljön rajtam!“

Elvonulnak lelki szemeink előtt a 
megpróbáltatásoknak sanyarú évszá
zadai, sok nemes mártír alakja, aki 
vére hullásával pecsételte meg hitét, 
bizony, kis tudósok ezek, akik előtt 
mindez nyilvánvaló, s hogy is ne 
lennének jó protestánsok, ilyen pró
bákon buzdulva föl ? 1

Abba is hagyja már a kérdezést, 
ahelyett maga beszél kis seregéhez a 
vezér.

A megváltozott korszellemet ma
gyarázza nekik; bátran követheti ma 
már mindenki meggyőződését, senkit 
azért máglyára nem hurcolnak, bün
tetés nem ér. Nem halálával, életével 
kell ma mér a jó keresztyénnek tanú
ságot tenni afelől, hogy az ő vallása 
a legkiválóbb mindenekfölött. Szeres
sük felebarátainkat, önfeláldozás és 
munka legyen egész életünk, a tökéle
tesedéslegfőbb törekvésünk. Küzdjünk 
a hitetlenség, a visszavonás, a tudat
lanság ellen, terjesszük a fölvilágoso- 
dást a rendelkezésünkre álló minden 
eszközökkel, s így munkálván a jót 
teljes erőnkből, bizony közelebb jön 

-általunk a földhöz Istennek országa 
és reánk ismernek mindenek, hogy 
mi az Isten fiai vagyunk!
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A Pistike most a hitvallást teszi 
le mindnyájuk nevében. Bátran csendül 
kedves gyermekhangja, amint reákezdi: 
„Hiszek egy Istenben, Mindenható 
Atyában, mennynek és földnek te
remtőjében.“ — A nagyapja előbb 
csak a szemüvegét törülgeti, amely 
mindegyre elhomályosul, majd beár
nyékolja szemét és sűrűn peregnek 
ősz szakállába könnyei.

„Hiszem bűneink bocsánatát, hi
szem a földöntúli életet“ — s az 
öreg kétkedőnek reszkető keze a pad 
alatt titkon imára kulcsolódik, míg 
elfásúlt szívét csodálatos megnyugvás 
derűje ragyogja be. Ó milyen jó hinni, 
együgyű jámbor lélekkel! Nem bon
colgatni véges elmével az örökké 
megfejthetetlent, — nem keresni 
másban a létnek kútforrását, mint 
Őbenne, aki a Kezdet és a Vég, 
akihez visszatérendők leszünk, diadal
maskodva az enyészeten. Óh, milyen 
boldogság újra megtalálni az Istent, 
egy gyermekszíven át!

„Ma újra hűséget fogadunk“ —  
kezdi reá a lelkész a szép egyházi 
éneket, s a gyermekek buzgón vele 
zengenek. Érces férfihangja betölti a 
templomot, amint — mikép a vezető 
darú a madársereget — szárnyalva 
viszi az Úr zsámolyához az ártatlan 
lelkek hódolatát.

Ha valaki a megindulás e perceiben 
ráérne megfigyelni az öreg doktort, 
hallhatná amint lassan, dünyögéssel 
ő is velük énekel.

Halkan, ünnepélyesen búg az orgona, 
s a gyermeksereg az oltár elé borul, 
hogy először részesüljön az Ú%- va
csorájának kegyelmében.

Meghatottan lép egyiktől a másik
hoz a lelkipásztor, s reátéve kezét 
lehajtott fejükre, megáldja egyénkint 
kis híveit —  egy-egy nagy igazságot, 
bölcs tanácsot adva mindegyiknek az 
életre.

„Légy hű mindhalálig és neked 
adom az életnek koronáját.“

„Senkinek gonosz helyebe gonoszt 
ne fizessetek.“

„Új parancsolatot adok nektek, 
hogy egymást szeressétek“ — és így 
tovább, míg csak a sor véget nem 
ér, majd az ájtatos csöndben föl- 
hangzanak a szent igék: „Ez az én 
testem, ez az én vérem, ezt csele- 
kedjétek az én emlékezetemre!“

A szép ünnepély véget ért, delet 
*s üt már az öreg toronyóra. Tódul 
a nép a templomból kifelé, kis fiát, 
leányát ölelgeti mindegyik, bőkezű 
nagynénik, keresztanyák apró aján
dékokat osztogatnak, a kis báró

kisasszony szép vallásos könyveket 
oszt szét társai közt e nap emlékére.

Tavaszi ragyogás ömlik el a tájon 
és megelégedés honol a szívekben is.

Óh, áldott szeretet, ki ma ünnepet 
ültél, bár lenne közöttünk örökös 
hazád!

Ha majd hazánk ege újra elkomorúl, 
Hazánkra tán újra sötét felleg borúi. 
Magyarok Istene, légy újra mivelünk,
És legyen örökké tündöklő az egünk.

Szabó Gyula.

Olvassátok a bibliát.

Március Idusán.
Március idusán félre a bú-bánat,
Víg öröm, boldogság töltse be hazámat 1 
Dobogjon fel a szív, vigadjon a lélek, 
Magyarok Istene szálljon hozzád ének !

Diadal 1 Diadal! győzelmi mámor,
Szálljon fel magasan népem ajakáról!
Felejtse bús múltját, s éljen a jövőnek 
S téli napok után, tavasz napok jőnek.

Szabadság 1 szabadság népek régi vágya, 
Zsarnoki börtönbe voltál rég bezárva. 
Bilincsben a szellem s a szent egyenlőség, 
Féregként tiportak áldott testvériség.

Rab voltál jó magyar, börtön volt a hazád 1 
Gaz, durva erőszak héjaként lesett rád.
És ha megmozdultál Tantalus kínodban, 
Szívtelen zsarnokod lecsapott rád nyomban.

Tested közös bajtól, ezer sebből vérzett, 
Mégis büszke lelked együtt ritkán érzett. 
Átkos pártviszályok, átkozott büszkeség,
Mily hasznodat vette a külső ellenség.

A főúr tiporta a szegény jobbágyot,
Őt nem segíteni, — leigázni vágyott.
Óh, ha mondta volna, testvérem vagy jobbágy, 
Nem viseltünk volna százados rabigát.

Szabadság, testvériség s te szent egyenlőség, 
Beh sokáig sötét volt rajtatok az é g !
A szent jog, a lélek, gondolat, ész, eszme,
S minden, mi isteni, bilincsbe volt verve.

Sötétség, siralom, pokol volt az éltünk,
Jó barátainkban is ellenséget véltünk.
Vészes, elkomorult volt a mi égboltunk,
Már nem Kánaánban — a pokolban voltunk.

Már-már a sötétben végveszéllyel küzdtünk 
S ím egy új csillagzat jelent meg felettünk 
Szabadsági Testvériség s te szent Egyenlőség! 
Örök szép csillagok — s kifényesült az ég.

Kinyílt a sok börtön, földre húllt a bilincs, 
Szabad lett az eszme s a nagy isteni kincs. 
A lélek! A szellem! Te rég vért szabadság! 
Egyenlőség, Testvériség! Vezérünk te valál!

Ember lett a jobbágy s urából jóbarát! 
Boldogság, verőfény borítá a hazát!
A sok régi bánat sírba lett temetve,
Ujjongott a nemzet hazáját éltetve.

Felszáradt a sok könny, — nem, nem óh most
[is folyt,

Aminőt a szív csak nagy-nagy örömben ont! 
Nem folyt a drága vér, nem csillogott a kard. 
Isten '. ritka nappal áldottad a magyart 1

Március Idusa! így hívják a napot,
Mely szegény hazánkra ily sok áldást hozott. 
Légy áldott te szent nap ! Tündökölve ragyogj, 
Örökké ünnepnek üljétek magyarok !

Magyarok Istene e napot Te adtad,
Választott népedet új életre hoztad 
Igazságos szived népét nem feledte,
Áldott légy, áldott légy magyarok Istene !

Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán fitfitt Hl, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel Hajlékai.
Március 16. vasárnap, Máthé 26. 69—75.

„ 17. hétfő, „ 27. 1 — 10.
„ 18. kedd, „ 27. 11—26.
„ 19. szerda, „ 27. 27—32.
„ 20. csütörtök, „ 27. 33—44.
„ 21. péntek, „ 27. 45—56.
„ 22. szombat, „ 27. 57—66.
„ 23. vasárnap, Márk. 16. 1—8.
„ 24. hétfő, Lukács 24. 13—35.
„ 25. kedd, I. Kor. 5. 7—8.
„ 26. szerda, I. Kor. 15. 12—20.
„ 27. csütörtök Zsolt. 118 14—24.
„ 28. péntek, Ján. 20. 11 —18.
„ 29. szombat, Zsolt. 16. 8 — 11.

Bem.
Irta: Szabó Is tv án .

Bölcsője nem e bérckoszoruzta ha
zában ringott. Annak a lengyel nem
zetnek volt a szülöttje, amelynek 
oly szomorú a története.

A galíciai Tarnowban született 
1795-ben. Éppen ebben az évben tö
röltetett ki Lengyelország Európa or
szágai sorából, ekkor osztatott fel 
harmadszor és utoljára. A népet rab
láncra fűzték. A nagy lengyel hősök, 
kik hazájukért közdöttek, vagy el
estek a harctéren, vagy fogságba jutot
tak. Mások elbujdostak idegenbe, s 
ott siratták hazájuk elvesztett szabad
ságát. Csak titkon lángolt még a haza- 
szeretet tüze az elnyomott szívekben 
s jobbára csak a nemesi kastélyok
ban élt még a remény a szabadulás 
után.

Hazája szabadságáért epedő, régi 
nemesi családnak sarja volt Bem is. 
A szülői hajlékban szívébe oltott sze
retet eltiport hazája iránt lángoló 
honszerelemmé fejlődött, amidőn a 
gyermekből ifjú lön s megismerte 
nemzetének gyászos történetét. Mint 
akkortájt a legtöbb lengyel nemes 
ifjú, ő is a katonai pályára lépett, 
abban a reményben, hogy ezen a té
ren legnagyobb szolgálatot tehet majd 
egykor hazájának. Lelkének szép álma 
nem valósult, Lengyelországra nem 
jött fel a szabadság fénylő napja, a 
hatalmas orosz birodalom vérbefoj- 
totta úgy az 1830/31-iki, mint az 
1863-iki lengyel felkelést is. Azonban 
a Mindenható gondoskodott arról,
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hogy neve azon koszoruzott hősök 
sorába irassék, akiket mindenkor 
tisztelettel és csodálattal emleget az 
utókor s akiknek emlékénél halhatatlan 
tulajdonságokkal gazdagszik az em
beri szív.

Alig volt még 17 éves, amidőn 
mint tűzérhadnagy résztvett a nagy 
Napoleon oroszországi hadjáratában 
(1812), hogy küzdjön hazájának gyű
lölt ellensége: az orosz ellen. Ugyan
csak végigharcolta az 1830/31-iki 
lengyel szabadságharcot, amely a ha
lottaiból ébredező lengyel nemzetnek 
utolsóelőtti lélegzetvétele vala. A gyá- 
szosvégü osztrolenkai csata után, ahol 
mint ezredest hősies bátorságáért ott 
a csatatéren léptetik elő tábornokká, 
— Franciaországba bujdosik, 1833- 
ban portugál zászlók alatt küzd a 
szabadságért, majd újra francia földön 
telepszik le; amidőn pedig 1848-ban 
a szabadság-szellő lengi át Európa 
országait, hazájába siet, mert azt hi
szi, hogy ütött a szabadulás órája 
Lengyelország számára; de látva, 
hogy ott minden csendes és nyugodt, 
visszafordul s előbb a bécsi nemzet
őrségnek lesz a főparancsnoka, majd 
amint itt helyzete tarthatatlanná válik, 
hazánkba jő s Kossuth Lajosnak in
tézkedésére átveszi az erdélyi hadak 
fővezérletét.

S Erdély, hazánknak ez az égbe- 
nyuló hegyekkel övezett, vadregényes 
völgyekben gazdag, s/.ép, nagy dél
keleti része, ez lön Bem ama kitűnő 
hadmíveleteinek szintere, amelyek ne
vét az egész világon ismertté, alakját 
bámulttá tették. A szabadságért vívott 
1848/49-iki harcok Erdély földjén 
annyira összeforrottak Bem nevével 
és alakjával, hogy azokat nélküle el
képzelni nem is lehet. Az 1848/49-iki 
erdélyi hadjáratok nem egyebek, mint 
Bemnek dicsőséges, fényes hadjáratai.

Az eddig vereségre-vereséget szen
vedett, csüggeteg katonák kedvetlenül, 
bizalmatlanul fogadták az idegen fér
fiút, aki csak néhány szót tudott 
magyarul, azt is töredezett érthetetlen 
kiejtéssel. Magastermetű, imponáló 
megjelenésű, már alakjánál fogva is 
lelkesíteni tudó vezérre számítottak 
ők s íme rfiost itt áll előttük egy 
igénytelen külsejű, alacsony, törődött 
öreg ember. De kedvetlenségüket öröm 
váltja fel, bizalmatlanságuk helyébe 
rajongó szeretet lép, csüggedő szívü
ket csodás lelkesedés szállja meg, 
amint megismerik új vezérüket.

Temetőhöz hasonlított Erdély képe, 
amidőn Bem odaérkezett. Az országot 
császári seregek tartották megszállva, 
a magyar lakosság közt pedig a vad

oláhok fosztogattak, raboltak szerte
szét s vitték véghez rajtuk azokat a 
vérengző kegyetlenségeket, amiknek 
olvasásán még ma, immár annyi év 
után is iszonyú borzalom járja át 
szívünket. Ehhez járult, hogy 1849 
tavaszán még orosz csapatok is át
lépték Erdély határát, hogy segítsé
gére legyenek az osztrák hadaknak 
s a rabló oláh hordáknak az erdélyi 
magyarok leigázásában.

Tehát nehéz feladat előtt állott 
Bem Erdélyben. De az akadályok 
nem riasztották vissza. Egymásután 
vívta fényesebbnél fényesebb diadalait 
az ellenség felett. A zsibói és szurdokig 
a deési, gálfalvai, piskii csaták, Nagy
szeben bevétele, mind a magyar lobo
gók diadalutjáról beszélnek. Sokszor 
háromszorta nagyobb erővel állott 
szembe, mégse hátrált meg. Még 
veszteségei is a magyar fegyverek 
dicsőségét, megtörhetlenségét hirdetik. 
Ahol megjelent, felszáradtak az el
nyomottak, üldözöttek könnyei s ne
vét imáikba foglalták a felszabadított 
lakosok. Ha a magyar szabadságharc 
eseményei közül nem maradt volna 
egyéb reánk, csak az a hősi“ küzde
lem, amit Bem vívott maroknyi sere
gével, hű székelyeivel az osztrák és 
orosz seregek ellen, akkor is oly drága 
örökségünk volna nekünk, amelyre 
mindenkor igazi nemzeti büszkeség
gel mutathatunk reá.

Olyan volt Bem erdélyi hadjárata, 
mint Julius Caesar győzelme az ellene 
küldött római sereg és a lázongó 
egyptomiak felett. Ő is elmondhatta: 
Jöttem, láttam, győztem! 1848 dec. 
8-án érkezett Erdélybe s ugyanezen 
év karácsony ünnepén már a lakos
ság örömujjongása közt vonult be 

1 Erdély fővárosába: Kolozsvárra, 1849 
március 19-én pedig, amidőn Brassóba 
érkezve, azt tapasztalta, hogy az el
lenség onnét Oláhországba szökött, 
azt irta Kossuthnak: „E szerint az 
erdélyi hadjáratnak vége.11

Bemnek szép hadi sikerei minden
esetre kitűnő katonai képzettségének, 
kiváló hadvezéri talentumának tudan- 
dók be.

De nem kevés része volt ebben a 
nemes bánásmódnak, a mellyel kato
nái iránt viseltetett. Katona volt ő a 
szó igaz értelmében, de katonai kö
penye alatt melegen érző szív dobo
gott. Fegyelmetlenséget nem tűrt, de 
szíve szeretetét sem rejtette el fel
olvaszt hatlan jégkéreg alá. Utolsó 
falatját is megosztotta katonáival s 
akárhányszor maga virrasztóit, csak
hogy katonái kipihenhessék magukat. 
Ha győzött, kitüntető szeretete határt

nem ismert: a bátrakat megdicsérte, 
az érdemeseket megjutalmazta, elő
léptette, s sajátkezüleg tűzte fel az 
érdemjeleket azok keblére, akik a 
csatában kitüntették magukat.

Igazi vezér volt, aki maga vezette 
rohamra katonáit, s ha hátrálnia kel
lett, utoljára hagyta el a csatateret.
E mellett bátor katona, aki a félelmet 
még nevéről sem ismerte. A szász- p 
város mellett vívott csatában egy 
gránátos őrmester oly közel jutott a 
magyar ágyukhoz, hogy azok egyi
kére rátette a kezét annak jeléül, 
hogy azt lefoglalja. Amint Bem, aki 
maga állott a veszélyben forgó ágyú 
mellett, ezt észrevette, haragra gyúlt 
arccal így kiáltott a merész katonára :
„Te nyomorult, te az én ágyúmat 
akarod 1 “ — s lovagló ostorával olyat 
sújtott végig annak arcán, hogy az 
ijedten tántorodott vissza. Ugyancsak 
itt történt, hogy egy ellenséges puska
golyó jobb kezének középső ujját le
tépte. De ő nem szállott le lováról, 
hogy vérző sebét bekötöztesse, hanem 
amíg az orvos ujját operálta, lován 
ülve maradt s onnét lelkesítette kato
náit kitartásra.

Bemben a vasakaratu katona is 
előttünk áll. A mibe belekezdett, azt
— bármily nagy áldozatába került is 1
—  keresztül vitte. V

A csüggedést nem ismerte. Amidőn
a gyászosvégü segesvári csata után, 
ahol saját élete is nagy veszélyben 
forgott, ahol a menekülés közben ko
csija egy süppedékes, iszapos helyen 
felborult s ő derékig esett a piszkos 
iszapba, s csak a csodás, isteni gond
viselésnek köszönheté, hogy az ellen
ség kezébe nem került, —  amidőn 
Bem ekkor táborába érkezett s tisztjei 
csüggedten vették őt körül, s aggódva 
kérdezték tőle, hogy most már mit 
csinál, az agg, fáradt tábornok ki
egyenesedett s így válaszolt: „Hát 
verekedni, az utolsó emberig vere
kedni !“

Innét az a bámulatos erő, amely- 
lyel Bem hadserege rendelkezett, in
nét az a páratlan lelkesedés, amely- 
lyel a székely honvéd Bem zászlaja  ̂
alatt harcolt.

Ha hallá agg vezére biztató sza
vát: „Előre fiuk!“ arca kigyúlt s 
„Éljen Bem apó!“ kiáltással lelke
sülten, bátran rohant az ellen soraira 
s nem ismert útjában semmi akadályt.

Mint ember, Bem a tiszta jellem 
megtestesülése vala, s mint ilyen az 
emberben az embert becsülte.

»-Szabadságharcunk vezéralakjai kö
zül Kossuth Lajoshoz ragaszkodott 
legnagyobb tisztelettel, szeretettel
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Csodálta, bámulta ezt a férfiút, aki oly 
önzetlenül szolgálta hazáját. Kossuth 
is benső barátjái közé sorozta Bemet, 
becsülte benne a ritka nagv lelket.

Szoros baráti viszony fűzte Bemet 
Petőfi Sándorhoz is. A nemzet da
losának a szabadságharc alatt sehol- 
sem volt oly kitüntető megbecsülés
ben, szeretetben része, mint Bem 
oldala mellett. A nagy erdélyi hős 
megtette őt hadsegédévé s hogy 
mennyire szerette, mutatja az a körül
mény, hogy amidőn a költő egyszer 
hosszú távoliét után visszatért tábo
rába, „mon fils“, „mon fils“, „fiam-“, 
„fiam“-nak szólította, s könnyek között 
ölelte keblére. Költeményeiért rajon
gott s hogy megértse, lefordíttatta 
azokat a költővel francia nyelvre A 
győzelmes csaták után, a tábortüzek 
mellett, sátrában ülve, sokszor el
csüngött az agg tábornok merengő 
tekintete a fiatal költő ajakán, aki a 
csaták zajában, az ágyuk döreje közt 
megfogant költeményeit a fáradt, 
elcsigázott honvédek lelkesítésére 
elszavalta. De Petőfi is felismerte 
Bemben a nagy férfiút, a jeles had
vezért. Egy alkalommal így szólt 
Petőfi Bem hez:

— Tudja-e tábornok úr, kit ha
sonlítok én Hannibálhoz?*)“

— Nos ? — kérdezte Bem.
— önt, tábornok úr — feleié 

Petőfi.
—  Isten a tanúm, hogy ennyire 

nem tartom magamat —  válaszolt 
szerényen az agg vezér, — egyet 
tudok, vagyis inkább nem tudok, 
azt nem tudom, hogy mi a félelem 
és a csüggedés.

— Hiszen épen ez a fő I — jegyzé 
meg élénken Petőfi. — Hannibál is 
ezt a kettőt nem ismerte.

— Mindenesetre nem közönséges 
dolog — szólt Bem. — Ezt nem 
dicsekedésből mondom, mert hiszen 
a bátorság nem az én érdemem, ha
nem Isten adománya.

A piskii csata után, Bem Petőfit 
is érdemrenddel tüntette ki a vízak
nai csatában tanúsított vitézségéért. 
Mivel jobb keze még fel volt kötve, 
balkézzel tűzte fel az érdemjelet 
Petőfi keblére.

— Bal kézzel tűzöm fel — mondva 
az agg vezér — szívem felőli kezem
mel — azután hosszasan és melegen 
magához ölelte a költőt.

*) Hannibál karthagói vezér volt, aki a 
Krisztus előtti második század első felében 
élt. A római sereget többször legyőzte s 
Rómát oly rettegésben tartotta, hogy később 
is, ha a haza veszélyben volt, a római nép 
azzal fejezte ki a veszély nagyságát, hogy 
ennyit mondott: „Hannibál a kapuk előtt.“

Erre Petőfi mélyen megindulva így 
válaszolt:

— Tábornokom, többel tartozom 
önnek, mint atyámnak; atyám csak 
életet adott nekem, ön pedig becsü
letet!“

Az ellenséqgel szemben is megmu
tatta Bem, hogy ereiben nemes vér fo
lyik. A meghódoltak iránt nagylelkű 
volt, a hadi foglyokkal rangjukhoz 
méltóan bánt, a megtérteknek megke
gyelmezett.

De főékessége Bemnek az Istenbe 
vetett hit. Imádkozva indult a csatába, 
imádkozva tért meg a harcból. 
Szilárd az a meggyőződése, hogy 
sorsunk felett Isten bölcsessége őr
ködik. ő  irányítja a világ folyását. 
Ő emel, Ő sújt. Istenbe vetett élő 
hitéből fakadtak mindazok a nemes 
tulajdonok, amelyek őt mint katonát 
és embert naggyá, kimagaslóvá tették.

Bem 1849. augusztus 7 én elhagyta 
Erdélyt s Arad felé utazott, hogy 
Kossuth Lajosnak, az ország kor
mányzójának kívánságára átvegye a 
magyarországi hadak fővezérletét, 
amelyek ott voltak egyesülendők.

Az ország helyzete szomorú volt. 
A nemzet a hosszú harcban kimerült. 
Katonáink ruházata, hadi felszerelése 
hiányos. Élelmük sokszor napokon 
keresztül nincs. Erdélyi csapataink 
majdnem teljesen megsemmisítve. A 
magyarországi főseregek száma elte
kintve a várak őrségeitől, alig rúg 
100 ezerre. Ezzel szemben a császári 
hadak több mint 150 ezer katonával 
rendelkeznek. A Tiszán túl pedig 
200 ezer orosz táboroz.

Ekkor történik az a nevezetes ta
lálkozás —  egyúttal az utolsó is — 
Görgei és Kossuth között, amely oly 
jellemző mozzanat az 1848/49-iki 
magyar szabadságharc történetében. 
1849. augusztus 10-ének estéje van, 
csendes holdvilágos este. Az aradi 
vár egyik kicsi szobájában áll egy
mással szemben a két férfiú. A haza 
jövője felett aggódó Kossuth hosz- 
szabb, az ország ügyét tárgyaló, 
beszélgetés után egyszerre csak ezek
kel a szavakkal fordul Görgeihez:

—  Mit szólna ön ahhoz, ha Bem 
neveztetnék ki az összes magyar 
hadak főparancsnokává ?

— Távoznám állásomból — feleli 
röviden Görgei.

— És ha önt neveznők ki főpa
rancsnokká, ha sikerülne a magyar 
hadak egyesülése, s a temesvári 
csatát megnyernők ?

—  Akkor teljes erőmmel az osz
trák seregre vetném magamat s küz- 
denék utolsó lehelletemig.

— És ha temesvári csata elveszik ?
— Akkor leteszem a fegyvert...
Bem a magyar sereget Temesvár

mellett találta fel. Már javában folyt 
a küzdelem, amidőn odaérkezett. 
Megjelenése új erőt öntött a magyar 
katonákba. Uj lelkesedéssel rohantak 
az ellenségre, úgy hogy már-már 
megszalasztották azt. Ekkor azonban 
szerencsétlenség történt. Bem lova 
valamitől megijedt, mire az agg tá
bornok földre zuhant s vállperecét 
törte. S ez a baleset eldönté a csata 
sorsát, talán a hazáét is. Az összes 
táborkari tisztek között nem akadt 
egyetlenegy se, aki átvette volna a 
csata további irányítását. így a magyar 
sereg látva, hogy nincsen vezére, 
hátrálva hagyta el a csatateret, — 
Görgei pedig azután nemsokára letette 
a fegyvert.

Pedig ha Bemmel ez a szerencsét
lenség nem történt volna, ha, amint 
Kossuth tervezte, a magyar hadak 
egyesülhettek volna Bem fővezérlete 
alatt, ki tudja, oly gyászos kimene
tele lett volna-e a magyar szabad
ságharcnak, mint aminő lön ?! Hisz 
Bem, ez a csüggedhetetlen, vasaka- 
ratu lélek, még a világosi fegyver- 
letétel után is küzdeni akart tovább. 
A hazából menekülő Kossuth után 
futárt küldött. Kérte, ne menjen, tér
jen vissza, még nem veszett el min
den, ő kész egyesíteni a még meg
levő magyar seregeket s felvenni az 
ellennel a harcot életre halálra. Majd 
délre sietett, onnét Erdélybe, hogy 
tovább küzdjön a magyar nemzet 
hanyatló szabadságáért. Csak, amidőn 
látta, hogy minden törekvése hiába
való, hogy oda van már a székely 
honvéd lelkesedése, reménye is, csak 
akkor gondolt arra, hogy távozzék 
Magyarországból.

Óh nagy lélek, miért nem volt több 
ilyen derék vezére a magyar nem
zetnek mint te valál!

Bem elhagyva hazánkat, Török
országban telepedett le. 720 hű katona 
követte, amidőn távozott tőlünk.

1856. december 10-ikén szűnt meg 
a nagy hős szíve dobogni. A kis- 
ázsiai aleppói temetőben alussza siri 
álmát.

A leigázott magyar nemzet leisza
badulását nem érheté meg.

A bérces Kárpátok felől szálló 
szellők már csak a sirhalmán fakadt 
virágoknak mondhatják el lágy, sut
togó hangjukon, hogy az eltemetett 
magyar nemzet feltámadott s újra 
virul.

De szabadság után vágyó lelke 
feltalálta azt a hazát, ahol nincsen

161.
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zsarnok és elnyomott, úr és rabszolga 
ahol mindnyájan egyenlők vagyunk.

A nemzeti kegyelet és hála 1880- 
ban szobrot emelt neki. Egy kies 
fekvésű erdélyi városban, Marosvásár
helyen hirdeti ez az emberi kéz al-

O lvasóinknak, m u n k a tá rsa 
in k n a k  s lapu n k  m in d en  jó 
akaró  b a rá tjá n a k  Isten től m eg
áldott, boldog ünnepeket k ív á 
nunk !

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Gyászrovat. Egyházunknak kipró
bált, buzgó világi alakja dőlt sírba. 
Nádasi Nádasy Kálmán 8 1-ik évében 
jobblétre szenderült. Óriási részvét 
mellett temették el a helesfai teme
tőbe. Áldott legyen emlékezete!

Kilencvenéves lelkész. Borcsa Mi
hály nyugalmazott bácsfalusi evan
gélikus lelkész most ünnepelte kilenc
venedik születésnapját, ötvenkétévi 
érdemes papi működése után Borcsa 
Mihály ezelőtt tíz évvel vonult nyu
galomba. A családi ünnepen tíz uno
kája és húsz dédunokája köszöntötte 
fel az agg lelkészt.

Vallásos estély. A hosszufalu— 
fürészmezei ev. egyház gyülekezeti 
nőegylete a f. évi márc. 9-én énekek
kel, felolvasással és szavalatokkal 
egybekötött vallásos estélyt tartott, 
amely iránt az egyháztagok élénk 
érdeklődést tanúsítottak.

A zalaistvándi ev. nöegylet is rend
kívül sikerült vallásos estélyt rende
zett, melyen Nagy István lelkész tartott 
fe lo lv a sá s tA  kér. nő hivatásáról.“ 
Itt említjük meg, hogy ez a nőegylet 
nagy áldozatkészséggel siet a gyüle
kezet segítségére. Legutóbb is elhatá
rozta, hogy az új iskolai harmóniumra 
100 koronát adományoz. A nőegylet 
vagyona 550 korona.

A tárnokréti egyházközség f. hó 
2-án, vasárnap este vallásos etélyt 
tartott Isó Gizella k. a. és Németh 
Károly lébényi lelkész, — kiket olva
sóink lapunk hasábjairól jól ismernek, 
— közreműködésével. Isó Gizella lég
it j. Szász Károly „A hitetlen“ című 
költeményét szavalta könnyekig meg
ható természetességgel; Németh Ká
roly az emberi élet céljáról tartott

kotta mű, hogy volt egy nagy férfiú, 
kinek ereiben nem folyt magyar vér 
s aki mégis oly lángolóan szerette e 
hazát. Azonban minden külső jelnél 
fényesebben hirdetik nekünk az ő 
nagyságát azok a dicső tettek, ame-

mélyen járó bölcseséggel, a figyelmet 
mindvégig lekötő szabad előadást; 
Kovács Zsigmond helybeli lelkész 
pedig Judás árulásáról írásmagyará
zatot. Az egyes pontokat karének s 
közének választotta el egymástól. A 
zsúfolásig megtelt templomból a hívek 
igazán lelki épüléssel távoztak.

A vadosfai összgyülekezet í. hó 
2-án tartotta meg évi számadási és 
költségvetési közgyűlését, melynek 
különös fontosságot adott az a kö
rülmény, hogy a templomépítési szá
madás is ez alkalommal mutattatott 
be. A hatalmas, szép templom tel
jesen új berendezésével, két új ha
ranggal, II fő -és  10 mel'ékváltozatu 
orgonával 102075 koronába került. 
A gyü'ekezet templomépítésre ren
delt alapítványait felhasználta, de 
már most megkezdte uj temploma 
nevére az alapgyűjtést azon 322 ko- 
rorával, mely a templomszentelés 
alkalmával gyűlt össze. A f. évi 
rendes szükséglet 3463 kor., rend
kívüli 3882 kor., melyből levonatván 
az 1656 kor. fedezet, 5689 kor. ke
rül kivetésre. Végül őszinte sajnálat
tal vette tudmásul a közgyűlés Né
meth László, összgyülekezeti pénz
tárosnak végleges lemondását, ki 25 
éven át mindenkor a legnagyobb 
lelkiismeretességgel, buzgósággal in
tézte a gyülekezet pézügyeit és részt 
vett ennek minden nemes törekvé
sében és munkájában. Utódjává Rácz 
György választatott meg.

Az ujmalomsoki ev. egyházközség 
zárszámadó közgyűlését Kovács Ist
ván lelkész és Csemez István felü
gyelő elnöklete alatt február hó 26-án 
tartotta. Bevétele 14089 K 87 f, ki
adása 11989 K 52 f, volt. Templom
építési alapja 23373 K 44 f, mely 
az előző évhez viszonyítva 6214 K 
38 fillérrel gyarapodott. Az új temp
lomépítésre a múlt évben önkéntes 
adományok címén lefolyt 2947 K 11 f, 
melyből az ujmalomsoki gazdák és 
zsellérek 2000 K-át, az ujmalomsoki

lyekkel az ő erdélyi szereplése eggyü- 
vékötvék.

Szelleme él közöttünk, alakja tün
döklő csillagként ragyog, amíg ma
gyar lakja e hazát!

fogy. és ért. szövetkezet 700 koronát 
adott. A nőegylet vagyona 1352 K 72, 
a takarékmagtár értéke 3068 K 09 f.

A közgyűlés az új énekeskönyvnek 
még a folyó évben leendő bevezetését 
egyhangúlag elhatározta.

A szombathelyi prot. nőegylet márc. 
9-én rendkívül sikerült vallásos es
télyt tartott, melyen Valkó Miklós 
törvényszéki biró erről a kérdésről 
olvasott fe l: „Hogyan éljünk.* Ló- 
rántffv Esztike egv szép költeményt 
szavalt, Károlyi Sándorné Thiering 
Mathild úrasszony pedig gyönyörű 
vallásos énekeket énekelt.

Az alsómaráci gyülekezet nőegy
letei most tartották közgyűlésüket. 
A beterjesztett jeten'és szerint az 
alsómaráci nőegvlet különösen szépen 
fejlődött. Tagjainak száma 126, be
vétele 128 korona. — Az ugyanezen 
gyülekezethez tartozó mezővári gyü
lekezet tagjainak száma 60. összes 
bevétele 112 korona. —  A zsidahegyi 
nőegylet kebelében 46 kor. folyt be. 
Fájdalom, még mindís sokan vannak, 
kik nem érzik át a nőegvlet fontos
ságát s még mindig elzárják erszé
nyüket és szivüket előle. A nőegvlet 
összes vagyona 3400 kor. Adomá
nyoztak az egylet céljaira Kühár Jó- 
zsefné Mezővárról 10 K, Kühár Ist
vánná Mezővárról 8 K, Mörecz Jó-, 
zsefné Mezővárról 6 K. Lipics Ferenc 
Alsómorácról 4 K, akiknek a köz
gyűlés jegyzőkönyvileg köszönetét 
szavazott.

A sárvári gyülekezet most tartotta 
számadási közgyűlését Varga József 
lelkész és dr. Mendelényi János fel
ügyelő elnöklete mellett. Bevétel volt 
1912. évben 14.737 korona 27 fillér, 
kiadás 14.483 korona 85 fillér. Pénz
tári maradék 253 korona 42 fillér. 
Az egyházközség tagjaiban él a ha
gyományos egyházszeretet és az ál
dozatkészség, amit mutat az is, hogy 
az ehnult évben 200 korona alapít
ványi tőke és egy hold rét jutott az 
egyház birtokába hagyomány utján.
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Elhatárolta a közgyűlés, hogy a per
selypénz jövedelem ezután a folyó 
kiadásokra nem költhető el, hanem 
évenkint templomalapra tőkésíttetik 
és csak új templom építése esetén 
használható fel a kamatokkal együtt, 
így mindig meg lesz a biztos alap, 
niely a templom fennállását biztosítja 
anélkül, hogy a híveket megterhelné. 
De meg így a hívek is nagyobb öröm
mel adakoznak, mert tudják, hogy 
adományaikkal mindig a templom
alapot gyarapítják. Elhatározta a köz
gyűlés, hogy a gyülekezet 1917-ben 
valamely mé'.tó einleket létesít a re
formáció 400 éves fordulója emlékére. 
Azért az előkészítés módjának meg
állapítását az egyháztanács már most 
eszközli, hogy időben jelentést tehes
sen a közgyűlésnek Született az el
múlt évben 39 gyermek, meghalt 20 
személy. Szaporodás 19 lélek. Házas
ságra lépett 4 tiszta és 1 vegyes pár, 
mely javunkra adott reverzálist. Kon- 
firmáltatott 26 gyermek. Hozzánk át
tért 1 férfi. Tőlünk ki nem tért senki.

I tth o n ró l.

A leszerelés. Az orosz hadügymi
nisztérium a visszatartott, régi kor- 
osztálybeli tartalékosokat március 
14-én fogja szabadságolni. így tehát 
valószínűleg nálunk is hamarosan 
megtörténik a leszerelés.

Petroleumforrás Biharmegyében. A 
biharmegyei Terje községben bőséges 
petroleumforrásokra akadtak. A nagy- 
fontossagu felfedezés mindenütt óriási 
meglepetést keltett.

Gyilkosság egy kutya miatt. Nagy
lak mellett egy tanyán borzalmas 
gyilkosság történt. Egy Fodor Jánosné 
nevű parasztasszony kutyája átsza
ladt a szomszédos tanyára. A kutyát 
Jancsik János húsz esztendős beres 
agyon akarta ütni és baltával ker
gette a tanya körül. Fodorné védel
mébe vette a kutyát, mire a feldü
hödött legény egy baltacsapással 
kettéhasította a szerencsétlen asszony
fejét. Jancsik Jánost letartóztatták.

#
Káplár: Mond meg Kapás, mit csi

nálsz, ha a lőportoronynál őrt allasz 
es valaki égő szivarral megy arra :

Regruta: Azt kiáltom neki, hogy 
r°gtön dobja el a szivart I

Káplár: Na jó 1 és mit csinálsz 
azután ?

Regruta : Magam szívom tovább.
*

Eljelentette gazdáját durva 
adiaaStr'<",Ĉ rt' ^ rendőrkapitány elő- l

J gazduramnak a súlyos vádat s

végre felszólítja, hogy hozzon föl va
lamit védekezésül a bérese ellen.

Gazda: Hát tekintetes uram, ha 
nagyon szükséges, fölhozhatom a 
lőcsöt, éppen itt áll a kocsim a vá
rosháza előtt. De bírok én azzal a 
nyavalyással e’nélkül i s !

Ég a Hanság. Mosonszentjánosnál 
a Hanság kigyulladt. Egy gazda kün- 
rekedt szénáját felgyújtották és a tűz 
elterjedt a Fertő-csatornáig, annak 
partján végighaladt és négy-öt kilomé
teren elhamvasztotta a nadat. Az ol
tást nem erőltetik, mert a leégett 
területen a zsombék hasznos rétté 
fog átalakulni. \

A pipa áldozata. Percki István 
székesfehérvári ipari gazdálkodó az 
udvaron egy szekér összeállításával 
foglalatoskodott. Munkaközben rudat 
akart a szekér oldalára erősíteni, 
azonban a szorító lánc elszakadt és 
a rúd oly erővel ütötte a gazda szá
jába a szájában tartott pipát, hogy 
annak szára a gazda torkába fúró
dott s a nyakán jött ki. A szeren
csétlenségnek több szemtanúja volt, 
akik a gazda segítségére siettek. 
Nagynehezen ki tudták huzni a szi
lánkká tört pipaszárat a gazda torká
ból, ez azonban már nem segített 
rajta, mert rövid kínlódás után meg
halt.

A z o r sz á g 1 d o lg á r ó l.

A képviselöház letárgyalta és elfo
gadta a választójogi törvényjavasla
tot. A tárgyalásra az ellenzék is be
vonult a házba s Apponyi tiltakozott 
az ellen, hogy míg az eddigi sérelmek 
orvosolva nincsenek, a ház tanács
kozzék. Tiltakozás után az ellenzek 
elvonult. Erre a napra sztrájkot is 
terveztek, de a szociáldemokrata 
párt vezérei jobbnak látták a sztráj
kot mellőzni.

Justh Gyula, ki eddig betegsége 
miatt fürdőn tartózkodott, hazajött. 
Lehet, hogy új irányba vezeti az 
ellenzek harcát.

Új miniszter. A király Jankovich 
Belát vallas- és közoktatásügyi mi
niszterré nevezte ki.

Munkaprogramm. A képviselőház 
néhány kisebb törvényjavaslat után 
a házszabalyreviziót is letárgyalja, 
azután kiadják a húsvéti szünetet.

A  n a g y v ilá g b ó l .

A háború. Lenn délen még egyre 
tart a háború, sőt van fontos esemé
nye is. A görögöknek sikerült Janinát 
elfoglalni. A várban levő 35.000 tö

rök katona megadta magát. Driná- 
pollyal azonban nem boldogulnak a 
bolgárok. Ezért a szerbek 30 ezer 
embert küldenek segítségükre. A tö
rök kormány megkérte a nagyhatal
makat, hogy közvetítsék a békét. 
Sokan abban reménykednek, hogy 
husvétra meglesz a béke, de mások 
azt hiszik, hogy a béke még mindig 
igen messze van.

Kettészelt torpedó. Egy német tor
pedót (víz alatt járó hajó) egy másik 
hajó ketté szelte. Hatvan matróz a 
tengerbe veszett.

Az orosz uralkodóház most ünnepli 
háromszáz éves jubileumát. Ez alka
lommal sok elitéltnek megkegyel
meztek.

Hajókatasztrófa a Márványtenge
ren. A vihar az utóbbi időben több 
szerencsétlenséget okozott. A Callva- 
dos hajó a Márványtengeren elsülyedt. 
Hír szerint valamennyi utasa a vízbe 
fűlt.

Tüzkatasztrófa Ohamában. Ohamá- 
ban a Dcwey-szálló teljesen leégett. 
A tűz olyan rohamosan terjedt, hogy 
a szállónak sok lakóját nem tudták 
megmenteni. A szálló igazgatója maga 
hetvenötre becsüli elégett vendégei
nek számát.

Nagy bányaszerencsétlenség Spa
nyolországban. Borzalmas banyaka
tasztrófa történt Spanyolországban. 
Egy fölrobbant akna következtében 
hatvan ember az életét veszítette, 
kétszáznál több ember megsebesült.

Dinamitrobbanás száz halottal. Az 
Álon Chinet angol gőzös közelében 
veszteglő teherszállító hajón dinamit
robbanás történt, amely 340 láda 
dinamittal volt megrakva. A robba
nás messze elhallatszott és hatása 
pusztító volt. Kétszázan megsebesül
tek, százan pedig meghaltak.

Kétszáz tengeri utas halála. Cal
vados nevű angol hajó a nagy vihar
ban zátonyra jutott. Háromszáz utas 
közül csak mintegy százötvenet sike
rült megmenteni. A menekültek két 
napig éheztek és fáztak, amíg ember
lakta helyre érkeztek. A hideg követ
keztében hét utas megfagyott.

WELLISCH BÉLA
könyv-, papír- és írószer-kereskedése 
S Z E N T G O T T H Á R D  (Vasmegye).
Ajánlja a Nagytisztelettl Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyom tatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait, ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid á ra k ! Pontos és gyors kiszolgálás 1
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GABONAÁBAH.

A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz
malmából Körmend, 1913, évi márc. hó 13-án.

Búza 21.20, Rozs 18.—, Árpa 18.60, Zab 
19.20. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

Evang. gazdák előnyös feltéte
lek mellett vehetnek Szepesolasziban 
termékeny földet. Bővebbet szívesen 
közöl a szepesolaszi-i ev. lelkész.

—vaj—

Szal óky  Zs igmond t
szobrász és kőfaragó í

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  |
Szentháronoságtór.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sirkőraktára. 
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm unkát és m inden
nem ű javítást elfogadok.

I

A dunántúli ev. egyesület szép színes

konfirmációi emléklapjai
megrendelhetők Kapi Béla ev. lelkész
nél Körmenden. —  25 darab ára 5 K. 
Csomagolás és póstadíj 1 korona.

S A J T
Emmentháli, 
Répczelaki, 

Trapista, 
Csem ege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárak

-------- R épczelak.---------

Számtalan
kitüntetés.

G É P G Y Á R
szombathely!

A lapíttatott 1856. —  Szám talan kitüntetés. 
' Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

A lapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett h a r a n g ö n tö d é jü 
k e t  a t. községeknek és 
egyházaknak. H a ra n g o k  
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

nomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal ön
tetnek. B e p e d t  h a r a n 
g o k  újraöntetnek; ezek, 
valamint az új harangok 
is a m ár meglévőkhöz tel
jes összhangzatba öntet
nek. M in d e n  h a ra n g  
h a n g ja  e lő re  h a tá ro z -  
t a t ik  m eg . Különösen fi
gyelmeztetjük szabadal
mazott k o v á c s o lt  v a sb ó l 
k é s z ü l t  s z e r k e z e tü n k 
r e  nagy harangok részére, 
mely által ezek könnyen 

rázzák. Fakoronákkal bíró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. K o v á c so lt  
v asb ó l készült tüzmentes h a ra n g á l lv á n y o k a t ,  célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és k ép es árjegysékkel kívánatra 
----------------- postafordultával szo lgá lu n k .------------------ -

Nyomatott Wellisch Béla vülamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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'  "" Ország-Világ. — Persely.

T av a sz i ének.
—  XVI. Zsoltár, 6 — 10. —

Dallama: Készítsd magad, kedves lélek.

Az én sorsom, jó Istenem,
Esett nekem kies helyen ;
Az én szemem bármerre lát,
Oly gyönyörű ez a világ I 
Oly szép a lét, küzdelmivel,
5 az Istennek félelmivel;
Itt a bú is megfényesül,
A fájdalom megédesül.

Nekem, aki célban futok,
Nyilván szép örökség jutott:
Itt a földön a szeretet,
Mely a szívben ver gyökeret, 
Koronája az égbe nyúl, 
Nem-hervadón ott is v irú l;
5  szép örökség lesz énnekem 
Dicsőbb hazám, én Istenem!

Aldlak, Uram, mindszüntelen, 
Benned örül az én szívem.
Nyugodt vagyok. Ha sír temet,
Nem hagyod ott a telkemet; 
Lényem nem éri rothadás,
Sírt a halál csak pornak ás,
5 míg mag gyanánt a földbe tér, 
Tavasszal új életre kél,

5ÁNTHA KAROL!?.

A bíínbánatról.
Irta E ndreffy  Já n o s .

A német evangélikus egyházak leg
többje istentiszteletei keretébe fölveszi 
a bűnbevallást; az egész templomi 
gyülekezet közösen vallást tesz bűnei
ről. Az egyes bűnbevallási formulák 
között természetesen eltérések van
nak, de lényegileg körülbelül ez mind
egyik veleje:

„Én szegény bűnös ember be
ismerem előtted, ó mindenható Is
ten, teremtőm és megváltóm előtt, 
hogy vétkeztem nem csupán gon
dolatban, szóban és cselekedetben, 
de már természettől fogva bűnös 
és tisztátalan vagyok, bűnben fo- 
gantattam és születtem. De a te 
végtelen könyörületességedhez me
nekülök, keresem és óhajtom a 
kegyelmedet az Úr Jézus Krisztusért 
Ó Üram, légy kegyelmes nekem 
szegény bűnösnek.“ (Minden feje
delemség és Ravensberg grófság 
énekes könyvéből)
És ezt azért teszik német testvé

reink, hogy a híveket keresztyén fe
gyelemben és szellemben neveljék s 
hogy a bűnbánatot bevigyék a köz

tudatba. Bánat nélkül az evangéliom 
két pecséttel lezárt titok, bolondság, 
mint ahogy annak is tartották a gö
rög „bölcsek“, kik a bűnről mit sem 
tudtak. (1. Kor. 1 2 2 —24.) Csak ha 
sírunk és szenvedünk, tudjuk felfogni 
a vigasz értékét; csak ha bánjuk 
bűneinket, tudunk sóvárogni a bűn- 
telen állapot után. A bűnbánat a ke
resztyénné levés alapfeltétele ; ez az, 
ami egyengeti az Úrnak szivünkbe 
való bevonulását. Ezért tették test
véreink istentiszteletük alkatelemévé 
a bűnbevallást, mit vasárnaponként 
épp úgy elmondanak, akárcsak a 
Miatyánkot.

Belátva a bűnbánat fontosságát, 
lássuk közelebbről, miben áll a bánat 
lényege ? Mi teszi a bánatot bánattá ? 
Amint ezt a kérdést fölvetem, eszembe 
jut a régi rómaiak egyik Istene, kit 
úgy hívtak, hogy Janusz és akit ket
tős arccal ábrázoltak. Az egyik arc, 
a hátulsó, a múltba nézett, a másik, 
az elülső a jövőbe. Ilyen kettős arca 
van a bánatnak i s : az egyikkel a 
múltat szemléli, elmereng rajta fajó 
érzéssel, siratja, hogy „múlt“ lett 
belőle, kesereg, bánkódik, . . .  a má
sikkal a jövőbe, a szebb jövőbe te-
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kint, hol már nem lesz meg az a 
fekete folt, hol a jelenből nem lesz 
keserű múlt; az egyik arc csupa 
keserűséget, fájdalmat, bánatot árul 
el, a másik vonásaiban már ott de
reng a szebb jövő reménye. .  .

És tényleg, ha nem beszélünk már 
képben, hanem tapasztalatainkra hi
vatkozva kérdezzük: mi a bánat ? 
feleletül azt nyerjük, hogy a bánat 
elsősorban elfordulás a régi rossztól, 
megundorodás, fájó gyötrődés, benső 
elégedetlenség valami megtörtént fö
lött, amiről tudjuk, hogy nem kellett 
volna megtörténnie — s hozzátehet
jük : a szebb jövő reményével. Aki 
már bánkódik, nem csak elszakadni 
akar a rossztól, de csatlakozni is a 
jó h o z; a bánat már magában hordja 
a javulásra való hajlandóságot i s ; a 
bánat méhében hordja a pislogó re- 
ménysugárt. . .

S mi az, ami a bánatot megin
dítja? A vereséget szenvedett lelki
ismeret ! A lélekben háború dúlt; 
egyik oldalon a komoly lelkiismeret, 
a kötelesség, a jó, az isteni: a másik 
oldalon a tilos gyönyörérzet, a tuda
tos rossz, az ördögi; s most össze
csap a két sereg, vívnak, csatáznak, 
mérkőznek, s győz a hamisság az 
igazság felett. Elbukott a jó, az is
teni s megszégyenülve sír, zokog . .

S azt mondják az emberek: bánja 
a bűnét, sír benne a lélek. Igazuk 
van, a lélek sír benne; mert érzi: 
„vétkeztem“; azt tettem, amit nem 
lett volna szabad; miért is tettem ? 
Óh jaj nekem nyomorult bűnösnek I

A latinok a bánatot „ összetörés “- 
nek nevezték; a szív összetörésének. 
Milyen szép, életeleven, színes és mi 
több, milyen igaz kifejezés. Benne 
van mindaz, ami a bánatban; hisz a 
bánatban a szív, az emberi szemé
lyiség középpontja töretik össze, az 
érzi a fájdalmat, mit az elkövetett 
helytelenség nyomában érez.

Keresztyén értelemben a bánat 
mindig Isten parancsainak megsze
gése nyomában támadt fájdalom. S 
mit parancsol Isten ? Megmondja azt 
a törvény, ott van az megírva. Ha 
elővesszük a törvényt s benézünk 
tükrébe, megláthatjuk bűnös ábráza- 
tunkat. Onnan tudjuk meg, hogy 
mennyire nem tudunk törvénysze
rűen élni; hogy mily gyengék va
gyunk s hogy Istentől haragnál s 
büntetésnél egyebet nem érdemiünk. 
Mi vagyok az első parancsolat sze
rint ? A szégyen hulláma csap át tel
kemen, arcom pírban ég s kénytelen 
vagyok bevallani — ha őszinte fele

letet akarok adni — hogy bizony a 
legtöbbször bálványimádó ! A szégyen 
nyomában már bontakozik a bánat 
fájó érzése, fölhangzik a lélek mé
lyén a „vétkeztem“ s utána keserves 
sirás, tompa zokogás.

Hagyjátok, hisz a lélek sír, siratja 
bűnös múltját s ezt akarja tenni; az 
természete. Ahol ez nincs meg, ott 
beteg a lélek, vagy elkérgesedett vagy 
kövült sziklává, merevült; hol bánat 
nincs, ott téli álmát alussza a lélek, 
honnét nincs többé feltámadás. A 
bánat jele a lélek finomságának, ru
ganyosságának s jóra való készsé
gének ; mert hol bánat vagyon, ott 
elfordulás van, de tapadás is ahhoz, 
ami jobb, szebb, nemesebb, mint az 
előbbi volt. A bánatban való világunk 
fájdalmas tudatára ébredünk s a kellő 
után epedünk; a való világ hitvány
sága nem elégíti ki bensőnket, érez
zük, hogy bár ez így van, de nem 
kellene így lennie; emelkedni aka
runk ki a pocsolyából felfelé tisztább 
világba, a kellő világába.

Mélységes űr, feneketlen óceán 
fekszik e két világ között; de mégis 
át akarunk rajta kelni; jogunk van 
hozzá, haza készülünk; az a mi 
igazi otthonunk. Luther gyönyörű 
hasonlattal próbálta ezt érthetővé 
tenni. A keresztség hajójából, hol 
megtisztultunk minden mi bűneinktől, 
kiestünk. Kiestünk az óceánba, azaz 
bűnbe estünk; de vágyakozunk a 
tiszta élet után, szeretnénk oly fehér 
lelküek lenni, mint az a kis gyermek 
a keresztségben; szeretnénk ebbe a 
hajóba, ebbe a mentő keresztségbe 
újra visszakerülni; mohón vágyódunk 
utána. Úszunk akkor vissza a hajó
hoz, a keresztséghez a bűnbánatban ; 
a bünbánat semmi egyéb, mint visz- 
szatérés és bemenet a keresztségbe; 
újra induljon útnak az ember onnan, 
honnét hamis útra tévedt; gyakorolja 
az ember azt, amit a keresztségben 
kapott, de abbahagyott — s eltávo
zott végkép tőle. Ezen tisztulás útja 
a bünbánat által a keresztség, mely 
olyan mint az életmentő hajó a vég
telen s viharos tengeren I

A bűnbánat a keresztyén élet egyik 
sarka; ez tesz képesekké az evan- 
géliom befogadására. Bűnbánat nél
kül az evangéliom annyi, mint szán- 
tatlan földbe magot vetni; nem kél ki 
ott a mag, de még meg sem fogam- 
zik. De ha ekével feltörjük a rögöt, 
akkor a porhanyós talajban szépen 
fejlődik majd s az isteni napsugár 
csókjára gazdag terméssé érlelődik.

S ez az idő már közeleg . . .

Mezítlábas zsandárok.
Elbeszélés. Irta : Csite Károly.

A történet maga nem szomorú, mint 
az a korszak, melyben megtörtént. Ak
kor esett meg ugyanis ez a kis his
tória, mikor a magyar mindenétől 
megfosztva rab volt a saját hazájá
ban. Közhivatalaiba idegen köszörűs- 
féle had ült, bíráskodni, ítélkezni a 
magyar honfiak (rabfiak) fölött s né
mává tenni őket. Mert még dalolnia 
sem volt akkor szabad szíve szerint 
a magyarnak. S végül még a vallás- 
szabadságunk ellen is törtek, hogy 
Istenünkhöz vezető utat is elzárják 
előlünk . . .

Node, hagyjuk most e szomorú 
dolgokat, kezdjük a történetet.

*
Palkó Mátyás, csizmadialegény le

rúgta lábáról papucsát és elfujta a 
koppantót nélkülöző, pislogva égő 
gyertyát s bebújt ágyába.

— Nem látok I — kiáltott Gergő 
inas kurtán, fejelt csizmákat fényesítve.

— Ha nem látsz, várd meg a 11 
órát. Arra felkel a hold, ingyen vilá
gít az neked i s ; — biztatta Palkó 
legény Mátyást.

— Tyű, ha én itt a sötétben csak 
két percig is várakozók, elalszom 
reggelig, mint a bagoly napestig. Ha 
pedig reggelre nem lesznek kipucolva 
a csizmák, megkeresztel a májszter 
úr a lábszíjjal. Elmegyek tehát egy 
kis időre a szomszédba s kiugratom 
a zsandár urakat az ágyból. Azonköz- 
ben majd csak felkel a hold.

— Megteheted, ha kedved tartja. 
Csak aztán úgy vigyázz, hogy a bő
röd és a csontod meg ne bánja 1

— Ostobák a sobákok ahhoz i s ! 
— szólt vissza Gergő az ajtóból s 
az udvar egy rejtett zugából valami 
orvosságos üveg félét húzott elő, me
lyet már előzőleg megtöltött suvik- 
szos vízzel s azt zsebre dugva, a 
szomszédjukban levő hadrendőrségi 
laktanya elé lopódzott. (Azaz akkor 
még németül Írták a cégérüket). Az 
ablak alatt elkezdte torkaszakadtából 
énekelni: „Kossuth Lajos azt izente, 
Elfogyott a regimentje . . . “

A következő pillanatban felkapasz
kodott a laktanya előtti terebélyes 
hársfa alsó ágaiba s eltűnt a sűrű 
lombok közt.

—  Meg kell fogni és be kell zárni 
azt a rebelis kutyát! — hallatszott 
ki a laktanyából Pirkász Vencel ren
dőrfőnök úr bősz ordítása s azonnal 
kint termett nagy papucsában és a 
kopott hálókabátjában az utcán. De
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persze szörnyű bátor ember lévén, 
maga előtt bocsátotta ki a kapuszin 
ajtón Kulicsek is Pilacsek zsandár 
urakat.

— Ezer rebelis ördög 1 — ordított 
Pirkász úr — megugrott a pogány 
fajzat! De elő kell keríteni, ha a föld 
alá bujt is. Urak, csak utána ! Egyikük 
jobbra, másikuk balra tartson!

i A hosszúlábú zsandár urak erre 
megiramodtak, elvágtattak a szom
szédos utcákba. Pirkász úr hol jobbra, 
hol balra tekintgetve, várta türelmet
lenül, mikor hozza valamelyik zsan
dár a rebelist.

Gergő a fán ép’ Pirkász úr felett 
gubbasztva, úgy vélte, hogy hazafiui 
kötelességének már eleget tett, me
het haza csizmákat pucoválni. Előbb 
azonban a magával hozott orvosságos 
üveg tartalmát lecsurgatta a fáról 
Pirkász úrra.

Tyű, ezer rebelis ördög, ennek az 
esőnek is most kellett megeredni 1 —  
dühösködött Pirkász úr s fogta magát, 
behúzódott a házba, ott várakozott.

Ezt akarta csak Gergő. Leugrott a 
hársfáról, mint egy macska. Pár perc 
múlva már otthon ölelgette vigyo
rogva a csizmákat s csókokat dobált 
a fölkelő holdra, mint a szegény em
bereknek ingyen szolgáló közös éj-

* jeli mécsesére.
Azonközben a zsandár urak kifu

tották magukat, szörnyen izzadva, 
még szörnyebben szitkozódva, érkez
tek vissza a laktanyába.

—  Mondhatom, ügyes emberek 
maguk! Nem szégyenük magukat, 
hogy ilyen megrögzött rebelist ugrani 
engedtek ! —  méltatlankodott Pirkász 
úr s azt is megjegyezte:

— Érdemes volt a semmiért úgy 
átázniok 1

—  Átázni ?! — szólt a rekedt han-
i  gú, hirtelenszőke Kulicsek zsandár

úr. — Arcunk és a bőrünk is egye
bütt átázott ugyan az izzadtságtól, 
de az esőnek híre-nyoma sincs.

| Olyan tiszta az ég, akárcsak a Ma
gicám képe odahaza.

— Ne beszéljen az ú r! — táma-
* dott Pirkász úr Kulicsekre. — Hát 

bolond vagyok én, vagy mi ? 1 Pár 
percig voltam csak kint, mégis csupa 
víz a kalapom és a hálókabátom. 
Ha most sem hiszi, dörgölje hozzá 
a hosszú orrát.

j Nem viszket; gondolta Kubicsek 
Ur> de nem szólt semmit. Inkább 
mégegyszer kiment az udvarra s fel
tekintett az égre és megtapintotta a 
földet. S az eredmény az volt, hogy

J annyira csóválta a fejét, mintha csak
> kiakart volna belőle rázni.

a

Másnap reggel Pirkász úr is ha
sonlókép ingatta a fejét, sehogysem  
volt képes felfogni, mitől lett suvik- 
szos a szürke kalapja és a hálóka
bátja.

Gergő még egy teljes hétig foly
tatni tudta hazafiui keservének előbbi 
megnyilatkozásait. Pirkász úr tehetet
len dühében már-már sárgaságba 
esett. Végre aztán rajta vesztett a kis 
rebelis, megcsípték a sobákjai.

Akkor is csak úgy találtak reá, 
hogy Gergőnek fent a fán ülve, egy 
falevél megcsiklandozta az orrát s 
attól hatalmasat tüsszentett.

— Tyű, ezermillió rebelis ördög I 
Itt a fejünk felett a kutyaházi 1 . . .  
És ezt is nekem kellett megtalálnom. 
Nem érnek maguk egy törött kala
pácsnyelet ! — támadott a zsandár 
urakra, magának tulajdonítván a nagy 
fogás dicsőségét, noha amazok sem 
voltak süketek, ép’ úgy hallották az 
áruló tüsszentést.

— Le vele 1 kiáltott föl Kulicsek 
úr a megszeppent Gergőre, nem fi
gyelvén a főnöke dorgatóriumára.

— Le vele azonnal, mert lövetek! 
— ordított Pirkász úr is, mert a di
csőséget ő senkinek át nem engedi.

Gergő nem lefelé, hanem fölfelé 
kúszott a fán.

— Kulicsek úr, figyeljen 1 Mire 
háromig olvasok, ha nem száll le a fá
ról az a megrögzött rebelis, lőni fog. 
Nohát, egy . . .  kettő . . .  három I

Minthogy Gergőnek erre sem aka
rózott leszállani, Kulicsek úr puskája 
eldördült. A golyó Gergő füle mel
lett fütyült el, az ágak közt, mitől 
biz’ az üldözött úgy megrémült, hogy 
lepottyant a fáról. Ép’ Pirkász úr 
nyaka közé esett s ennek következ
tében a császári rendnek érdemes őre 
úgy elvágódott a gyalogjárdán, hogy 
kificamodott a jobb válla. Félévig fe
küdte utána az ágyat, végül mégis 
ferde maradt a válla.

Természetesen Gergő is alaposan 
megérezte, hogy milyen kemény volt 
a Pirkász úr csontja és a kavicsos 
utcajárda ? Ennyit azonban a hazá
ért elég türhetőnek tartott volna el
viselni. Hanem az már mégis sok 
volt, ahogy Kulicsek és Pilacsek 
zsandár urak kegyetlenül megbo
tozták.

Szegény Gergő 1 hogy miként ju 
tott el hazáig, nem tudom. De annyi 
igaz, hogy a műhely ajtón négykéz
láb mászott be.

Nyöszörgésére felébredt Palkó Má
tyás csizmadialegény is. A szeren
csétlen gyermeket úgy tette fel fek
helyére s egész éjjel borogatta vizes

ruhával az ütések helyeit. És virrasz
tás közben bosszút forralt Kulicsek 
és Pilacsek zsandár urak ellen.

Másnap reggel már készült is terve 
végrehajtásához. Elsősorban is meg
tudta Rézitől, a hadrendőrségi urak 
öreg szakácsnőjétől, hogy mely köz
ségekben tartanak aznap a zsandár 
urak őrjáratot ? Aztán felöltözött gaz
dájának egy régi, már a padláson 
hányódott, foltos ruhájába és a más
kor oly pörgére sodorintott bajuszát 
lefelé konyította. Mikor így útra ké
szült, Gergő is alig ismert rá 1

Délután egy órakor indult el a két 
zsandár a várossal szomszédos leg- 
kurucabb Kend faluba. Mátyás is 
ugyanakkor útnak indult, de nem az 
országúton, mint amazok, hanem a 
réteken át s így egy negyed órával 
megelőzte őket a faluban. •

Egyenest a korcsmába ment, fél 
itce bort kért s az ablaknál ülve 
leste, mikor érkeznek oda a zsan- 
dárok ?

Nem sokáig várattak magukra s 
azok is a korcsmának tartottak, hogy 
nem akad e horogra valami rebelis, 
bús magyar?

Palkó Mátyás gyorsan felhajtotta 
a maradék borát s úgy botorkált ki 
a konyhaajtón, mintha teljesen el
ázott volna az italtól. Elkeseredetten 
fütyült egy igen ismerős dalt s majd 
neki botorkált a korcsma udvarán 
Pilacsek zsandár úrnak.

—  Állj! — ordított rá egyszerre 
mind a két vitéz Holubár utód.

— Állok, no 1 — szólt Mátyás re
kedt, borízű hangon s úgy neki dűlt 
Kulicsek úrnak, hogy majd felborí
totta. S egyre fütyülte a nótáját.

— Micsoda ebfülnek való nótát fü
tyülsz, te részeg fickó?

Az én legkedvesebb nótámat zen- 
gedezem, azt h ogy: „Kossuth apánk 
azt izente . . . "

— No, majd elvesszük a kedve
det attól a nótától 1 . . .  Aló, mars ! — 
indították útnak maguk előtt a gólya
lábú zsandárok Palkó Mátyást.

A forró, déli nyári napsugár ége
tően perzselte őket. Mátyás még min
dig botorkálva haladott előre a város 
felé s a zsandár urak pedig szörnyen 
izzadva, lomhán követték.

Unaloműzésből-e, avagy hűsítőül, 
Mátyás legény már másodszor húzott 
elő belső zsebéből egy jókora üveg
kulacsot s szájához illesztette.

— Mi az ? 1 — vette most észre 
Kulicsek úr Mátyás szomjuságoltási 
műveletét s elkapta tőle a kulacsot.

— Telhetetlen fickó, nem volt elég, 
amennyit ittál ? — mondta nagy meg-
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botránkozással Kulicsek, de az arca 
azonnal oly gömbölyűvé vált a vi
gyorgástól, mint a teli hold. Megiz- 
lelte a kulacs tartalmát s helyeslő 
fejbólongatással nyújtotta át társának.

Pilacsek úrnak is hasonlókép ízlett 
a szeszes ital. S ő behunyta a sze
mét azalatt, míg a pálinkát magába 
eresztette. Mert hát szerinte minek 
is addig látni ezt a hitvány, poros 
földet, amig a mennyei ital (azaz in
kább a pokol útját egyengető folya
dék !) üdvözíti a torkot.

A zsebkulacs ezek után addig-addig 
vándorolt kézről-kézre, mígnem tel
jesen kiürült. S a két atyafit oly jó 
kedvre derítette, hogv nótára gyúj
tottak. S Pilacsek úr azt a rebelis 
nótát kezdte fújni, amiért Gergőt oly 
kegyetlenül megütlegelték és Mátyást 
pedig most kisértek. Mígnem Kuii- 
csek úr bőszen hozzáugrott s száj ara 
tapasztotta a tenyerét.

— Hallgass, te szerencsétlen, mert 
minket is bezárnak! — mondta oly 
rémülten, mintha már nem is ők ki
sérnének rabot, hanem inkább őket 
kísérnék.

Azonközben erdőhöz érkeztek. A 
lombos fák alatti hűs árnyék annyira 
csalogatta, csábítgatta őket, míg nem 
egy hatalmas cser alatti puha pázsit
szőnyegre letelepedének. A lábukat 
szörnyen égette a forró portól átme- 
legült bakkancs, amit a nagyobb ké
nyelem okáért Pilacsek úr indítványa 
folytán mindegyikük levetette a lá
báról.

— Te pedig ide ülsz elibénk s ha 
mozdulni mersz, lelövünk! — szólt 
Kulicsek úr Palkó Mátyáshoz.

A hűs árnyék aztán addig-addig 
cirógatta a kedves atyafiak kábult 
fejeit, mígnem a varázsló álom útján 
elvitte őket boldog hazájukba. S mire 
az álom csodás röptű szárnya vissza
hozta őket a rebelisek hazájába, a 
sűrű erdőben már alkonyatra járt az 
idő. Majdnem egyszerre ugrottak fel 
mind a ketten.

— Hol vagy, te részeg csavargó ? 1 
—  kiáltott Kulicsek némi ijedtséggel.

Feleletet biz’ nem kapott, de még 
arra sem, hogy a levetett bakkan- 
csaik hova tűntek el mellőlük ?

Töprengve vakarták a fejüket, 
hogy mitevők legyenek ? Szégyen
szemre, világcsúfjára, hogy menjenek 
be mezítláb a városba ?

Végül is Pilacsek úr biztatta tár
sát, hogy miután este az idő: sötét 
lesz, mire a városba érkeznek, majd 
úgy osonnak be a mellékutcában, 
hogy senki sem fogja őket észrevenni.

Tehát megindultak s némi szívdo

bogással érkeztek a város széléhez. 
S alig léptek a szélső útcába, egy 
harsány gyermekhang, a Gergőé, a 
csendes éjszakában sivította:

— Jönnek a mezítlábas zsandárok!
Azonnal megtelt a házak eleje bá

muló s nevető népekkel, sokan éjjeli 
lámpákkal világitottak a bősz futás
nak eredt, komikus figurákra. Az 
inas-gyermekek pedig végig rúgták 
utánuk az utcákat:

— Itt futnak a mezítlábas zsan
dárok 1

A hadrendőrségi laktanya udvarán 
mind Kulicsek úr, mind Pilacsek úr 
rátalált eltűnt bakkancsára, de ter
mészetesen már mindegyikére rá volt 
kötve az utilap.

A szeszes italokról.
Irta : P r .  K ovácsics Sándor.

(Folytatás.)
A pálinkát feljegyzések szét int perzsa 

orvos találta fel Krisztus előtt ezer 
évvel. Ekkor azonban nem italnak, 
hanem méregnek tartották s az arc 
festésére használták. A régiek tehát 
jobb Ízlésű emberek voltak mint a 
maiak, nem vette be gyomruk ezt a 
büzletes italt, hanem rákenték a bő
rükre, hogy megöljék vele a rajta 
levő férgeket. A pálinka ép úgy mér
gez, öl, mint a foszforos gyújtó vagy 
mint a patkányméreg. A pálinkát 
szeszből, vízből és valami illatos 
anyagból keverik össze. A polgárság 
kétféle pálinkát ismer. Az egyik a 
jobbik, a másik a rosszabik. Jobbik 
az amelyik drágább, amelyikből ku
picánként hatért adnak. Megállapít
hatjuk, hogy mindenik egyformán 
rossz, mert nem csak tisztán ethil 
alkoholt, melyet közönségesen szesz
nek nevezünk, tartalmaz, hanem van 
bennük különféle kozmás olaj, mely 
30-szor mérgezőbb az ethil alkoholnál, 
az olyan szesznél tehát, amilyen a 
borban is van. A konyak, a törköly, 
a szilvórium, a likőr közönséges aljas 
pálinkák, csak abban külömböznek 
egymástól, hogy egyikben több, a 
másikban kevesebb a szesz, a kozmás 
olaj, más bennük a szagosító s más 
a csalogató cégér.

A konyak az úri pálinka. A valódi 
konyakot borból készítik, úgy hogy 
víztartalmától melegítéssel külön vá
lasztják, a legtöbb azonban iparilag 
előállított szeszből készül s ép ezért 
nagyon mérges, akár csak a színtelen 
bolti pálinka. A törköly a szőlő pré
selésénél visszamaradt csutkákból 
származik. A barack, a szilvapálinkát

a hasonló gyümölcsökből állítják elő. 
A legtöbb szeszt azonban melyet 
pálinka néven fogyasztanak és mérnek, 
burgonyából, kukoricából és gabonából 
nyerik, így kerül a szesz legkevesebbe. 
Ezt azután tisztítják, vízzel felhígítják, 
esetleg megcukrozzák, illatosítják s 
jó pénzért a magyar ember gyomrába 
sózzák. Ez az a speciális magyar 
nemzeti ital, melyet sokkal jobban 
szeretnek mint a boldogságukat, testi 
épségüket s mint a vizet. Pedig valami 
huncutság lehet a dologban. Mert 
azok az emberek, a kik napról-napra 
isznak, akiknél ez olyan testi szük
séglet akárcsak a viz, szegényednek 
rongyos ruhában járnak sötét, szűk, 
piszkos szobákban laknak, gyermekeik 
hibásan jönnek a világra, gyenge 
elméjíiek, ellenben azok, akik a 
pálinkát árulják, nem isszák meg s 
ime fényes palotákban laknak, elegáns 
fogatokon járnak, úri módon öltöz
ködnek, élnek, szórakoznak. Ezek az 
emberek természetesen nem mondják, 
hogy ártalmas a pálinka, mert akkor 
nem fogyna a portékájuk, üres ma
radna a kassza. A magyar ember 
már annyira gyengén lát, hogy ezeket 
a kiáltó jelenségeket nem veszi észre. 
Megy a maga szomorú siralmas, 
szirtes, meredek utján tovább, legfőbb 
célja, vágya mindig csak az, hogy 
egy-két deci pálinkára való jusson s 
ha megitta ezt az ördögi italt, ki 
van békülve a világgal, szívesebben 
emelgeti kenyérkereső nehéz szer
számát; dolgozik mint az állat, mert 
elhódította testét pálinkával, nem 
érzi a fáradságot, a pihenés szüksé
gét. Az emberi testben kimutattak 
18-féle elemet, pálinkát nem találtak 
benne. Az állatok nem kapnak pá
linkát, mégis el tudják húzni a meg
rakott szekeret ? egészségesebbek is 
mint az emberek.

Ha az ember dolgozik akkor meg
éhezik, mert fogy az ereje; az erőt 
pedig a táplálék adja. A táplálékban 
vannak azon anyagok, melyeket az 
emberi test munkánál elhasznál. Mi
vel az emberi testben pálinka nincs, 
tehát ennek pótlása sem szükséges, 
mert ami nincs a testben, azt nem 
használhatjuk fel munkára. Nem
csak felesleges anyag, hanem ártal
mas is. Ha ritkán használják, gyo
morhurutnál egyéb bajt nem okoz. 
Ha azonban napról-napra használjuk, 
akkor a gyomorhurut is állandósul. 
Az ilyen hurutos gyomor nem kí
vánja az ételt, mert nincsen rendes 
emésztő nedve, amely az ételt meg 
tudná emészteni. Az ilyen ember ét
vágytalan, nem kívánja az ételt, csak
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az italt. Az ilyen ember zsörtölődő, 
veszekedő természetű, senki és semmi 
nem tetszik neki, senkivel nincs ki
békülve, csak akkor és ott érzi ma
gát jól, amikor és ahol kedvére iha- 
tik cimboráival. Ilyenkor szeretné 
keblére ölelni az egész világot s 
üres szívének, buta agyának érzel
meivel, gondolataival agyon traktálja 
embertársait; hogy odahaza az asz- 
szony mint csinál, hogy a gyerme
kek éheznek, fáznak, azzal ő nem 
törődik, az ilyen emberből hiányzik 
a jó érzés, az igaz szeretet. Azt 
mondja a közmondás „Borban az 
igazság;“ hát ez egyszerűen nem 
igaz; az igazság az emberben van. 
A pálinka, meg a bor, öntudatlanná 
teszi az embert, megfosztja józan 
belátásától s az ilyen ép úgy mint 
az alvó ember kibeszél mindent, azt 
is, amit józan fejjel hét lakat alatt 
tartana. Nem tudja megítélni mi van 
kárára, hasznára.

A korcsmaajtó nyitogatót, az iszá
kos, pálinkázó embert elárulja már 
az arca is. Az orra olyan mint az 
érett paprika, vagy ha már nagyon 
sokat ivott, rezes. Az egész arcki
fejezése nagyban hasonlít a majo
méhoz, mert az öntudatos, nemes em
beri érzelmek helyett az öntudatlan, 
állati ösztönök tobzódnak pálinkás 
szervezetében. Már pedig az arc a 
lélek tükre; gonosz és nemes érzel
mek egyaránt kiülhetnek az ember 
arcára. A pálinkázó ember bőre ké
kesvörös, duzzadt, ha megkarcolja, 
vagy leüti, nagyon nehezen gyógyul, 
gennyed. A légcsőben, nyelőcsőben, 
gyomorban, belekben, mellhártyá
kon, hashártyán, bőralatt, izom között, 
lépben, májban, vesében vérzéseket 
találunk. Szívét vastag zsirréteg bo
rítja ; izomzata sorvad, puhul; gyen
gébben működik a szive, megdagad 
keze, lába, szemehéja stb. Az erei 
megkeményednek, érelmeszesedés fej

lődik k i; könnyen megrepednek ezek 
az erek és beállt a gutaütés, melynek 
következménye az, hogy megbénul j 
keze lába, nyelve. Sorvadnak az 
idegek, elmebajos lesz az illető. Az 
előbb gondos, pontos gazda nem 
törődik semmivel sem, ami keze- 
ügyére esik elissza; csak egy úton 
jár, amelyik a korcsmába vezet; 
csak egy gondolata van : a pálinka. | 
Egy darabig, amig a vagyonból, az 
egészségből futja, így megy napról- 
napra, beveszi porcióját, néha többet 
máskor kevesebbet, de inkább min
dig többet s azután rendesen úgy 
vezetik haza éjjel, sötétben. Hogy 
azután ha kialudta mámorát, újból 
kinyissa a korcsmaajtót, újból leigya 
magát a sárga földig.

De nem is kell, hogy leigya ma
gát, elég ahhoz, hogy a pálinka be
teggé tegye az embert az, hogy 
mindennap megigyék két, három decit. 
Később a palinkaivó úgy veszi észre, 
hogy valami nincs rendben. Rossz 
az étvágya, undorító a lehellete, 
nyugtalan, mintha üldöznék, hiába 
iszik, még nagyobb a nyugtalansága; 
még jobban üldözik, még ijesztőbb 
rémeket lát. Kígyók, békák, patká
nyok, öldöklő hétfejü sárkányok lá
togatnak el hozzá álmatlan éjszaká
kon át, mind a közelébe siet. Halált 
osztó ellenségek közt találja magát. 
Menekül, fut, hadonáz, de az üldöző 
rémek mindenütt a nyomába vannak. 
Torkára teszik szeges kezüket, foj
togatják, szája szélét patkányok rág
ják, nincs menekvés sehova sem, 
beteggé lett s csak akkor fog meg
gyógyulni, ha lemond a pálinkáról, 
ha nem iszik többé, ha összetöri 
még azt a kupicás üveget is, mely
ből inni szokott.

Azért isznak — úgy mondják, — 
mert jól esik, mert melegít. Abban 
igaza van a pálinkázónak, hogy 

; utána meleget érez. Ez azonban egy

érzéki csalódás, semmi más. A jól 
lakott, jól táplált embernek melegebb 
a teste azért, mert sok munkaerő 
van benne felhalmozva. De a ki pá
linkát iszik, nem azért érez meleget, 
mert nagyobbodott a munkaereje, 
hanem azért, mert a bőr ereit a 
szesz kitágította s mivel a bőrben 
végződnek az érző idegek, ezek az 
idegek a vér bőségét mint meleg ér
zést adják tudtunkra, vezetik az 
agyvelőhöz. A pálinkázó ember előbb 
kihűl mint a józan ember. Télen 
nem a józan emberek szenvedik el a 
kihüléses halált, hanem a részeges 
emberek, mert ezeknek a teste nem 
tud annyi meleget termelni — pedig 
a pálinkától meleget éreztek — a 
mennyi a nagyobb hideg miatt szük
séges volna arra, hogy a test hő
mérséklete megmaradjon. Azok tehát, 
akik azért isznak pálinkát, hogy 
erőhöz jussanak, vagy azért hogy 
meg ne fázzanak, úgy cselekesznek, 
mintha dolgozó izmaikat ketté vág
nák, vagy a hideg ellen jeges vízbe 
ugornának.

(Folytatjuk)

O lv a s s á to k  a b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a bázban nincs, Tanyát a sátán fitött itt, 
Hiányzik ott a teafSbb kincs, De Isten nem lel haliéitól.
Március 30. vasárnap, János 20, 19—31.

„ 31. hétfő, I. János 5, 1—5.
Április 1. kedd, I. Péter 5, 1—5.

„ 2. szerda, I. Péter 1, 3—9.
„ 3. csütörtök, János 21, 15— 19.
„ 4. péntek, I. Mózes 32, 22—31.
„ 5. szombat, Ephezusi lev. 24—10.
„ 6. vasárnap, 4. Mózes 14, 1 — 25.
„ 7. hétfő, Mózes 14, 26—45.
„ 8. kedd, Mózes 16, 1—19.
„ 9. szerda, Mózes 16, 20—35.
„ 10. csütörtök, Mózes 18, 20—32.
„ 11. péntek, Mózes 20, 1— 13.
„ 12. szombat, Mózes 20, 14 — 29.

A só mint takarmány.
Hogy a só mennyire szükséges 

tápláléka az állati szervezetnek, mi 
sem bizonyítja inkább, mint az a 
tény, hogy a testnek csaknem minden 
alkotórésze, annak minden váladéka 
sót tartalmaz. így a vérnek lényeges 
alkotórésze a konyhasó, de a test

váladékai is, a különféle emésztő és 
egyéb nedvek, konyhasót tartalmaz
nak. A vizelettel és izzadsággal na
ponként tekintélyes mennyiségű só 
távolodik el a testből. Ezt a kiválasz
tott és kiürített sómennyiséget na
ponként kell az állatnak visszapótolni. 
Az nem ér semmit, ha minden héten 
vagy minden két hétben egyszer adunk

sót az állatoknak. Ilyenkor egyszerre 
túlságosan sokat kapnak, amely azon
ban csakhamar elhagyja a szervezetet 
úgy, hogy az azután egy-két hétig 
is só híján szűkölködik.

Megfelelő sóadagot tehát naponként 
kell adnunk állatainknak. Nem sokat, 
de nem is keveset. Túlságosan sok 
só szerfölött élénkíti az anyagforgalmat
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és a fehérje felbomlását, sőt mérgező 
hatása is lehet. Hasmenést, bélkólikát 
és ennek következtében esetleg halált 
is okozhat. Sómérgezés leggyakrabban 
előfordul sertéseknél, melyek a konyhai 
hulladékokkal (sonka és füstölthus leve 
stb.) leghamarabb jutnak egyszerre 
nagyobb mennyiségű sóhoz. Legcél
szerűbb a sóadagolást magára az állat 
természetes ösztönére bízni. Ezért 
a sót nyalatósó alakjában adni az állat 
elé. Ebből mindig annyit vesz fel, 
amennyit teste megkíván, soha többet. 
A szükséges só mennyisége u. i. 
változik az állatnak faja, körülményei, 
a takarmányozás stb. szerint. Általá
ban a kérődző állatok több sót kí
vánnak, mint a nem kérődzők, pihenő 
állat több sót igényel, mint az, amelyik 
sokat mozog (pl. igában vagy legelőn). 
Az etetett takarmány szerint is módo
sul a szükséges sóadag mekkorasága. 
Minél nehezebben emészthető takar
mányt, vagy minél több takarmányt 
etetünk (pl. hízókkal), annál nagyobb 
adag só szükséges. Közönségesen 
egy nagymarhára naponként 20—40,

lóra 10—20, sertésre 5— 10, juhra 
i 1—4 gramm sót számítunk.

Az őrölt csont és a tyúkok.
A tyúk testsúlyához képest óriási 

termelést űz a tojáslerakással. Egy- 
egy tyúk saját testsúlyát jóval meg
haladó értékes, fehérjében gazdag 
terményeket hoz létre évenként tojá
saiban. Ebben a sok fehérjében a 
dolog természeténél fogva sok ásványi 
alkotórész is foglaltatik, nevezetesen 
foszfor, mész, kén, vas stb., stb. Ezek 
közül minket közelről érdekel a foszfor 
és mész jelenléte, mert ezek olyan 
anyagok, amelyeknek a takarmányban 
való nyújtásáról különösen gondos
kodnunk kell. Ha a tyúkok bőven 
kapnak szemes eleséget, akkor nyu
godtak lehetünk, hogy a tojásterme
léshez szükséges foszforsav és mész 
napi eleségükben rendelkezésükre fog 
állani, ámde igen sok helyen a tyúkok 
az év nagy részén át, vagy talán 
soha szemes eleséget nem kapnak. 
Ebben az esetben már nagyon is

kívánatos, hogy foszforsav és mész- 
szükségletüket külön pótoljuk.

Nagyobb háziállatainknál a foszfor- 
és mészszükséglet pótlására rendesen 
gyárilag preparált készítményt, a ta- 
karmánycsontlisztet használjuk. Ba
romfiaknál ez fölösleges. Elégséges, 
ha apróra őrölt csontot adunk nekik 
eleségül, mert zúzájuk és emésztőcsa
tornájuk segítségével ezt is elég jól ki
használják és a belőle kivont foszforsa
vas meszet tojástermelésnél értékesítik.

A csontokat baromfiak etetéséhez 
lehetőleg apróra kell törni, őrölni 
amely munkát csak megfelelő csont
őrlő géppel lehet tökéletesen végezni. 
A háztartás csonthulladékait, külö
nösen az elfogyasztott baromfi csont
jait igy megőrölve és a tyúkokkal 
feletetve a lehető legjobban értéke
sítjük. Csontőrlőgépet kisebb-nagyobb 
méretben minden olyan kereskedésben 
(esetleg vidéki vaskereskedés utján) 
be lehet szerezni, ahol baromfite
nyésztésben használt eszközöket (kel
tetőt, mesterséges anyát, jelzőgyürüket 
stb., stb.) raktáron tartanak.

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Berzsenyi Jenő a főrendiházban.
A dunántúli ág. hitv. evangélikus 
egyházkerület felügyelőjét, Berzsenyi 
Jenő dr.-t beiktatták a főrendek név
sorába. Az erről szóló királyi meg
hívó levél a múlt héten érkezett meg. 
Berzsenyi Jenőben a főrendiház értékes 
erőt, evangélikus egyházunk pedig 
lelkes védőt nyer.

Negyvenöt éve felügyelő. Lélekemelő 
ünnepe volt az uraiujfalui gyüleke
zetnek. A tisztelet és szeretet érzés
eitől áthatott meleg ünneplésben ré
szesítette Nagy Pál földbirtokost, ki 
immár 45 esztendő óta viseli törhe
tetlen buzgósággal a gyülekezet felü
gyelői tisztét. A gyülekezet ünnepét 
az a közbecsülés, melyben Nagy Pál 
felügyelő személye mindenki előtt áll, 
szélesebb mederbe terelte, s lelkese
déssel részt vett azon a vasi közép 
egyházmegye s a dunántúli egyház- 
kerület is. Az ünnepség istentisztelet
tel kezdődött, mely után a gyülekezet 
közgyűlést tartott. Ezen Zongor Béla 
lelkész üdvözölte gyönyörű beszédben 
a jubiláns felügyelőt s egy vert ezüst

pálmaágat adott át a gyülekezet aján
dékaképpen, melynek arany csokrán 
az 1868— 1913. évszámok vannak 
bevésve. Utána a vasi egyházmegye 
papjai s az egyházmegye részéről 
Kund Sámuel esperes, a világi el
nökök részéről dr. László Kálmán, 
a gyülekezet tanítói részéről Róth 
Kálmán, a hívek részéről Böröndi 
Lajos, a gyülekezeti gondnokok ne
vében Fóth Imre, a nőegylet nevében 
Vidos Kata, a növendékek nevében 
pedig Róth Margit köszöntötték a 
jubilánst. Majd az ünnepelt felügyelő 
beszélt s könnyekig megindulva kö
szönte meg a gyülekezet szeretetét 
és ragaszkodását. Díszközgyűlés után 
bankett következett, melyen folyta
tódott a derék, áldozatkész felügyelő 
lelkes ünneplése. A jó Isten áldja meg 
a köztiszteletben megőszült felügyelő 
további munkálkodását s adjon eddigi 
munkálkodásához újabb esztendőket 
és újabb eredményeket!

Március 15-ének megünneplése. Szí- 
vet-lelket emelő hatásos ünnepség 
keretében áldozott a magyarszombat
helyi ev. gyülekezet március 15-én 
a hazaszeretet oltárán. Az ünnepély

a szentegyházban vette kezdetét, hol 
Molnár Gyula lelkész a felekezeti 
különbség nélkül megjelent nagyszá
mú közönség előtt azt fejtegette, 
hogy miként lett március 15 ike a 
magyar hazaszeretetnek Virágvasár
napja ? A templomból az ünneplő 
lelkes közönség a község házához 
vonult. Egy 48-as öreg honvéd té
pett zászlójával haladt a menet élén 
és vezette az ifjúságból szervezett 
sarkantyus kuruc sereget. Egy gon
dolattól irányítva, egy érzéstől lelke
sítve nemzeti hymnusunk hangjai 
mellett megérkeztek a községházához, 
hol az ifjú kuruc sereg szebbnél- 
szebb kuruc dalokat énekelt, a kö
zségnek poéta lelkű jegyzője Boór 
Lajos Bem apóról olvasott fel, Bi- 
kali István és Miszlay Lajos szaval
tak, Ormosi Ernő hántai tanító lel
kes beszédet mondott. Egypár kuruc 
tánc bemutatása következett ezután, 
mi a csárdással végződött. Régi szép 
szokás szerint így ünnepelnek már
cius 15-én Magyarszombathelyen.

Lelkószválasztás. Az alsósajói gyü
lekezet (Gömör-megye) megüresedett 
lelkészi állására egyhangú bizalommal



1913. m árcius 30. HARANGSZÓ. 171.

Moravcsik Jenő rozsnyói segédlelkészt 
választotta meg. A jó isten tegye 
áldottá lelkész és gyülekezet szövet
ségkötését !

A pozsonyi theol. akad. Székács 
József köre szép ünnepséggel ülte 
meg március ló  ikét. Az ünnepélyen 
Endreffy János, a kör alelnöke, la
punk munkatársa, mondta a megnyitó 
imát, Szántó Róbert pedig ünnepi 
beszédet tartott. Karénekek, zeneszá
mok és szavalatok egészítették ki a 
műsort.

Uj nöegylet. A lébényi ev. gyüle
kezet kebelében Németh Károly lel
kész kezdeményezésére megalakult a 
nőegylet. Mindenesetre egyházszere- 
tetre és hitbuzgóságra mutat, hogy 
a gyülekezet nőtagjai is munkálkodni 
akarnak az egyház szolgálatában. A 
jó Isten áldja meg az uj egyesület 
működését 1

I tth o n ró l.

Egy község pusztulása. A tolna
megyei Nagydorog községben ki- 
gyuladt egy ház és a nagy szél 
miatt csakhamar a jórészt nádföde- 
les házakból álló egész utca lángban 
állott. Leégett 75 lakóház, sok gaz
dasági épület, szerszám, takarmány 
és igen sok háziállat. A kár rend
kívüli nagy. Emberéletben nem esett 
kár.

Feszült helyzet Montenegróval. A
balkáni háború ismét feszült helyze
tet teremtett és pedig ezúttal Monte
negróval szemben. A szerb és mon
tenegrói seregek ugyanis Szkutari 
ostrománál nemcsak a várat, hanem 
a várost is bombázták. Djakovában 
keresztyénmészárlást rendeztek, soka
kat erőszakkal áttérítettek, sőt egy 
osztrák-magyar hajót saját seregük 
szállítására használtak fel. A monar
chia nagyon erélyesen tiltakozott ezen 
sérelmek ellen s megtorlást követel. 
Remélhetőleg az elégtétel nem késik 
sokáig, úgyhogy a béke megvédhető 
lesz.

Elevenen a sírban. Rémes eset tartja 
izgalomban a szatmármegyei Erdő- 
damos község lakosságát. Gyirke Pé
ter erdődamosi gazdálkodónak meg
halt a fiatal felesége. A férj az asz- 
szonyt a maga fitestvére mellé akarta 
temettetni, aki egy éve hunyt el. Mi
kor a temetőben felásták a sírt, a 
sírásók kíváncsiságból felnyitották 
Gyirke testvérének koporsóját. Az 
egy éve eltemetett holttestet borzal
mas állapotban találták. A csontváz 
megfordítva feküdt a koporsóban. A 
ruhát, amelyben eltemették, a koporsó

egyik sarkában találták összetépve 
és egy csomóba göngyölve. A sírásók 
a megdöbbentő fölfedezésről értesítet
ték a község elöljáróságát, amely 
aztán megállapította, hogy Gyirkét 
elevenen temették el. A szerencsétlen 
embert egy éve szélhüdés érte és ekkor 
a halottkém megállapította a halál 
bekövetkeztét. Úgy látszik a sírban 
eszméletre tért és addig folytatta ször
nyű tusáját, míg meg nem fűlt. A 
felháborító eset dolgában megindult 
a hatósági vizsgálat. Ez a szomorú 
eset a halottkémeket lelkismeretes- 
ségre, a hozzátartozókat pedig a leg
nagyobb óvatosságra inti.

A z  o r sz á g 1 d o lg á r ó l.

A képviselöház letárgyalta a választó- 
jogi törvényjavaslatot, a házszabály
javaslatot, mely után királyi kézirattal 
a házat elnapolták. A legközelebbi 
gyűlés május 5-én lesz.

A főrendiház szintén tartott ülést, 
melyen többek közt elfogadták a vá
lasztójogi törvényjavaslatot. A vita 
során felszólalt Gyurátz Ferenc püs
pök is.

Az ellenzék az utolsóelőtti ülésre 
ismét bement a képviselőházba. A 
képviselők közül többen felszólaltak 
és élesen támadták Lukács miniszter- 
elnököt és Tisza házelnököt. Erre is
mét megújult a régi eljárás. Tisza 
István a mentelmi bizottsághoz utasí
totta a zajongó képviselőket, az pe
dig kitiltotta őket a házból. Mikor 
azonban a rendőrök ki akarták őket 
vezetni, az egész ellenzék kivonult.

A  n a g y v ilá g b ó l .
Az amerikai gyilkos orkán. Észak- 

Amerika déli és délkeleti államaiban 
rettenetes vihar pusztított. Ötven em
ber életét vesztette a viharban, ötszáz 
súlyosan megsebesült és az anyagi 
kár meghaladja az ötmillió koronát. 
A házak, mint kátyavárak dőltek össze 
és a vetések teljesen elpusztultak. 
Negyven ház és két templom romok
ban hever. A folyók kiáradtak és nagy 
vidéket elöntöttek. A szennyes hul
lámokban állati hullák, épületroncsok, 
háztartási cikkek úsznak. Omalla ál
lamban a vihar következtében két 
expressvonat összeütközött. Hetven 
ember szörnyet halt és száz ember 
megsebesült. A dél-amerikai Buenosz- 
Aireszben is ugyanekkor ciklon dü
höngött, amely rengeteg kárt okozott 
és több embert megölt. A ciklon az 
Unió területén levő Nashville városá
ban húsz embert megölt és nyolc

házat elhordott messze, az ország 
| belsejébe.

Dróttalan táviró Gibraltár és Was
hington közt. A Gibraltár előtt vesz
teglő Salem amerikai cirkálóhajó drót
talan táviró-összeköttetést létesített 
Washingtonnal. Gibraltár és Washing
ton között a távolság kétezerhárom
száz tengeri mérföld.

23.000 postás sztrájkja. Huszon
háromezer angol postás sztrájkba lé
pett. Valamennyien kijelentették, hogy 
mindaddig nem árusítanak biztosítási 
bélyegeket, amíg fizetésüket föl nem 
emelik.

A pápa súlyos beteg A róm. kath. 
egyház feje súlyosan megbetegedett. 
Környezete letett minden reményről, 
hogy a pápa felépüljön.

Kerekeken járó templom. Az euró
pai hosszujáratu vonatokon az utasok 
minden kényelméről gondoskodnak. 
Amerika már ezen a téren is túlszár
nyalt bennünket, mert ott már tem
plomkocsit is járatnak, hogy az utasok 
lelki kívánságának is eleget tegyenek. 
A kocsi acélból készült és a belső 
falai kubai mahagóni fával vannak 
beburkolva, a teteje pedig rézzel van 
díszítve. A kerekeken járó templomot 
Szent Péter templomának nevezték el. 
A templomkocsi 25 méter hosszú és 
több részre oszlik. A kápolna 13.5 
méter és 74 ülőhely van benne, ame
lyek közül 30 a padlóhoz van erő
sítve. A szószék se hiányzik a csinos 
kis templomból. Az oltár és a szószék 
valóságos művészi remekszámba megy 
Az isteniisztelet ünnepélyességét egy 
kis orgona emeli. A kocsi többi része 
a káplán és a segédszemélyzet ké
nyelmes lakásául szolgál. A kocsit a 
„Catholic Church Extension“ egyesü
let építtette és a missziós célokon 
kívül elsősorban arra szolgál, hogy 
olyan helyeken, ahol nincs templom, 
istentiszteleteket lehessen tartani. A 
templomkocsit minden vonathoz hozzá 
lehet kapcsolni és évente 30—40 
különböző helyen tartanak benne is
tentiszteletet. Minden helyen 3 —8 
napig tartózkodik és hétköznapokon 
vallásos előadásokat tartanak benne 
a gyermekeknek.

A görög királyt meggyilkolták.
György görög királyt Szalonikiben 
egy ember séta közben szíven lőtte. 
A királyt, — ki hadsegédével volt, 
— azonnal kórházba szállították, de 
rövid idő múlva meghalt. A merény
lőt elfogták. Azt mondta, hogy bo- 
szuból ölte meg a királyt, de azt 
gyanítják, hogy a gyilkos érintkezés
ben volt a bolgár forradalmárokkal.
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A háború. Jóllehet a nagyhatalmak 
tanácskoznak, a háború egyre tart. 
Drinápolyt erősen ostromolják. Szku- 
tarit annyira összelövették, hogy so
káig már nem tarthatja magát. Csa- 
taldsánál azonban a törökök vissza
szorították a bolgárokat. A Hamidije 
török hajó több görög hajót elsü- 
lyesztett. Szomorú hírek érkeznek 
arról, hogy hogyan hadakoznak a 
szerbek az albánok közt. 29 község
ben 280 albán majort felgyújtottak 
a szerbek. A férfiakat, akik mene
külni nem tudtak, kegyetlenül fel
koncolták. A rettenetes vérfürdőben 
238 lérfit leöldöstek. Seferben egy 
öregasszonyt szolgájával együtt ele
venen elégettek. Ljubistaba-ban egy 
férfit, egy öregasszonyt és egy gyer
meket égettek meg a szerbek elevenen.

A z albán asszony története. Szívet- 
markoló történetet írnak a görög újságok a 
mostani háborúból. A történet egy kicsiny 
albán faluban történt. A egész lakosság el
menekült a közelgő szerb és görög csapatok 
elől. A kis falu egészen kihalt. Csak egy kis 
házban talált a katonákat vezető szerb tiszt 
egy fiatal asszonyt, a ki beteg anyját és gyer
mekét ápolta. A katonák bevonultak a házba, 
hogy megtudják, hol van az élelmiszer és 
hova menekült a nép. A fiatal asszony azon
ban megtagadott minden fölvilágositást. Ki
jelentette, hogy 6 csak a két beteg miatt 
maradt itt és nem hagyja el őket még akkor 
sem, ha meghaltak, vagy akár ha neki kell 
meghalnia. Élelmiszer nincs, mert a falu me
nekülő népe mindent fölégetett, hogy ne egye 
meg az ellenség.

— Néked azonban kell, hogy legyen élel- 
miniszered, — mondta a szerb tiszt.

Az asszony megvallotta, hogy van élelmi
szere s el van dugva, de ezt az ő és a be
tegei számára tették félre és nem az ellenség 
számára, A mikor azután halállal fenyegették 
meg, adott húst és bort A szerb katonák, a 
kik közben gyilkoltak és gyújtogattak, ráve
tették magukat az ennivalóra. A tiszt azon
ban csak akkor ivott, a mikor az asszony 
megkóstolt mindent és a gyermekének is adott 
Az asszony nyugodtan itta ki a bort, csak a 
mikor a gyereke szájába is bele kellett tölteni, 
akkor habozott kissé. A gyermek ivott és néhány 
perc múlva görcsöt kapott és meghalt. A 
tiszt most már tudta, hogy méreg van a bor
ban, mert több katona is rosszul lett. Az 
asszony keserű hangon kiáltotta oda:

— Igen, én megmérgeztelek benneteket, 
• hogy kiirtsam a fajtátokat 1

A tűzbe jött katonák erre darabokra vag
dalták az asszonyt. A tiszttel együtt aztán 
nemsokára hatvanegy katona pusztult el. Né
hány később érkezett katona, a kinek már 
nem jutott a borból, tett jelentést a szörnyű 
eseményről.

A Harangszó perselye.
A harangszó terjesztésére eddigi 

gyűjtés 25'90 kor. Újabban adakozott 
Zsigmond Ferenc Ártánd 2'50 kor. 
összesen 28'50 kor. — A jókedvű 
adakozót szereti az Isten !

G A B O N A Ä B A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913 évi márc. hó 27-én.
Búza 21.—, Rozs 17.80, Árpa 18.60, Zab 

19.20. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

S á n d o r F e r e n c
torouyóra-kés/.itő

K örm en d en  (V asm egye).
Költségvetés bérmentve.
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i  Sza lóky Z s i g m o n d !
i
$

szobrász  és kő faragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
S zen th áro m ság tó r.

Homokkő-, márvány-, grá- 
|  nit-, syenit sírkőraktára.
I  Kataszteri földm éréshez  

szükséges köveket rak
táron tartok.

Épületm unkát és m inden
nemű javítást elfogadok.

„ j uaa .aaA. AAát

Számtalan
kitüntetés.

S AJ T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista,
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyéurak

---------- R é p c z e la k .-----------

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konfirmációi
emléklapjai
megrendelhetők 

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és pdstadíj 1 kor.

W elliscli Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron lévő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

G É P G Y Á R
SZOMBATHELY.

A lapíttatott 18Ö6. —  Szám talan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g i a g y á r t ó  gépek.

Nyomatott Wellisch Béla vülamtlzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
MeojelenlK noTembertűl íebrnárlo minden vasárnap, márcinstúl oM erio  minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházkerületi evangéllomi egyesület. 
S z e r k e s z t i  K  A P I  B É L A  «- v .  l e l k é s z .

Előfizetési ára egész- évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m indennem ű m eg
keresések  a szerkesztőség  cím ére Körmendre (Vasv&rmegye) kü ldendők . — Előfizetést elfogad m inden evang . lelkész és tan ító  is.

T A R T A L O M :  Madár M átyás: Istenben való bizalom (vers). — Németh K ároly: Az isteni' kijelentés — Novák G yula: A haza
tért. (Elbeszélés.) — Dr, Kovácsiés Sándor ;  A szeszes italokról. — F.gy bölcs ítélet. — Az Ítélet napja. — Hogyan építenek vízből

házakat ? — Ország-Világ.

Istenben való bizalom .
Jó Istenem ! hozzád tekintek fel 

Ha hányódik bánat árján szivem.
Bizalmam, reményem Te vagy nekem,

Ha itt vigaszt nem nyújt már semmisem.
Te az elesettet felemeled,

Begyógyítod a szív vérző sebét,
A tévelygőt jobb útra vezeted,

Megfogod a csiiggedező kezét.

Az éleinek ezer változása
Téged hirdet, hatalmadról beszél.

A hullámzó tengereken Te jársz,
Fényed ragyog, ha tóiul baj s veszély.

Örömünknek hervadó virága 
S a boldogság elfutó mosolya,

Azt hirdeti aggódó szivemnek:
Te nem hagyod gyermekedet 'poha.

Benned bízva járok éltein útján/ "■
S bármerre visz, siiwm bízik, '- remél;

Előttem jársz fénylő iüzos%lof}óm,
Gond nem fáraszt, nem rettent baj s veszély.

Egyengeted darabos útügyit,,
Ha botlom, óva megfog szent kezed,

Minden elhágy, napom is alászáll,
Bátran járok még akkor is veled.

Te maradj csak holtig hű barátom,
Te ne hagyj el hitem szép világa.

Míg itt utam tűrve, küzdve járom,
Emeld szemem boldogabb hazára.

Tartsd szivemben oltár gyanánt tisztán 
A rám lehelt isteni szent képet,

S  ha elérem egykor a véghatárt,
Síromban is nldni foglak téged.

MADÁR MÁTYÁS.

Az isteni kijelentés.
Irta : N ém eth K áro ly .

A keresztyén vallás isteni kijelen
tésen alapul. Mikor ezt a mondatot 
papírra vetem, magam is érzem, hogy 
majdnem mindegyik szava olyan, amit 
külön meg kellene magyarázni. Mi a 
vallás ? Miben különbözik a keresz
tyén vallás a többi vallásoktól ? Mi a 
kijelentés ? És van-e olyan kijelentés 
is, amelyik nem isteni ? Mit jelent 
tulajdonképen az a szó „isteni* ? 
Mindezekre a kérdésekre egy rövid 
cikk keretében nem lehet megfelelni. 
Annyit azonban mindenesetre meg
állapíthatunk, hogy az isteni kijelen
tésnek fontos szerepe van a keresz
tyén vallás körében, mert hiszen az 
az alap.

A hivő keresztyén nagy megnyug

vást találhat abban a tudatban, hogy 
vallása nem emberi véleményen épül 
fel, hanem örökkévaló fundamentuma 
van, mely soha meg nem romol. Ha 
az egyház erről nem volna meggyő
ződve, akkor nemzedékről-nemze
dékre új vallást kellene hirdetnünk 
és mégis mindig abban a tudatban 
volnánk, hogy amint a réginél az új 
jobb, úgy ennél az újnál is van még 
jobb, igazabb, tökéletesebb. Szóval 
mindig nyugtalanok volnánk, kétel
kednénk, nem jutnánk el a bizonyos
ságra és arra a békességre, melyet e 
világ ugyan nem adhat, de Jézus 
megígért a benne hívőknek és őt 
követőknek.

Különös dolog, hogy az emberi 
elme szeret bizonyosnak és határo
zott igazságnak tartani olyan dolgo
kat, melyekben a legnagyobb joggal 
lehet kételkedni; viszont kétségbe 
vonja azt, aminek bizonyossága és 
igazsága megdönthetetlen. Nyugodtan 
hiszik azt, amiről azt vélik, hogy 
látják, és kételkednek abban, amiről 
azt vélik, hogy nem láthatják. A hiba 
éppen abban van, hogy szemükben, 
fülükben és egyéb érzékeikben mint 
csalhatatlan eszközökben egészen
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megbíznak. Úgy látják, hogy a föld 
lapos; azt vélik, hogy helyesen lát
nak; és míg a tudomány be nem 
bizonyítja, hogy a föld golyóalakú, 
addig nem is hiszik el. Ma már min
den iskolát végzett gyermek tudja, 
hogy a föld gömbölyű. Tudja, pedig 
nem látja. Úgy érzik, hogy a föld 
mozdulatlan, a nap pedig jár a föld 
körül; a tudomány bebizonyítja, hogy 
a föld forog a nap körül és ma már 
ezt minden iskolavégzett ember tudja, 
de nem látja. A tudomány megtaní
tott bennünket arra, hogy érzékeink
ben ne bízzunk meg feltétlenül, mert 
sok dolog a valóságban nem úgy 
van, amint azt nekünk érzékeink mu
tatják, és sok dolog van, amit érzé
keink egyáltalán nem vesznek észre. 
Az olyan ember, aki manapság azt 
állítja, hogy csak abban hisz, ami 
kézzelfogható, világosán bizonyságot 
tesz arról, hogy olyasmiben hisz, 
amiben csak a tudatlanok hisznek. 
Elhiszi például azt, hogy a hold 
egyszer olyan, mint egy tányér, azu
tán olyan mint a sarló, azután meg 
egészen elfogy, de nem hiszi el, hogy 
a hold olyan, mint az alma, göm
bölyű.

Másfelől meg azt hiszik sokan, 
hogy ha már még abban is kétel
kedni kell, amit látunk, mennyivel 
inkább helyes dolog kétségbe vonni 
azt, amit nem is látunk, amilyen 
például a vallás is. Persze az ilyen 
furcsa felfogásnak az a szülőanyja, 
hogy —  elég tévesen —  némelyek 
úgy vélekednek, hogy a vallást és 
annak igazságait nem lehet látni; 
hogy mikor a vallás kerül szóba, 
akkor az érzékeken teljesen kívül 
eső dolgokról értekezünk. Hát ez 
nyilvánvaló tévedés, amit igen köny- 
nyen meg lehet cáfolni Jézusnak a 
szavaival. Pedig Jézus csak tudta, 
hogy mi a vallas! Keresztelő János 
kételkedni kezdett, hogy vájjon Jé
zus-e a megjövendölt Messiás. El
küldte hát két tanítványát, hogy kér
dezzék meg tőle magától. A tanítvá
nyok el is mentek Jézushoz és el is 
mondták neki János üzenetét. Ugyan 
mit felelt nekik Jézus ? Azt mondta-e, 
hogy az én vallásom az érzékek kö
rén kívül eső dolog, tehát igazságát 
nektek bebizonyítani nem tudom ? 
Nem azt mondta, hanem így felelt: 
„Elmenvén mondjátok meg Jánosnak 
amiket láttatok és hallottatok" (Luk. 
7:22 .). Ez a válasz egész határo
zottsággal mutatja, hogy a keresz
tyén vallás igazságát látni és hallani 
lehet. — Felhozhatok még egy ese
tet. Jézus azt mondja, hogy az ő

tanításának isteni eredetéről meg lehet 
győződni, és pedig egészen földi 
módon, nem kell mást tenni, mint 
cselekedni kell az Istennek akaratát 
(Ján. 7 :1 7 ., Máté 12:50 .); ez olyan 
kézzelfogható bizonyíték, mintha va
lakinek azt mondanám: Barátom, 
ha nem akarod elhinni, hogy a vas 
nehéz, fogj a kezedbe egy nagy vas
golyót és emeld meg. — Ha pedig 
erre valaki azt adna feleletül, hogy 
igen ám, de hiszen éppen az Isten
nek akarata az, ami homályos, ért
hetetlen és felfoghatatlan előttünk, 
ami az emberi életnek körén túl esik, 
annak szintén meg lehet felelni: 
„Mert e parancsolat, amelyet e mai 
napon parancsolok néked, nem meg
foghatatlan előtted, sem távol nincs 
tőled. Nem a mennyben van, hogy 
azt mondanád: kicsoda hág fel éret
tük a mennybe, hogy elhozza azt 
nékünk, és hallassa azt velünk, hogy 
teljesítsük azt ? Sem a tengeren túl 
nincsen az, hogy azt mondanád: ki
csoda megy át érettük a tengeren, 
hogy elhozza azt nékünk és hallassa 
azt velünk, hogy teljesítsük azt? SÖt 
felette közel van hozzád ez ige; a te 
szádban és szívedben van, hogy tel
jesítsed azt“ (5. Móz. 30:11 — 14.).

A szentírásnak ilyen tanításait ol
vasva, valóban csodálkoznunk kell, 
ha akadnak emberek, akik a vallást 
valami rejtelmes, sejtelmes, túlvilági 
elméletnek tartják, aminek semmi 
gyakorlati jelentősége nincs. Éppen 
az ellenkezője igaz. A vallásnak, ha 
az nem gyakorlati, a földi élet körébe 
vágó, a földi életben megnyilvánuló 
erő, akkor semmi jelentősége nincs.

Á keresztyén vallás tehát olyas
valami, aminek létezéséről és igaz
ságáról itt ezen a földön meg lehet 
győződni. Krisztus a kételkedőknek 
sehol nem mondja, hogy ő a maga 
igazát nem tudja bebizonyítani, az 
érzékfölöttiség annyira távol esik az 
ő gondolatvilágától, hogy biráinak is 
azt mondja; „Mostantól fogva meg
látjátok az embernek fiát ülni az 
Istennek hatalmas jobbján, és eljönni 
az égnek felhőiben.“ Tehát nem a 
túlvilágon, hanem ezen a világon, és 
nem a messze jövendőben, hanem 
mostantól fogva!

És ez a vallás, melynek igazságát 
látni, hallani, megérteni, bebizonyítani 
lehet, isteni kijelentésen alapul, az 
isteni kijelentésnek az eredménye.

Mi az isteni kijelentés? Röviden 
meghatározva az isteni kijelentés nem 
egyéb, mint eladdig ismeretlen dolgok
nak ismeretessé tevése Példával lehet 
talán még legkönnyebben szemléltetni.

Ha sötét éjjel kimegyek a kertbe, 
nem látok semmit; nem azért, mert 
a kertben nincs semmi, hanem mert 
az emberi szem a sötétben nem lát. 
Ha délben megyek ki, látom a fákat, 
bokrokat, virágokat, pázsitot, az uta
kat; mindez ott volt éjjel is a kert
ben, de nem láttam, mert hiányzott 
egy dolog : a világosság. Ami a vi
lágosság a szemnek, az az isteni ki
jelentés a vallásnak. Az isteni kijelen
tés tehát nem hoz olyan dolgokat, 
amelyek azelőtt nem léteztek, hanem 
feltárja azokat, amik előbb rejtve vol
tak. Sajnos, hozzászoktunk ahoz, 
hogy a vallást mint az életnek egy 
körét tekintsük, aminek szomorú kö
vetkezménye a vallásos kifejezések
nek összezsugorodása és némely eset
ben jelentésüknek megcsonkítása. Mi
helyt a vallást mint az egész életet 
átölelő erőt vesszük, vallásos fogal
maink is visszanyerik rugalmasságu
kat, tartalmukat, teljes jelentésüket. 
Ma azt mondjuk, hogy Kolumbus 
felfedezte Amerikát; a szentírás azt 
mondja: „És monda az Úr Ábrahám
nak: Éredj ki a te földedből, és a te 
rokonságod közül, és a te atyádnak 
házából, a földre, a melyet én muta
tok néked“ (Í. Móz. : 1). Ma azt 
mondjuk: Watt feltalálta a gőzgépet; 
a szentírás ezt mondja : „Monda azért 
Isten Noénak: . . .  Csinálj magadnak 
bárkát“ (1. Móz. 6 : 13— 14.). Ma azt 
mondjuk, hogy az embernek dolgozni 
kell a megélhetésért; a szentírás ezt 
mondja: „És vévé az Úr Isten az 
embert, és helyezteté őt az Éden 
kertjébe, hogy mívelje és őrizze azt* 
(1. Móz. 2 :  15.). Ma azt mondjuk, 
hogy a mezőgazdaságot jövedelme
zőbbé kell tennünk az ipari találmá
nyok alkalmazása által; a szentírás 
azt mondja: „Vegyétek füleitekbe és 
halljátok szavam, figyeljetek és hall
gassátok beszédem: Hát mindig
szánt-e a szántó, hogy vessen, és 
barázdálja és boronálja-e földjét ? 
Nemde, mikor elegyengette színét, 
hint fekete köményt és szór illatos 
köményt, s vet sorban búzát és ár
pát a kijelölt földbe, és tönkölyt a 
szélére ? így  szoktatá öt rendre és ta- 
nítá Istene. —  Mert nem cséplő szán
kával csépelik a fekete köményt, és 
nem szekér kerekével tapodják az 
illatos köményt; a fekete köményt 
bottal verik ki, és az illatost pálcával; 
a búzát csépelik, de nem örökre 
csépli azt, és bár hajtja rajta szekere 
kerekét és lovait, de szét nem töreti. 
E z is a seregek Urától származott: 
ö  ád csodás tanácsot és nagysáqos 
bölcseséget /“ (Ézs. 28 : 23—29).
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A mai felfogásról azt mondják, 
hogy az a tudományos nézet, a bib
lia felfogásáról pedig, hogy az a val
lásos nézet. A helyes jellemzés az, 
hogy a mai felfogás az Istenen kívüli 
élet, a bibliai felfogás pedig az Isten
ben való élet. A mai helyzet olyan, 
amilyent (2. Móz. 32.) fest az iró. 
Mózes fenn van a Sinai hegyen, a 
nép pedig aranyborjút öntet magának, 
megteszi istennek, áldoz neki égő ál
dozattal és halaáldozattal, azután leül 
enni és inni, azután felkel játszani. 
Mi is a Krisztust és a keresztyén val
lást elzártuk a világtól, a piaci lár
mától, felvittük a magas hegyre, azu
tán kezdtünk csodálkozni, hogy hol 
marad Krisztus, végül csináltunk ma
gunknak isteneket é,s vallásokat ked
vünkre, vasárnaponként áldozunk égő 
áldozattal és hálaáldozattal, azután 
pedig, mint aki teljesítette szent köte
lességét, leülünk enni, inni és játszani.

Krisztust és a vallást le kell hozni 
a hegyről az emberek közé. És mint
hogy a vallás az isteni kijelentésen 
alapul, ezt az isteni kijelentést kell 
mindenekelőtt abból a babyloni fog
ságból kiszabadítani, melyben elcse- 
nevészedik. Meg kell tanulni, hogy 
Isten nem a halottaknak, hanem az 
élőknek Istene, nem holtakból, hanem 
élőkből akar magának itt a földön 
országot alapítani, tehát kijelentése is 
nemcsak arra szól, hogy mi lesz 
velünk a halál után, hanem hogy mit 
csináljunk, mit cselekedjünk itt a föl
dön, ma, holnap, addig, amíg élünk.

Ez az isteni kijelentés, mely ne
künk élőknek és erre az életre szól, 
nem valamely hallatlan, lehetetlen, 
képtelen dolog. Csak azt tárja fel, 
ami az embernek szívében el van 
rejtve (Luk. 2 : 3ö.), azokat a nagy 
lehetőségeket, melyek minden emberi 
életben szunnyadoznak, azt a nagy 
rendeltetést, melyre mindnyájan el 
vagyunk híva, azt a méltóságot, mely 
az embernek elrejtett kincse volt 
(Máté 13 : 44.) addig, míg Krisztusban 
nyilvánvalóvá nem lettek mindenek. 
Az isteni kijelentés világánál (Ján. 
8 : 12.) ismeri meg az ember önma- 

_ gát, mint aki kevéssel kisebb az Is
tennél s dicsőséggel és tisztességgel 
van megkoronázva (8. Zsolt. 6.). s a 
kinek feladata, hogy tökéletes legyen, 
mint a mennyei Atya tökéletes (Máté 
5 : 48.). Szóval az isteni kijelentésben 
épen olyan fontos az, amit önma
gunkról tanulunk megismerni, mint 
amit az Istenről (Ján. 3 :1 6 — 17.).

A hazatért.
Elbeszélés. Irta : N o v á k  G yula.

Súlyos teher nyomta a lelkét Csá
kány Gergelynének. Nem is talált 
másutt vigasztalást, csak az imádsá- 
gos könyvben. Egyre ennek az el
sárgult lapjait forgatta, ha elővette 
az emlékezés. A sírba tette volna már 
régen a bánat, ha nem tartaná vissza 
a remény vékony fonala, hogy 
viszontlátja még gyermekét. Bizo
nyosan megbűnhődött már azért a 
vétkéért.

Úgy esett a dolog, hogy Csákány 
Miklós megjött katonáéktól. Ez idáig 
rendjén volna. Az volt azonban baj, 
hogy mig oda volt. nagyon elválto
zott a természete. Elszokott a mun
kától ; pedig azelőtt egyike volt a leg
szorgalmasabb legényeknek.

Apjának nem igen tetszett ez a 
változás. Már alig várta, hogy a gye
rek megjöjjön és átvegye vállairól a 
terhek nehezebbik felét, és íme most 
meg mit akar 1 De majd megváltozik 
— gondolta — és eleinte nem is igen 
szorította. Mikor azonban Miklós vég
képpen nem akárt beletörődni a régi 
foglalkozáskörbe s napokon át se né
zett a jószág felé — ehelyett inkább 
a korcsmában dőzsölt, — elhatározta 
az öreg, hogy rendbeszedi a fiút.

Ez azonban rá se hederített a kor- 
holásra. Sőt egyszer, amint kótyagos 
fejjel hazakerült és öregapja kemé
nyen rátámadt, valamit olyat dobott 
oda nagy hetykén az öregnek, hogy 
azt elfogta a méreg és a vasvillát 
ragadta fel. De amint felemelé, meg- 
tántorodott és elesett — többet nem 
is kelt fel soha. A nagy indulat meg
ölte . . .

Miklós csak az anyja jajveszéke
lésére riadt föl:

— Mit csináltál gonosz? megölted 
apádat 1. . .

Rémülten nézett a fiú az anyjára, 
majd az apjára. A mámor egyszerre 
elszállt belőle. Felébredt; a szörnyű 
való megreszkettette; aztán elindult, 
ment, m en t.. .  űzte a vád. Mire édes
anyja otthon magához tért, Miklós 
akkor már a falu határán is túl járt. . .

* #*
Valódi nagy csoda, hogy Csákány 

Gergelyné túlélte a kettős vesztesé
get. Ezideig is buzgó, vallásos asz- 
szony volt, de ettől az időtől még 
többet járt az Isten házába. Mintha 
az apa és fia között támadt nagy űrt 
akarná betapasztani. Tudta, hogy akit 
egyszer elföldeltek, többé nem lehet 
életre támasztani azt. De talán a fiút

visszanyerheti az anyai szív. Hiszen 
boros fővel, eszén kívül bántotta meg 
annyira az apját; józanul bizonyára 
nem tette Volna. És lám, hogy szí
vére vette 1 Nem lehet olyan rossz 
Miklós, csak szerencsétlen I A nagy
város az oka mindennek. Ott mérge
zik meg a falu fiainak lelkét.

Múltak a hetek, hónapok, évek ; 
várt az özvegy, az anya türelemmel 
és az Istenbe vetett bizodalommal. 
Miklósról semmi hír sem hallatszott 
három esztendeje. Tavasszal, a ki
kelet ébredésével fel-feltámadt a re
mény ; ősz felé veszni készült. A kis 
gazdaságot a jóakarók, a rokonság 
tartották rendben, hogy ha megjön a 
gyerek, helyén találjon mindent.

Elmúlt ismét egy ő s z ; a tél köze
ledett. Csákány Gergelynének is vele 
vesztek a reményei. Kezdett letenni 
arról, hogy él valahol a fia, akkor 
bizonyosan adott volna hírt magáról. 
Csüggedés fogta el az öreg asszonyt. 
És bár sivított a szél, hordta a havat 
odakint, mégis kikívánkozott Gergely 
gazda mellé, ahol nem fáj semmi, 
nem érez a test, a lélek fáradságot; 
ahol béke honol és örök megnyug
vás vár reánk.

Alig mozdult el az imádságos könyve 
mellől, reggeltől napestig ezt forgatta. 
Csak mégegyszer láthatnám a Mikló
somat — sóhajtá — azután szívesen 
mennék örök pihenésre. . .

Vizkereszt napja közeledett. Ilyen
kor befűtenek a kemencékbe és ké
szül az ünnepi kalács, diós- és mákos
patkó minden háznál.

Csákány Gergelynében megmozdult 
valami. Valami olyan sejtelem féle.. .  
h á th a ... Az elmúlt éjjel a Miklósá
val álmodott, beszélt vele.

Hozzáfogott a kalácssütéshez. Egy 
kissé nehezen ment a dagasztás, de 
azért minden jól sikerült. Hanem a 
várva várt csak nem jött. .  . Amint 
nőtt a sötétség, hasonlóképen veszett 
reménye is az anyának. Ki eszi meg 
akkor azt a sok jó kalácsot! . . .

Keservesen elsírta magát. A jó asz- 
szonyai a szomszédból eljöttek, hogy 
magukhoz hívják, de ő egyedül akart 
maradni gondolataival. Elővette imád
ságos könyvét, áhítattal imádkozott, 
énekelgetett egymagában.

Észre sem vette, hogy már az előbb 
kinyílt az ajtó és egy megviselt alak 
közeledik. A szenvedés félreismerhe
tetlen nyomokat hagyott rajta. Amint 
a nevét hallá kiejteni, mintha villany
ütés érné, úgy összerázkódott. Csak 
nagynehezen sikerült kinyögnie ezt 
az egy szót:

—  Édes anyám 1. . .

I



Az öreg asszony hirtelen föláll, 
nevet, sír egyszerre és ha meg nem 
kapja a fiú, előtte esik össze.

Átölelve tartják egymást hosszan.
— Édes fiam !. . .
—  Édes anyám !
— Csakhogy megjöttél. . . Csak

hogy itt vagy. . .
—  Nem kerget el ?
—  Nem eresztelek 1 —
—  Egyél édes fiam — folytatá — 

neked készítettem. . .
Miklós, mint aki nagy utat tett meg, 

mohón látott az evésnek. De az oda
készített borhoz a világért sem nyúlt 
volna.

— Hogy folyt a sorsod édes fiam ?...
—  Nagy földet bejártam, sok nyo

morúságban volt részem. Bűnhődtem, 
vezekeltem . v . Még egyszer látni 
akartam azt a házat, ahol születtem 
és nevelkedtem, hogy aztán megint 
tovább bujdossam. De amint ideér
tem és megláttam, hogy sír az édes
anyám, éreztem, hogy ez miattam 
történik és hogy talán lehet bocsánat 
számomra is és lehet még visszatérés.

— Az igazi megtörtnek az Is'en is 
megbocsát!

Másnap mindketten a templomba 
siettek, hogy az Urnák hálát rebeg- 
jenek 1
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Hol biblia a házban nincs, Tanyái a sálán ütött olt, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem tel bajlákot.
Április 13. vasárnap, 4. Mózes 21, 1—9.

„ 14. hétfő, 4. Mózes 22, 1—20.
„ 15. kedd, 4. Mózes 22, 21—41
„ 16. szerda, 4. Mózes 23, 1— 15v 17. csütörtök, 4. Mózes 23, 16—30. 
„ 18. péntek, 4. Mózes 24, 1 — 14.
„ 19. szombat, 4. Mózes 24, 15—25.
„ 20. vasárnap, 5. Mózes 5, 1 — 18.
„ 21. hétfő, 5. Mózes 5, 19—80.
„ 22. kedd, 5. Mózes 6.
„ 23. szerda, 5. Mózes 7.
„ 24. csütörtök, 5. Mózes 8., 25. péntek, 5. Mózes 9, 1— 14.
„ 26. szombat, 5. Mózes 9, 15—29.

A  szeszes italokról.
Irta: Dr. K ovácsics Sándor. 

(Folytatás.)

Ha valahol járványos betegség üt 
ki, akkor először azok betegesznek 
meg, akik pálinkát isznak. Ahol 
nagy fokban isszák a pálinkát, ott 
nagyobb a halálozás is. Az olyan család, 
amelyik szereti a pálinkát, rendesen 
nem szereti, kerüli a tisztaságot. La
kásra, táplálkozásra, ruházatra na
gyon kevés gondot fordít. Az ilyen

ember udvara tele van szeméttel, 
úgy van, ahogy dédöregapja ráhagyta. 
Már pedig mindenféle betegségnek 
a tisztátalanság, a piszok a meleg
ágya. A korcsmák fölé ki lehetne 
íratni a z t: „itt tüdővészt árulnak“. 
Ahol 12 liter szeszfogyasztás esik 
egy emberre évenként, ott 1000 em
ber közül tüdővészben meghal 40. 
Ahol 13 liter esik ott 50, ahol 14, 
ott 60, s ahol 18 liter szesz jut 1 
emberre, ott 90 embernél több hal 
meg tüdővészben. Tüdővészben két
szer annyian halnak el, mint a többi 
összes fertőző betegségben, tehát 
kanyaró, vörheny, torokgyík, tífusz, 
szamárhurut, kolera, pestis, himlő, 
vérhas, fültőmirigylob, járványos 
gerincagyhártyagyulladás, trachomá
ban együttvéve. Különösen a tüdő
vészesek azok, kik nagy előszeretet
tel viseltetnek a szeszes italok, bor, 
sör, pálinka iránt. Eleinte úgy veszi 
észre, mintha jót tenne neki; pedig 
ez sem egyéb öncsalódásnál, mert 
az alkohol elhódítja a testet, amely 
ennek következtében kevesebb táp
lálékot, levegőt, kiván s a betegség 
kínzó tüneteit kevésbbé érzi, mert a 
szesz az érzékenységét tompítja; 
mivel a tüdővészes ember így ke
vésbbé érzi baját, azt hiszi, hogy 
jobban van. Pedig az igazság az, 
hogy a baj megvan, sőt a szesz ál
tal még inkább fokozódik, mert a 
szesz, a pálinka is öli a testét, pusz
títja a sejteket. Hogy ez valóban így 
van, bizonyítja az, hogy a szeszbe 
mártott mag nem csírázik ki. Ha a 
szeszt 3000-szeresen felhígítjuk, még 
akkor is megakadályozza a béka és 
légypeték kikelését.

Mi az oka annak, hogy a magyar 
nép oly sok pálinkát iszik, hogy va
lósággal a pálinka áldozata, rabja 
már. Nézzük csak a nép táplálkozá
sát. Ami tápláló anyag volna a 
háznál, tojás, tej, majorság, azt a 
magyar gazdaasszony pénzzé teszi, 
eladja. Ebből pénzel, ebből vesz sót, 
paprikát, borsót, tűt, cérnát, meg 
néha ruhának valót. Tésztát és főze
léket esznek legtöbbször, hús kevés
szer kerül az asztalra. Tizenhat csa
lád étkezéséről gyűjtöttem adatokat. 
Ez a 16 család egy hét alatt 448-szor 
evett, csak 33-szor volt hús, ellen
ben 58 napon át ittak pálinkát. Tész
tát 123-szor, főzeléket 78-szor, egyéb
kor gyümölcsöt, krumplit, tejet vagy 
kenyeret fogyasztottak. Abból az étel
ből, melylyel a magyar ember él, igen 
nagy mennyiségre, egész tállal van 
szükség hogy jóllakjon, hogy testi 
szükségletét pótolja. Ezt a nagy tö
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meget azonban a gyomor nem tudja 
megemészteni, nyomja a gyomrot, 
ezért van szüksége olyan izgató 
anyagra, mely az emésztést elősegítse, 
amely a gyomor-emésztőnedv el
választását fokozza a gyomor izga
tásával. A speciális magyar ételek: 
a gulyás, a pörkölt, a paprikás sza
lonna, mind erősen fűszeres ételek. 
Ezt szereti a magyar, mert erősen 
fűszeres lévén, eléggé izgatja a gyom
rot, úgy hogy megtudja emészteni. 
Azért issza a magyar nép zöme a 
pálinkát, hogy a nehéz furkós ételt 
meg tudja a gyomra emészteni, no 
meg azért is, mert azt hiszi, hogy 
táplálékot vesz magához, hogy ez 
testét megerősíti,. munkaerejét fo
kozza ; pedig dehogy, — annyira 
gyöngíti, mintha nem csak nappal, 
hanem éjjel is dolgozna. A pálinkázó 
ember teste annyira kimerül este felé, 
mint mikor a józan ember éjjel-nappal 
megszakítás nélkül dolgozik, amit a pá
linkázó ember sehogy sem bírna ki. Ad
dig míg az emberek belátják, hogy ne 
pálinkával segítsenek a gyomor nehéz 
emésztő munkáján, hanem a táplálék 
helyes megválasztásával, addig egy 
hosszú utat kell megtennünk, amely 
hosszú utat részeg emberek tömege, 
betörés, gyilkosság, csalás, hülyeség, 
siketség, nyavalyatörés, erkölcstelen
ség s egyéb testi-lelki hibák fogják 
kicövekezni, benépesíteni.

A pálinkaivó nemcsak a saját 
egészségét teszi tönkre, hanem tönkre 
teszi gyermekeiét is. Az ilyen család
ban a gyermekek között nagyobb a 
halálozás; testi, szellemi nyavalyák
kal jönnek a világra. Ki van mutatva 
például, hogy 10 pálinkázó család 
57 gyermeke közül az első hónap
ban meghalt 25, hülye maradt 6, 
testi, szellemi fejlődésében vissza
maradt 5, nyavalyatörésben szenve
dett 5, vitustáncban 1, vízfejűségben
5. Az 57 gyermek közül csak 10 
volt olyan, kinek nem volt semmi
féle testi, lelki hibája. 10 nem pá
linkázó családnak volt összesen 61 
gyermeke, kik közül teljesen egész
séges volt 50, tehát 40 nel több, 
mint a pálinkázó család gyermekei 
közül. Az apák és anyák bűnei 
megrögzittetnek a gyermekben is. 
Akárhány család van, ahol a pálinka 
ép olyan rendes ital, amilyen napi 
étel a kenyér. A férj gyakran korcs- 
mázik; van egy csomó gyerek, de 
ezekben kevés az Isten áldása, mert 
testi, lelki hibákkal jöttek a világra; 
az ilyen szülők azután egész életük
ben maguk előtt láthatják bűnös 
cselekedetük örök vádlóit. így lesz

1913. április 13.
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azután a szegény ember, egyetlen 
kincse, a gyermek teher, mely éle
tüket még nehezebbé teszi s hogy 
nehéz gondjukon, bánatukon könnyít
senek : még jobban fenekére néznek 
a pálinkás kupicának, hogy megma
radt józanságukat is elpusztítsák.

Az állam azt hiszi, hogy a szesz
adóból jövedelme van. Ebben nagyon 
csalódik, mert amit egyik kézzel kap, 
azt a másikkal ki kell adnia. Egy 
példát hozok fel erre. Eszakameri- 
kában 10 év alatt — Everett jelen
tése szerint — az alkohol haszná
lata 1600 millió dollár közvetlen ki
adásba került; ezenkívül 600 millió 
közvetett kiadásba, 300 ezer életet 
pusztított el, 100 ezer gyereket jut
tatott a szegények házába, 150 ezer 
egyén került általa a börtönbe, 1000 
ember tébolyodott meg miatta, 2000 
öngyilkosságra adott okot; tűz, vagy 
erőszak által 10 millió értékű vagyon 
lett semmivé, 200 • ezer ember ma
radt miatta özvegy és egymillió árva.

Mintha csak egy pusztító háború, 
vagy betegség okozta kárt fejezné
nek ki ezek a számok, s mindezt 
egy ördögi ital okozza, mely öl, 
pusztít, mint háborúban az ágyú, 
mint a dögvész, mint a bélpoklosság, 
ha elterjed az emberek között, de 
amiről a tudatlan emberek azt hiszik, 
hogy éltet, üdít, segít az élet terheit 
elviselni s megédesíti a földi létet. 
A nép, az emberiség nem hisz, ha
lad tovább végzetes utján ; úgy tesz, 
mint akit nagy veszteség, vagy bá
nat őrültté te sz ; őrületében maga is 
pusztít, amíg van mit. S ha végeze
tül minden kötél szakad, minden 
romban hever, önönmagát pusztítja 
e l; pedig az észretérítő, kijózanító 
tények hangosan beszélnek. A pálin
kát mérők megtollasodnak, díszes 
házakat emelnek, előkelőén szóra
koznak, csokorszámra szaggatják az 
élet, az élvezetek rózsáit, de maguk 
pálinkát nem isznak, kerülik ezt az 
italt, mint a mérget. S vájjon a pá
linkaivók is ily kedvező viszonyok
nak örvendenek ? Ha benézünk hoz
zájuk, azt látjuk, szűk lakásokban 
húzzák meg magukat, melyeknek 
kicsinyek az ablakai, rossz a leve
gője, ruházatuk foltos, piszkos, táplál
kozásuk silány, kevés kenyér, krumpli, 
üteg pálinka kerül csak az asztalra. 
Járásuk nem olyan mint a régi ma
gyaroké, nem dé'ceg, egyenes, ha
nem hajlott, lomha, mintha józanul 
es ^szegesen járnának, mintha csak 
egy nehéz talyigát vonszolnának 
njaguk után, melyre a pálinkaivás 
okozta összes nyomorúságok fel vol

nának rakva s a teher napról-napra 
nő, míg végre a súlya alatt össze- 
roskadnak.

„Kék tenger partján, őserdők tövén11 
épült a régiek szellős tanyája. Kevés 
volt az igényük, kevéssel beérték; 
annyit dolgoztak, amennyi jólesett 
nekik. Ma nagyok az igények s min
denki annyit dolgozik, amennyit csak 
elbír, mert különben nem telik arra 
a sok csecsebecsére, amit a civilizált 
élet áldása szór reánk. Egyik kocsma 
a másik után nyílik meg s emellett 
folyton szaporodnak a kórházak, 
mert annyi a beteg, hogy magánhá
zaknál nem lehet gyógyítani.

S míg a múltból a szabad nemzet, 
szabad életmódjának tiszta levegője, 
természetes tápláléka egyszerű, ne
mes örömökből álló szórakozása szól 
felénk a régi történeti írások kapcsán, 
addig a civilizált magyar nemzet de
generálódik, tönkre teszik a testi 
élvezetek; miközben a mai magyar 
szűk szobájában „sporhelt“ mellett 
kuporodva, jó meleg báránybéléses 
süveggel a fején szívja pipáját s 
várja kis cselédjét, kit elküldött a 
boltba pálinkáért s a ki tán hozza 
is a köténye alatt azt, a mi elvette 
a magyar nép egészségét s szabad- 
ságszeretetét, önérzetét s végered
ményben el fogja venni, meg fogja 
semmisíteni nemzeti létét. Egy nem
zet nagysága nemcsak a polgárok 
számától függ, hanem függ különö
sebben azok észbeli tehetségétől, jel
lemétől. Korunknak összes társadalmi 
nyomorúságát vissza lehet vezetni a 
szeszes italoknak, különösen a pá
linkának mindennapi többszörös hasz
nálatára. A legbecsületesebb emberek 
is, ha pálinkáznak, képesek elkövetni 
a legbecstelenebb dolgokat, mert ilyen
kor az agy velejének öntudatos mű
ködése fel van függesztve, gép az 
ember. Ezért tömik az embereket 
képviselő-választáskor borral, pálin
kával. A ki tehát hű, becsületes, jó 
polgára akar lenni ennek a sokat 
szenvedett hazának, az búcsút mond 
legalább a pálinkának, mert különben 
sohasem tudja, hogy áll a dolga, az még 
hazaárulásra is kapható. Az a nemzet 
pedig, a melyiknek ilyen fiai vannak, 
fenn nem állhat, annak feje felett 
hamarosan megkondítják a búcsúz
tató harangot. Még nem késő, dobjuk 
el azt a kupát melynek tartalma 
csak nyomorúságot hoz úgy az 
egyesre, mint az egész nemzetre s 
amelyről Kátó azt mondta „nagyokat 
kicsinnyé, kicsinyeket semmivé tesz.“

A habzó serleg csengő kacaja 
miért vegyül a kedélyes lélek víg

akkordjai közé ? Miért kocintják össze 
a poharat? Erre a kérdésre a mit- 
hológia adja meg a feleletet. Itt van 
megírva, hogy Érosznak, az örök 
szeretet istennőjének tiszteletére szen
telt virág, a rózsa vo lt; s midőn a 
szívükbe lakozó szeretet kifejezésé
nek végső akkordjaként poharat ra
gadunk, akkor nem teszünk egyebet, 
mint az örök szeretet istennőjének 
tiszteletére szentelt virágnak, a rózsá
nak színét varázsoljuk arcunkra. 
Azonban ennek a virágszinnek, akár 
csak a kacér szép lány mosolyának, 
ölő fullánkja van. Aki gyakran hó
dol ennek a szinvarázslásnak, úgy 
jár mint az a legény, aki az üres- 
lelkü szépségért epekedik. A kiről 
azt mondja a nóta „úgy játszik a 
legénnyel, mint macska szokott az 
egérrel.“ Hogy az egérnek komoly 
baja ne essék, nem szabad mélyen 
a játékba merülni, nem szabad mé
lyen a kancsó fenekére nézni.

(Vége.)

Egy bölcs ítélet.
Kínában nem vesződik sokat a bí

róság az emberek ügyeivel. A biró 
tárgyalás alá veszi a port, azután 
egy-kettőre kimondja az ítéletet s azt 
végre is hajtatja. Hát bizony néha 
kissé furcsa Ítéletet hoznak a bírók, 
de az csak a kínaiaknak baj, mi legfel
jebb elmulatunk rajtuk. íme, egy 
példa:

Négy kínai kereskedő egy hatal
mas szekérre való gyapotot vásárolt 
Peking mellett, egy kis faluban. Az 
árut nehéz arany taelokkal fizették 
meg s raktárba tették. Mivelhogy a 
gonosz egerek és patkányok nem tisz
telik a tulajdonjogot, a négy keres
kedő egy macskát vásárolt. Mint be
csületes üzlettársak, megosztozkodtak 
az állaton. Mindennap másik adott 
az állatnak friss tejet, de ennek elle
nében mind a négy kereskedőnek 
egy-egy macskaláb jutott. Ebben is 
van bölcsesség. Mert a derék férfiak 
el akarták adni az árut s azután pe
dig meg akarták sütni a fölöslegessé 
vált egérbaktert. Történt pedig vala
melyik nap, hogy a macska kemény 
harcba keveredett egy jól megtermett 
patkánnyal. A csúf állat beleharapott 
a macska egyik lábába. A láb tulaj
donosa bekötözte a sebet. Olajjal és 
gyapottal pólyázta be. A macska 
azonban valahogy tűz közelébe ke
rült s az olajjal átitatott kötés tüzet 
fogott. Az állat riadtan menekült. Még 
pedig a gyapotraktárba. Néhány perc
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a'att természetesen odaégett minden. 
A macska is a gyapottal együtt. A 
három tulajdonostárs most bepörölte 
a negyediket, hogy fizesse meg a 
kárukat. Fölhozták azt, hogy az olaj
jal bekötözött láb volt az oka a tűz
nek. Az ügyet egy bölcs biró intézte 
el, aki meghallgatván a feleket, a 
következőképpen szólt a három káro
sulthoz: Ti hárman meg fogjátok fi
zetni a bepanaszolt kereskedő kárát. 
Még pedig azért, mert a macska, 
amikor meggyuladt a lába, a ti lá
baitokon futott a raktárba, mert a 
negyediken nem szaladhatott, mert 
azt nem tudta használni. A tűznek 
az a három egészséges láb volt az 
oka, amely a ti tulajdonotok. Ebből 
az következik, hogy ti vagytok köte
lesek neki megfizetni a kárát. Most 
pedig elmehettek . . .  A három keres
kedő megnyúlt ábrázattal távozott, a 
negyedik pedig alázatos tisztelettel 
jelentette ki:

—  Óh, biró, nagy vagy te. Olyan, 
mint Salamon!

Az ítélet napja.

Spurgeon beszélte egykor a kö
vetkezőket : Egy ember korcsmába 
ment s miután helyet foglalt, hozzá
fogott megrendeléseit megtenni. Nem 
volt oly különlegesség, amit ne kért 
volna. Miután jóizüen elfogyasztotta 
a kért ételeket, jött a vendéglős a 
számlával, amin csudálkozni látszott.

„Erre nem gondoltam, erre nem 
gondoltam“ hajtogatta egyre. „Ho
gyan — kérdi a vendéglős — soha
sem gondolt ön a számlára, sohasem 
gondolt ön arra, hogy velem a dol
got rendbe hozza!“

Ilyen módon él nagyon sok em
ber. Esznek, isznak, vétkeznek, de 
elfeledkeznek a jövőről, hogy amikor 
az Isten ítélő széke elé jutunk, szá
mot adunk mindarról, mit az élet
ben tettünk.

Hogyan építenek vízből házakat ?
Tanító: „Ki mondja meg nekem, 

hogy a vízből hogyan építenek háza
kat?“ A halász fia: „Én tanító ur. 
Megvárom míg a viz kőkemény jéggé 
fagy, azután darabokra vágom azt és 
felépítem a házat.“ A molnár fia: 
„Oh, jaj, ha eljön a nyár!“ Tanító: 
„No hát, hogyan építenél te a vizből 
házakat?* „En úgy csinálom, hogy a 
vizet a malomkerékre vezetem és ad
dig őrlöm a búzát, míg meggazdag
szom. Azután felépítem magamnak a 
házat.“ A korcsmáros fia : „Hi, h i! 
hisz ez nem vizből van 1“ Tanító: 
„Hát te hogyan csinálnád ?“ Korcs
máros fia: „Én? Hi, én vizet öntök 
a borba és eladom. És azután szép 
házat építek magamnak.“ Tanító: 
„Úgy ? Nohát akkor megmondom 
nektek, hogyan logok én magamnak 
vizből házat építeni. Én bor helyett 
mindig csak vizet iszom és a meg
takarított pénzből felépítem a házat.“

Rosegger.

-----------------

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Uj egyházkor, felügyelő. A dunán- 
inneni evang. egyházkerület megüre
sedett felügyelői székébe a gyüleke
zetek többsége Beniczky Árpád 
nógrádi egyházmegyei felügyelőt vá
lasztotta meg. A jó Isten tegye ál- 
dottá az új világi vezér működését!

Egyházmegyei felügyelöválasztás. 
A kemenesaljai ev. egyházmegye gyü
lekezetei a megüresedett felügyelői 
állásra egyhangú bizalommal Dr. 
Ostffy Lajos országgyül. képviselőt 
választották meg. Az új egyházme
gyei felügyelő egyháztörténeti névnek 
viselője és örököse. Eddigi működé
séhez is egyházszeretet, hitbuzgóság 
és kiváló képességek bizonysága fű
ződik. A jó Isten tegye áldottá újabb 
méltóságában kifejtendő munkálko
dását.

A soproni ev. gyülekezet egyhangú 
bizalommal vendégszónoklatra hívta 
meg Ziermann Lajos pinkafői lelkészt, 
a vasi felső egyházmegye alesperesét. 
Szónoklat után a gyülekezet képvi
selőtestülete gyűlést tartott s azon 
elhatározta, hogy más lelkészek meg
hallgatását nem tartja szükségesnek.

így a megüresedett két lelkészi állást 
egyhangú meghívással tölti be a 
gyülekezet s arra Ziermann Lajost 
és Pöttschacher István soproni segéd
lelkészt választja meg.

A pápai ev. leányegylet gyermek- 
szinielőadással kapcsolatos hangver
senyt rendezett, melyen az iskolás 
gyermekek közül néhányan „Mese 
egy királykisasszonyról“ c. színjáté
kot adták elő. A szép előadást, — 
melynek zenéjét Nagy Pál irta, — 
Kakas Irén tanítónő tanította be. 
Ezenkívül volt még néhány zene
szám és melodráma. Az estély úgy 
anyagilag, mint erkölcsileg szépen 
sikerült.

Adakozás. Dobosy Károly (róm.
k.) és Hegyi Ágnes (evang.) házas
társak a kapolcsi evangélikus iskola 
építési céljára 200 koronát ajándé
koztak. — Az adomány nemcsak 
áldozatkészség, hanem egyszersmind 
emelkedett gondolkodás bizonysága s 
önmagát dicséri!

Vallásos estély. A farádi ev. gyü
lekezet szépen sikerült vallásos estélyt 
tartott, melyen az iskolás gyermekek 
énekén kívül ifj. Simon József és 
Nagy Dénes szavaltak. Herints Lajos.

lelkész pedig „A Krisztus válságá
ról“ tartott felolvasást. A nagyszám
ban összegyülekezett közönség osz
tatlan figyelemmel hallgatta a szép 
számokat s lélekben gazdagodva tá
vozott az Isten hajlékából.

Lelkószválasztás. A somlószöllő9i 
gyülekezet Szalay László örökébe 
Somogyi Károly segédlelkészt válasz
totta lelkészévé. A jó Isten áldja meg 
a gyülekezet és lelkész szövetségkö
tését !

Eljegyzés. Rónay Gizellát, Rónay 
Pál somlószőllősi ev. tanító leányát 
eljegyezte Losonczi Gyula szolnoki 
polgári iskolai tanár. A jó Isten ve
zesse a szerető szíveket reménysé
geik megvalósulására!

Az újmalomsoki evang. egyházköz
ség március hó 30-án délután a temp
lomban vallásos ünnepélyt tartott. 
Közének s Kovács István lelkész 
imája után Kovácsics Sándor dr. 
olvasta fel „Egészségügy a népnél“, 
című munkáját, mely vallás-erkölcsi 
alapon, az életből vett példákkal a 
hallgatóságot meggyőzte arról, ami 
az egészségre káros és előnyös ha
tással van. Bozzay Mária községi 
tanítónő Ábrányi Emil „Mi a haza ?“,
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című költeményét szavalta szép siker
rel ; majd a gyülekezeti férfi-énekkar 
adta elő László Ferenc tanító veze
tésével Beethoven „Fohásza“ című 
éneket, mely mély hatást gyakorolt 
a hívekre. Ezután Varga János tanító 
az új énekes könyvet ismertette s 
beható tanulmánya során az iskolás 
gyermekekkel néhány új dallamot 
bemutatott. Az ünnepély oltári imá
val és közénekkel ért véget.

A nagybarátfalui ev. nőegylet nagy
számú közönség jelenlétében vallásos 
estélyt tartott, amelyen Kiss Samu 
lelkész „Petőfi,, mint a gyermeki 
szeretet példaképe“ címen tartott 
könnyekre indító felolvasást. Erős 
Sándor tanító,, Boczor Ida és Németh 
Karolina sikerült szavallatai, valamint 
az iskolás gyermekek két énekkara 
egészítette ki a közénekkel és imád
sággal kezdődő s végződő estélynek 
műsorát. Offertoriumból befolyt az 
orgona alapra 25 K. Itt említjük 
meg azt a lelkes áldozatkészséget, 
mellyel a gyülekezetnek nagybaráti, 
kisbaráti, csanaki és ménfői nőtagjai 
613 K 78 f. értékben teljes felszere
lésű ezüst úrvacsorái edényeket sze
reztek be. A remek kiállítású edénye
ket, miket a gyülekezet nagypénteken 
vett használatba, a berlini Ernst egy
házi szerelvény-kereskedéséből valók.

I tth o n r ó l.

Katonák szerencsétlensége. Bor
zalmas katonaszerencsétlenség történt 
Dalmáciában. Az aradi 33. gyalog
ezred negyedik zászlóalja ugyanis 
Crkvice községben állomásozik. A 
zászlóalj legénysége nem fért el a 
kaszárnyában, hanem a falu határába 
épített barakokban volt kénytelen 
meghúzódni. Éjjel egy hatalmas szik
latömb levált a hegyről és rázuhant 
az egyik barakra, ahol a legénység 
aludt. A lezuhanó sziklatömb négy em
bert megölt. Öten súlyosan, hatan pedig 
könnyebben megsebesültek. A sziklát 
a hetekig tartó esőzés lazította meg.

Ágyugyár Győrött. Teleszky János 
pénzügyminiszter arról értesítette 
Győr városát, hogy a magyar ágyu- 
gyárat Győrött szándékozik fölállítani 
és hogy az erre vonatkozó törvény j avas
latot a legközelebb összeülő képviselő
ház napirendjére fogja kitűzni. A gyár 
állítólag 5000 embert foglalkoztatna.

A foglalkozások aránya. A legutóbbi 
statisztikai adatok szerint Magyar- 
országban és Ausztriában a lakosság 
a/c-énél több, azaz 30,100.000 sze
mély él az őstermelésből (mezőgaz
daság, állattenyésztés, kertészet, ha

lászat és erdészet), 8,410.000 az 
iparból és 3,316*000 a kereskedelem
ből. Egy-két millió jut még a hiva
talnokokra (3,060.000), 1,138.500 a 
házi cselédekre s 1,249.000 a fog
lalkozás nélküliekre.

M agyar k e r té sz e k  a bo lgárok  h e
lyén. A fővárost is, a vidéki városokat is 
eddig a szükséges konyhaveteményekkel 
bolgár kertészek látták el, akik az egyes 
városok körül rendezték be gazdaságukat. 
A balkán háború kitörésekor a bolgár kor
mány visszahívta külföldön tartózkodó és 
katonaköteles polgárait, a kik közül igen 
sokan elestek a csatában és igy a magyar 
városok körül levő . konyhakertek gazdát
lanok maradnak, mert az elesettek hozzá
tartozói is visszatérnek- Bulgáriába. Hogy 
a városok közönsége a bolgár kertészek 
hiányát meg ne érezze, Serényi Béla gróf 
földmivelésügyi miniszter magyar kerté
szekkel kívánja pótolni a bolgárokat és 
azért a Magyar Gazdaszövetséghez leiratot 
intézett, a melyben tudatja, hogy gondos
kodni kíván arról, hogy a  bolgár kertészet 
titkát népünk is elsajátítsa és hogy azok, 
akik ezt elsajátítják, a kertészkedéshez 
szükséges telepet is kapjanak, ha csopor
tosan vállalkoznak a kertészkedésre. A 
miniszter többek között e kérdést úgy 
akarja megoldani, hogy az állami gazda
sági akadémiákon és gazdasági telepeken 
szaktanfolyamokat rendeztek

Pénzzel telt tárca a harcsa gyom
rában. A pécsi halpiacon egy hat 
kilós harcsát vásárolt Kornett Antal 
nyugalmazott kántortanító. A halért 
24 kor. 80 fillért fizetett, de ez az 
összeg váratlanul és busásan térült 
meg. Mikor felbontották a haiat leg
nagyobb meglepetésre egy foszlásnak 
indult pénzestárcát találtak a gyomrá
ban, a miben a következő pénzda
rabok voltak : hat darab húsz, három 
darab tizkoronás arany, 11 darab 
ezüstkoronás, 9 húsz- és 5 darab tiz 
filléres. A pénzzel telt tárca való
színűleg a Dunába esett s a harcsa, 
melynek a falánkság jellemző saját
sága, lenyelte.____

A z o r s z á g  d o lg á r ó l.
A politikai helyzetről nagyon ke

vés a mondanivaló. A képviselőház 
szünetelése még mindig tart, úgyhogy 
a politizálás csak a lapok hasábjain 
történik. A közös bizottság ülését 
májusra akarták összehívni, de lehet, 
hogy tekintettel a háborús viszo
nyokra, azt is őszre halasztják. —  
A Lukács miniszterelnök és Désy 
volt államtitkár pőrében a törvény
szék elitélte Désyt. Most került ez 
az ügy felebbezés folytán az Ítélő
táblához, mely megsemmisítette az 
ítéletet és új tárgyalást és egyszer
smind bizonyítást rendelt el. Egy 
másik per is most folyt le. Mikor 
annak idején Khüen Héderváry mi
niszterelnök bemutatkozott a kép

viselőházban, nagy botrány támadt 
s a miniszterelnököt és Serényi mi
nisztert tintatartóval és könyvekkel 
megdobálták és megsebesítették. Ezt 
a pert is most tárgyalta le a bíróság 
s a vádlottakat néhány heti fogházra 
és pénzbüntetésre ítélte,

A  n a g y v ilá g b ó l.

Amerikai Ítéletidő. Rettenetes pusz
títást vitt véghez Amerikában a vi
har. Mintha az elemek széttörték 
volna bilincsüket, szél és viz ro
hanta meg a városokat és falvakat 
s mindenütt romokat, holttesteket és 
jajgató embereket hagyott maga után. 
Dayton városban ötödfél méter ma
gasan hömpölygőit az utcákon a viz. 
Másutt a forgószél ledöntötte a gyá
rak kéményeit, elsodorta a vasúti 
hidakat. Volt olyan város, melyben 
200 ház dőlt össze. Mikor az orkán 
lecsillapodott, óriási zápor, majd hó
vihar támadt. A gyárakat bezárták, 
úgy hogy ez még inkább növeli a 
bajt. A halottak számát 5000-re, a 
hajléktalanok számát 30 ezerre teszik.

Morgán meghalt. Pierpont Morgán, 
az amerikai milliárdos Rómában meg
halt. Óriási vagyon ura volt és na
gyon sokat áldozott jótékony célra. 
Utolsó kívánsága az volt, hogy na
gyon egyszerűen temessék el.

Falu a hólavina alatt. Norvégiában 
a Gutbrand völgyben lévő Szjaak 
falut nagy szerencsétlenség érte. Éj
félkor, a mikor az egész lakosság 
aludt, a hegyekről két óriás hólavina 
zuhant le s a falut egészen eltemette. 
Az összes házak elpusztultak s a hó 
sok embert eltemetett. Tizenöt em
bernek, közte öt gyermeknek holttestét 
ásták ki a hóból.

Az amerikai magyarság gyásza. 
Kohányi Tihamér, az amerikai leg
nagyobb magyar lap, a Szabadság 
tulajdonosa és szerkesztője, meghalt. 
Az amerikai magyarságot ő kezdte 
szervezni és tömöríteni, mikor jó 
néhány évvel ezelőtt a Szabadság 
cimű napilapját megindította. Halála 
gyásza az egész amerikai magyar
ságnak.

A háború. A bolgár küzdelem végre 
célt ért, Drinápoly elesett. A török 
sereg letette a fegyvert s a bolgárok 
bevonultak a várba. Csataldzsánál is 
súlyos veszteség érte a törököket s 
végül az is elesett. Most tulajdonképpen 
csak Szkutari alatt foly az ütközet. 
A várat montenegrói és szerb seregek 
ostromolják, de nagy veszteséget 
szenvedtek; legutóbb 4000 harcosuk 
maradt a csatatéren. Néhány nap alatt
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valószínűleg eldől Szkutari sorsa is. 
De az is valószínű, hogy éppen ez a 
vár nagy bonyodalomnak lesz okozója. 
A montenegróiak mindenáron meg 
akarják tartani Szkutarit, de a nagy
hatalmak egy része, különösen pedig 
a monarchia nem akarja engedni. 
Persze könnyen elbánhatnánk a kis 
Montenegróval, de félő, hogy Orosz
ország ott áll a háta mögött s akkor 
nagy európai háború keletkezhetik 
a kis vár miatt.

“ “

$ Szalóky Zsigmond t
j szobrán* és kőfaragó I

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  |
Szenthárornságtér. |

Homokkő-, márvány-, grá- $ 
nit-, syenit sírkőraktára. |  
Kataszteri földm éréshez I 
szükséges köveket rak- I 

táron tartok.
Épületm unkát és minden- |  

I  nemű javítást elfogadok. |
9 V

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .
M. M. F elpécz L. L E perjes. Köszö

nöm. Szívélyes üdvözlettel. — Sz. G. Sop
ron. 1. Bizonytalan, hogy lesz-e Pozsonyban 
az egyetemen ev. fakultás. Az igazságosság 
és viszonosság egyformán követeli. 2. Ber
zsenyi Jenő dr.-t, mint egyházkerületi fe
lügyelőt, állásánál fogva nevezte ki a király 
főrenddé. — H. I Mh. Tévedésből maradt 
el a válasz Háború esetén a betegápolónők
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a legközelebbi vörös-kereszt-egvlet vezető
ségénél jelentkezzenek, ők intézkednek arra 
nézve is, hogy az illető hol nyerhet oktatást 
M. K. D egyháza. Hosszabb levélben vá
laszolok. Egy kis türelmet kérek !

G A B O N A Á B A H .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913 évi április hó 9-én.
Búza 21.10, Rozs 17.40, Árpa 18.60, Zab 

19.20. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

Toronyóra-készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. g o n d n o k

Körmenden, Vasmegye.
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

Számtalan
kitüntetés.

Emmentháli,
Répczelaki,
Trapista,
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárak

---------- R é p c z e la k .-----------

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konfirmációi
emléklapjai
megrendelhetők 

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és pdstadíj 1 kor.

W ellisch Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron levő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

POHL G É P G Y Á R
SZOMBATHELY.

A lapíttatott 1866. —  Számtalan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Nyomatott Wellisch Béla vüJamüzemú könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Em lékezés.
A képzeletnek szárnyán visszaszállok 
A napsugaras, rózsás gyermekkorba, 
Emlékeimnek hervadt virágait 
Összekötözöm bűbájos csokorba.

Ott ülök újra édes anyám Ölén, 
Tágranyilt szemem boldogságtól

ragyog.
Lesem a mesét mézédes ajkáról 
S  azt hiszem, újra boldog gyermek

vagyok.

A mese folyik, mint a csörgő patak, 
Tele van a lég csicsergő madárral, 
A szerény hajlék rózsás kertté válik 
S  lelkem megtelik édes iltatárral.

Rászáll az álom a gyermek szemére... 
Mosolygós ajkam tündér csókját várja; 
Lágy öleléssel átkarol jó  anyám 
S  búcsúcsókjával a szemem lezárja.

Az alvó gyermek ágya szélén ülve 
Féltve, aggódva imádságot rebeg. 
Áldd meg Istenem e nagy szeretetet, 
Mely őrangyalként álmom fölött lebeg.

FLÓRIÁN GÉZA.

Az igaznak emlékezete áldott.

Minden év július 15-ike körül misz- 
szionárius-fölszentelés van Neuen- 
dettelsauban; azaz, hogy nem éppen 
Neuendettelsauban, mert itt csak a 
misszió-iskola van, hol négy éven 
keresztül tanulnak a misszionárius 
jelöltek, hanem egy másik bajor város
kában, névszerint Gunzenhausenban 
szentelik őket föl. Ilyenkor korán reg
gel Vj 4 órakor már készülődnek a 
dettelsaui missziójelöltek, hogy a kö
rülbelül 5 óra járásnyira lévő Gunzen
hausenban társuk felszentelésekor jelen 
lehessenek. Szép vetések, erdős völ- 
gyes fenyvesek közt visz az ut Gun- 
zenhausenig. A közbeeső falvakban 
szívesen fogadják őket, megvendége
lik mindenféle jóval; minden bajor 
gazdához kerül egy-két missziójelölt, 
akihez pedig nem jut, az becsoma
golja, amit az evangéliom leendő hir
detőjének szánt, úgy adja neki. Vég
telenül szeretik a bajorok a misszió
jelölteket. Ezek meg énekkel, jó szó
val viszonozzák a föld népének 
szeretetét.

Ilyen kedves megszakításokkal ha
lad vígan erdőn mezőn a kis csapat

(az idén 24 jelölt). Egyszer egy gyö
nyörű fenyvesen keresztül haladtunk; 
lábunk alatt harmatos pázsit, s a le
vegő fenyőillattal tele. Megálltunk. A 
jelöltek levett kalappal egy éneket 
énekelnek; az erdőn véges végig 
messze elhangzik a bánatos dal, 
mintha elmúlt idők emlékének volna 
szentelve. Kérdem az egyik jelölttől : 
Kinek szól e szép ének ?

— „Egy jó öreg ember áldott emlé
kezetének 1 Ha fölszentelés volt, min
dig elibénk jött. Itt lakott ebben a 
közeli faluban. Elibénk jött s itt fo
gadott bennünket ennél a fánál. 39 
évig járta ezt az utat. Még az apám 
ismerte, sokat beszélt róla. De már 
elköltözött. Ezért énekelünk mindig 
e fánál; legyen áldott emlékezetei“

Később megtudtam mindent, ami 
e barátságra tartozik; szinte látom 
magam előtt az ősz, öreg, reszketős 
aggastyánt. Többször meglátogatta a 
misszió jelölteket Dettelsauban. El
elnézte szobájukban azt az egyszerű 
fali föliratot, mely csak két szóból á ll: 
az egyik „En“ szép ezüst vonalakkal 
áthúzva, a másik szó „ 0 .“ Azt jelenti, 
amit egy misszionárius egész életé
nek kell jelenteni; „Én“ semmi, senki
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vagyok; az „Én“ meg van semmi
sítve, át van húzva; minden „ 0 “, az 
Úr Jézus Krisztus; az „Én“ megsem
misíti magát „ 0 “ érte. — S az ősz, 
öreg, reszketős aggastyán oly sokáig 
elnézte e föliratot s elgondolkodott 
fölötte — s ilyenkor mindig könnye
zett. Tán ifjúsága jutott eszébe ? Tán 
megtudta volna valósítani ő is ezt? 
Otthagyni a szülőt, testvért, hazát s 
mindent, ami csak kedves előtte, min
dent föláldozni Ő érette ? Menni a va
dak közé az ő  evangéliomával ? — 
S aztán ránézett az ifjú emberekre; 
ezek megteszik, ezek áthúzzák „Én“- 
jüket, föláldozzák magukat — Jézu
sért ! Jézus diadaláért!

De nem mondom tovább. Ezért 
szerette az ősz, öreg, reszketős ag
gastyán az ifjakat; ezért kelt föl 
évenkint július 15-én hajnali 4 óra
kor s ment föl a hegyes völgyes 
fenyvesen keresztül addig a fáig elibük. 
Pedig már nem igen bírta az utat, 
s az utolsó években már nem is ju
tott odáig; minden esztendőben rö- 
videbb lett az útja. Közben egyre 
gyengébb és gyengébb lett. De ha 
közelgett az a nap, betegágyáról is 
fölkelt —  s összeszedve összes 
erejét, megindult reszketeg léptekkel 
a galambősz aggastyán, hogy legalább 
az erdő széléig juthasson; hisz „ők“ 
jönnek!

Az utolsó esztendőben már nem tu
dott fölkelni, hajnali 4 órakor azonban 
fölültette magát az ágyban s várta, 
jönnek-e már az ő „fiai.“ — S azok 
jöttek, köszöntötték, úgy mint azelőtt 
s elénekelték betegágyánál azt az éne
ket, amit a fánál szoktak neki éne
kelni — úgy, mint azelőtt.

Őszkor, levélhulláskor, mikor a ter
mészet nyugodni tér, az ősz, öreg, 
reszketős aggastyán is pihenni tért; 
elköltözött. De az ifjak megőrizték 
áldott emlékét s dalukban íöltámaszt- 
ják halottaiból évről-évre. Mert aki 
szereti az ő atyjafiát, „az általment a 
halálból az életbe. Aki nem szereti az 
ő atyafiát, az halálban marad.“ (Ján.
I. lev. 3 1 4 .) Érti-e, hallja-e a földi 
üzenetet ? Kiterjeszti tán áldólag fölé
jük reszkető karjait amint énekelnek ? 
— Isten a megmondhatója!

S amint fölidézem lelkemben az 
aggastyán emlékének szentelt ének 
dallamait, a halhatatlanság földi szele 
csapja meg arcomat! Érzem a túl
világ fuvalmát! A lélek é l ! S még e 
porhazában is megjelenti kifejezhetet- 
len ösztönök s vágyak, öntudatlan 
érzések utján titkos üzenetét I Még e 
porhazában, e múló létformában is 
sejteti velünk az örök halhatatlansá

got, pedig csak földi halhatatlanság
ról, azaz áldott emlékezetről beszél
tünk. Zengjen csak tovább is a dal, 
a földi dal, a túlvilági lét e kedves 
hírnöke; szövege legyen az, hogy 
,,az igaznak emlékezete áldott.“

E. J.

A zorványi vár ura.
Elbeszélés. Irta : N. Szombatit Ernő.

1615 nyár derekát írták.
A forró, tikkasztó napot enyhe, 

szép csillagos éjszaka követte. De 
úgy tiz óra tájban az ég peremén 
hirtelen sűrű, sötét fellegek jelentek 
meg, melyek vad iramban nyargaltak 
egyre feljebb és feljebb és alig egy 
rövid óra múlva már vastag sötét
ségbe volt borulva a vidék. Villámok 
sűrű tömege kezdte hasogatni az eget. 
A dörgéseket félelmetesen verték visz- 
sza a hegyek. Rettenetes orkán tá
madt. Az elemek bősz csatára keltek. 
A rettentő szél fákat csavart ki és 
évszázados tölgyek büszke koronáját 
sújtotta a porba. Igazi ítéletidő kelet
kezett, ami különben gyakori a Fel
vidék hegyei között.

E zivatarban egy magányos alak 
törtetett előre a tekervényes hegyi 
utón. Már öreg, élemedett ember le
hetett, mert bár látszott rajta, hogy 
sietni igyekszik, de bizony sietése 
csak tipegésből állott. Néha-néha 
meg is állott. Pihent. Majd megint 
csak megindult.

Közben az eső is megeredt. Nagy 
cseppekben kezdett hullani. Előjele 
volt ez annak, hogy a zápor nyomon 
fogja követni.

Az éjjeli vándor megállóit. Levette 
a kalapját. Imádkozott.Mert úgy érezte, 
hogy azonnal összerogy. Az ereje el
hagyta. A lábai reszkettek. Le kellett 
ülnie, hogy egy kis erőt gyűjtsön.

Néhány perc múlva felkelt, hogy 
folytassa az útját. Nehéz sóhaj sza
kadt fel a kebléből.

—  Én Uram, óh én édes Istenem, 
légy velem, hogy a várba érhessek. 
Segíts, hogy fedél alá juthassak. Az
tán nem bánom, ha meg is h a lok .. .  

*
A Vágvölgye hazánk legszebb, leg

gyönyörűbb vidéke. Elragadóvá tette 
már maga a természet is. De az a 
sok várrom, meg az a sok várkastély
romhalmaz egyenesen festőivé avatja. 
Ha valaki végig utazik e vidéken, az 
azt feledni nem fogja soha.

A kanyargó folyó partján, egy me
redek sziklán állott a zorványi vár.

Két oldalról a folyó hullámai nyal
dosták a sziklafal alját, mely mere
deken nyúlt a magasba, mintha em
beri kéz faragta volna egyenesre. A 
vár szinte megközelíthetetlen volt. 
Nem is lehetett oda bejutni máskép, 
mint csak a hozzá felvezető kanyar
gós hegyi utón. Ha meg a felvonó 
hidat felvonták, úgy sehogy se lehe
tett bejutni, mert az utat meg a ka
put egy vízzel telt tátongó mélység 
választotta el. Hát e bevehetetlen 
sziklavárban laktak a Zorványiak.

A vár ablakai fényesen világítottak 
ki a dühöngő sötét éjbe. Bent meg 
a várur, Zorványi János tivornyázott 
a barátai társaságában. így megy ez 
különben sokszor heteken át a job
bágyság nagy bámulatára. Mert nem 
ilyennek ismerték az urakat, kivált 
az öreg Zorványi Miklós urat. Isten
félő, kegyeséletü, jószívű ember volt 
s egyetlen fiát is annak nevelte. De 
egyszer harcba ment az ur. A fia is 
vele ment. Egy egész bandériumot 
vezetett az öreg ur. Csak, hogy nem 
is volt akkor még öreg. Csak ötven 
éves. De annak már tizenöt eszten
deje. S azóta semmi hir róla. Se 
hűséges fegyverhordozójáról, Pethes 
Péterről, aki szintén vele ment, az is 
nyomtalanul tűnt el. A banderisták 
közül is csak néhányan kerültek haza. 
Ezek közül némelyek azt mondták, 
hogy Miklós ur, meg Pethes a török 
fogságba került. Viszont mások meg 
azt állították, hogy a harcban estek el.

A fiatal János ur is csak néhány 
hónap múlva került haza. De hogyan ? 
Senkisem ismert rá. Úgy megviselte 
a sok bujdosás, a nyomorúságos élet. 
Kételkedtek is eleinte benne, hogy ő 
volna a János ur, dehát igazolta ma
gát s a törvény az ősei örökébe ül
tette. így a mende-mondák, amik 
származásáról, kilétéről keringtek, 
lassankint elhallgattak. Megnyugodtak 
abban is, hogy a várur fogságba ke
rült, vagy hogy meghalt (a fia is ezt 
állította 1) s a hosszú éveken át abba 
is beletörődtek, hogy úgy a tivornya 
életre adta magát fiatal uruk, aki pe
dig valamikor maga volt a megteste
sült jóság, szelídség. Tűrték bekén, 
zúgolódás nélkül a kegyetlenkedéseit. 
Mert ugyan mit is tehettek volna el
lene ? A nemes, ur volt, a jobbágy 
meg rabszolga, akinek alázatosan kel
lett megcsókolnia azt a kezet, amely 
korbáccsal csapott az arcába 1

A várur ma is vígan dőzsölt. Ám
bár dühös volt önmagára a gyenge
sége miatt. Ugyanis egy kalmár jelent 
meg nála s a portékáit kínálta. A 
várurnak az egyik darab szövet na-
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gyón megtetszett s egy összeget ígért 
érte. De a kalmár keveselte. Ezen 
aztán úgy felindult a várur, hogy a 
kalmár összes portékáit elszedette, 
aztán deresre huzattá s végül kido
batta a várból.

Az agyongyötört ember akkor át
kot szórt a kegyetlen várurra. Hát 
azért volt most dühös Zorványi, hogy 
ezt eltűrte. Az első percben csak ne
vette a jajgató embert, de aztán el
öntötte az epe. S most már nagyon 
bánta, hogy nem dobatta a hömpölygő 
folyóba. Mert ugyan ki kereste volna ? 
Senki! Ha egy jobbágy, ha egy sza
tócs eltűnt, azt a törvény nem igen 
kereste. S ha mégis kiderült a dolog, 
néhány váltóforintot fizetett a nemes 
s a világ háborítatlanul haladt a maga 
utján tovább.

Hát most is, hogy eszébe jutott a 
dolog, boszankodott magára. Barátai 
látva, hogy az ital is hevíti a várurat, 
csak annál jobban tüzelték s utóbb 
már annyira vak lett a dühében, hogy 
az istenkáromló szavak egész özönét 
zúdította a világra. Majd felkapott 
egy serleget s tűzben égő szemekkel 
fordult a barátaihoz.

— igyatok barátaim! Borban az 
igazság! Meg a szerelem! Mással 
meg ne törődjetek! Mert nincs se 
Isten, se ördög! Se mennyország, se 
pokol ?

Rettenetes dörgés felelt e szavakra. 
Szinte az egész vár megrendült bele.

A tivornyázók önkéntelenül is ösz- 
szerázkódtak s ijedten néztek össze. 
De a megvadult Zorványi ördögi 
gúnnyal kacagott fel.

— Hahaha! Ki veszekedik odakinn ? 
Az ördög, vagy az Isten ? Bárki is 
vagy, jöjj b e ! Van itt még egynek 
való hely!

S azzal a serleget az ablaknak 
vágta úgy, hogy az csörömpölve hul
lott ezer darabra.

Siri csend támadt a szobában. A 
duhaj alakok megdermedten ültek a 
helyeiken, mintha a végítélet percét 
várták volna.

Ekkor az ajtó nesztelenül kinyílott. 
S azon egy bőrig ázott, tépett ruhájú 
aggastyán csoszogott be.

A benntlévők rémülve néztek a 
jövevényre. Félelmükben szólni sem 
tudtak. A várur volt az első, aki ma
gához tért. Haragosan szólt az ide
genre.

— Hogy mersz te hívás nélkül be
jönni? Ki vagy te? És mit keresel 
itt ?

A jövevény a hangra láthatóan 
összerezzent. De azért bátran nézett 
a kérdezőre.

— A várurat, Zorványi János urat 
keresem.

— Az én vagyok és ki vagy te ?
Az ismeretlen újból összrezzent.

Merőn nézte a várurat.
Azt bántotta a nézés. De meg 

úgyis szerfölött dühös volt, hogy 
az idegen bejött. Ordítva támadt reá.

— Ki engedett ide be ? Hogy 
mersz háborgatni engem, te hitvány 
féreg ?

— Az öreg a fejéhez kapott. 
Megtántorodott. Szinte megszédült a 
szavak súlyától. Őt egy hitvány fé
regnek mondja az ő . . . .

De hirtelen összeszedte magát. 
Felemelte a jobbját s aztán meg
szólalt. Reszketett a hangja, de amit 
mondott, rettentően félelmetesen hang
zott.

— Azt mondod, hogy én egy hit
vány féreg vagyok I ?

Már mint én? Hát azt gondolod, 
senki sém tudja, hogy ki vagy te 
igazában ? Persze, te a zorványi vár 
urának mondod magadat. A nép is 
azt mondja. Hát persze, hogy azt 
mondják. Ugyan ki emlékeznék már 
arra, hogy nem a zorványi vár urá
nak a fia zuhant le a szikláról fé
szek szedés közben, hanem a csat
lósé ! ? Az félholtra zúzta magát. 
Homlokán a mai napig is viseli a 
forradást. Míg a kis urfit úgy szed
ték le s ennek semmi baja sem tör
tént. De hová lett az urfi? Az el
múlt tizenöt esztendő alatt mi lett 
belőle? Erre felelj meg!

A várur, kinek arcát halotti sá
padtság borította, egy lépést tett a 
beszélő felé. A szemei szikráztak 
és szinte reszkedett a felindulástól.

— Hah I így mersz velem beszélni, 
te kutya I ? Kitaposom a lelkedet I 
Elevenen megnyuzatlak! Hát ki va
gyok én a te szemedben te — te 
nyomorult ?

Az öreg kiegyenesedett. Az arca 
piros volt a haragtól. Megfenyegette 
a várurat és mint a mennydörgés, 
úgy dörögte.

— Mutasd meg a válladat és meg
mondom, hogy ki vagy te nyomorult!

Hörgő kiáltás szakadt fel a várur 
kebléből. Mint a sebzett vad, úgy 
horkant fel. Felkapott egy nehéz 
billikomot s teljes erejével sújtott az 
öreg fejéhez, aki vértől borítva esett 
össze.

A szolgák berohantak. Felkapták 
az ájult öreget s átadták a várnagy
nak, hogy a várur parancsára zárja 
be s úgy vigyázzon reá, mint a szeme 
világára.

Másnapra az öreg is, meg a vár
nagy is eltűnt a várból.

*

Mintegy félév telt el amaz emlé
kezetes éjjel óta.

Történt, hogy az egyik nap dél
utánján egy csapat lovas katona 
állott meg a vár előtt. A kürt fel
harsant s a követ a király nevében 
bebocsátást követelt.

A felvonóhíd azonnal leereszkedett 
s a másik percben már ott állott a 
csapat a várudvarán, ahol a várur 
kíváncsian várt reájuk. Ugyan mit. 
üzenhet neki a király?

Hirtelen egy törődött, öreg embe
ren akadt meg a tekintette. És mel
lette egy délceg alakon, aki szeretet
tel támogatta a reszkető öreget.

Az egész világ egyszerre forogni 
kezdett vele. Az ereje elhagyta és 
úgy érezte, mintha az egész vár 
mindenestül reá zuhant volna.

De megszólalt a kiráy követe. Egy 
pecsétes Írást vett ele s fennhangon 
a következőket olvasta:

— Nemes, nemzetes és vitézlő, 
most már Istenben boldogult Zorványi 
Miklós fél évvel ezelőtt a törökök 
fogságában tizenöt esztendei rabos- 
kodás után meghalt. A rabságban 
osztozott vele hűséges fegyverhordo
zója Pethes Péter, akit az ur halála 
után szabadon bocsátottak. Pethes 
Péter megjelent előttem és iratokkal 
igazolta magát és ura elhunytét. De 
ugyanekkor megjelent nálam az el
hunytnak fia, Zorványi Ján 's is és 
ugyancsak igazolta, hogy ő a tör
vényes örökös, nem pedig a jelenlegi 
várur, aki az életére tört, hogy övé 
lehessen a dominium. Hogy eddig 
nem jelentkezett, annak oka az, hogy 
semminemű irat nem volt a birtoká
ban, mert mindenétől, még a ruhái
tól is megfosztotta őt a mostani várur, 
amikor együtt menekültek a csata 
színhelyéről. Eme iratok segélyével 
aztán kiadta magát a vár urának 
s míg ő vígan dorbézolt a rablott 
jószágon, azalatt az igazi örökös 
bujdosott és nyomorgott, csakhogy 
életben maradhasson. Most iratokkal 
igazolta magát az igazi örökös. De 
igazolta őt atyjának fegyverhordozója, 
Pethes Péter, aki ugyancsak igazolta 
a mostani várurat is, aki csak bitorló, 
aki nem más, mint az öreg becsü
letes Pethesnek becstelen, nyomorult 
fia, amit igazol a vér szaván kívül 
a vállának égett sebe is, amiről kü
lönben meggyőződni jelen követemet 
bíztam meg.

De erre már nem volt szükség.



A beszéd súlya alatt a vádlott 
teljesen összetörött. Reszketett mint, 
a nyárfalevél. A fogai vacogtak. A 
félelem, az ijedtség verejtéke gyön
gyözött végig az arcán. Szólni akart, 
de nem birt. Valami úgy fojtogatta 
a torkát. Térdrerogyott. Összekul
csolta a kezét. S a még imént büszke, 
kegyetlen várur, a porba hullva könny
telt szemekkel könyörgött kegyele
mért, irgalomért. Szinte szánalom volt 
nézni a kínlódó embert.

Zorványi János, a várnak igazi 
ura nem tudta soká nézni a lélek
nek ezt a gyötrődését.

Odalépett hozzá, felemelte a föld
ről, és jóságosán, szelíden nézett reá.

—  Az atya érdeméért megbocsá
tok a fiú vétkének.

A bocsánatot nyert ember öröm
mel kiáltott fel. Hálásan tekintett 
arra, akinek ő tizenötéven át annyi 
szenvedést okozott s melegen rázta 
meg a feléje nyújtott kezet.

Aztán odarogyott az öreg elé és 
rimánkodva tette össze a kezeit. — 
Édes jó atyám, bocsáss meg elté
vedt fiadnak, akit a gonoszság a 
karjai közé kerített. De már megsza
badultam. Csak még a te bocsána
todért könyörgök, aztán megyek a 
török ellen s levezeklem múltam 
összes bűneit. Csak te bocsáss meg 
édes jó atyám!

Az öreg Pethes sírva fakadt. 
Könnyei áldásként hullottak megtért 
fiára. Az odasereglett asszonynép han
gos zokogásra fakadt. A zord, mar
cona katonák is a könnyeiket töröl- 
gették, úgy meghatotta őket a szo
katlan látvány.

Az apa szívét hirtelen valami ki
mondhatatlan meleg érzés töltötte el. 
Forró melegség futott át a testén s 
reszkető ajkakkal, de túlboldogan 
suttogta.

— Megbocsátok. Megbocsátok!
S azzal összerogyott. A nagy 

öröm megölte. Meghalt.
A fiú meg elment, eltűnt a vidék

ről, hogy a haza szolgálatában rójja 
le a múlt bűneit.

*

A vár ma már csak romhalmaz. 
Csupasz falak meredeznek az ég 
felé, de az idő vasfoga azt is ki
kezdte már s egyenkint hullanak le 
a kődarabok. A szél kísérteties zú
gással suhan tova a romok fölött.

Alant meg a folyó csapdossa örö
kös hullámaival a vár sziklafalát. 
Mindenhonnan rombolás, mindenütt 
pusztulás fenyegeti a romhalmazt s 
egy-két század múlva már nyoma
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sem lesz annak a helynek, amely 
oly sok boldogságnak, de talán még 
több boldogtalanságnak és szenve
désnek volt a tanyája.
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A nagysárosi vár.
Irta : Lábossá Lajos.

A protestántizmus történetében oly 
nagy szerepet játszott felvidéki várak 
romjai, hatalmas figyelmeztetőjelek
ként állanak előttünk. Véres, de dicső 
harcokról regélnek.

Annak a városnak, hol ezeket a 
sorokat irom, Eperjesnek földjét és 
a vallási és politikai vértanuk vére 
öntözte.

Szép verőfényes, napsugaras tavaszi 
délután van. Sietünk a szabadba, 
hogy a nyíló természet pompájában 
gyönyörködhessük s élvezhessük a 
madárdaltól hangos,balzsamos levegőt. 
De hová ? Merre menjünk ? Egyhangú 
volt a válasz, menjünk Nagysárosra 
s nézzük meg a Rákóczynak ősi 
fészkét a nagysárosi várat.

Körülbelül egy órai gyaloglás után 
el is érkeztünk a várhegy lábához, 
hol kis pihenőt tartva ismét folytattuk 
utunkat. Megkerülve kissé a hegyet 
lehetőleg a kevésbé meredek oldalán 
igyekeztünk felhatolni.

Már lent a hegy tövénél félelem 
és tisztelet ébredt bennünk, midőn az 
óriásként égnek meredő hegy tetejére 
tekintettünk lel.

Hosszú és fáradságos gyaloglás után 
végre felértünk a szárados, szürke 
falakhoz, amelyeket letört bástyafalak 
öveznek. A vár maga tojásdad alakot 
mutat. Egyik végével Eperjes felé, 
Tarcza falu felé irányul. Lábánál 
fekszik Nagysáros, egykor szabad 
királyi joggal felruházott város, ma 
azonban nagyközség.

Az a fenséges kilátás, ami a vár 
tetejéről nagy messzeségre elénk tárult, 
igazán gyönyörködtető volt.

De ami mindegyikünkben félelmet 
és tiszteletet keltett, az kétségkívül 
az a sok emlék volt, amely a várhoz 
s annak történetéhez kapcsolódik. Ez 
alkalommal a sok emlék közűi csupán 
egyet akarok felújítani. És mikor erről 
regélni kezdtek csaknem négyszáz 
évvel száll a múltba vissza sebes 
szárnyain az emlékezés.

A kastély felső emeleti nagyter
mében vagyunk. Nézzünk kissé körül 
kiket találunk ott s mit csinálnak ? 
Talán békéről s háborúról tanácskozás 
folyik zord képű, vitéz harcosok között? 
Nem. A hatalmas terem az akkori 
idő kényelmes bútoraival van beren
dezve és úgy hat ránk mint egy 
templom, vagy kápolna belseje.

A teremben körben ülve a vidék 
egynéhány kiváló férfiát és nőjét ta
láljuk. Ott vannak a vár összes lakói. 
De a fényes társaság mellett szépen 
megfér, az egyszerű nép is, a szolgák 
és jobbágyok csapata, kik szerényen 
az ajtók közelében állottak meg. 
Azonkívül jelen van több ifjú és ki
szolgált régi harcos.

Az első hely a vár urát, Rűber 
János bárót illeti. Származásra nézve 
idegen, de a hazánkban való hosszú 
tartózkodása alatt annyira megszerette 
a magyarokat, hogy maga is testestől 
lelkestől magyarrá lett és Magyaror
szágot saját hazájaként tekintette és 
és szerette. A protestantizmusnak 
kiváló pártfogója és lelkes híve volt. 
Előbb a győri parancsnoki tisztséget 
viselte. I. Miksa király azonban ér
demei elismeréséül —  melyeket a 
törökök felett aratott gyakori győzel
meivel szerzett — aranysarkanytyús 
vitézzé, sárosvármegyei főispánná, a 
sárosi vár urává és Felsőmagyaror- 
szág főkapitányává tette. Rüber német 
katonáival, kiknek legnagyobb része 
szintén a reformáció híve volt, — a 
nagysárosi várban lakott és minden 
erejével azon volt, hogy Sáros-megyét 
a reformációnak megnyerje. E terve 
sikerült is. Ugyanis előbb a nemes
séget igyekezett tervének megnyerni, 
mert a nemességgel együtt a jobbágy
ság is a reformáció híve lett. Ekko
riban ugyanis az a törvény járta, 
hogy a jobbágy mindig a földes ur 
vallását követte. Tehát ha valamely 
földesur evangélikussá lett, akkor 
összes jobbágyai és alattvalói is mind 
evangélikusokká tartoztak lenni. Ter
mészetesen így állott a dolog más 
vallásokkal is.

Egyébként is sok áldásos dolgot

1913. április 27.
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művelt Rüber. Egyes ifjakat külföldi 
egyetemekre küldött, hogy ott magukat 
alaposan kiképezve, itthon buzgó 
apostolaivá váljanak az ev. egyháznak. 
Ily módon nemcsak Sáros-megyében, 
hanem a szomszéd megyékben is a 
protestantizmus gyökerét vetette meg 
és virágzó gyülekezeteket alapított.

De térjünk a terembe vissza. Rüber 
mellett neje ült, azonkívül fiai és 
felserdült leánya. A vár urától balra 
a várkatonaság foglalta el helyét, 
élükön Kálnássy Ferenccel a vár 
parancsnokával. Középen asztal áll, 
rajta egy biblia. Csönd van a teremben. 
Mindenki magába mélyed. Egyszerre 
csak nyílik az ajtó s két pap kísére
tében egy nő lép be, akit a várban 
csak Magdának hívtak. Heymairin 
Magdaléna a teljes neve. Csöndes 
fejhajtással és felállással üdvözli min
denki. Ő pedig leül a középső székre, 
a két pap közé. Felnyitja a bibliát 
s elkezdi azt magyarázni. Beszéde 
egyszerű, közvetlen, megkapó, egy 
őszinte szív és lélek tükörképe, úgy 
hogy a hallgatóság szemei könnyekkel 
telnek meg s mindenkinek arcáról a 
meghatottság olvasható le. A fiatal 
leány tovább beszél s ajakéról lelkes

A tojásértékesítés.
Nálunk Magyarországon még min

dig lassan halad előre a tojásértéke
sítés ügye. Külföldön ebben a tekin
tetben is sokkal előbbre vannak. 
Példaképpen Dániára hivatkozhatunk, 
hol igazán szép eredményeket értek 
el. A koppenhágai tojásértékesítő 
szövetkezeti központ 1895-ben ala
kult s legutolsó évi forgalma körül
belül hatodfél millió korona értékű. 
A központ kötelékébe mintegy 500 
gyűjtőállomás tartozik. Egy ilyen 
gyűjtőállomás létesítéséhez legkeve
sebb 100 termelőnek a szövetkezése 
szükséges. A tojásértékesítő központ 
ezidőszerint 50,000 tagot egyesít ma
gában, így tehát átlagosan minden 
gyűjtőhelyre 100 tag esik. A tojáske
reskedelem lebonyolítását szolgálja 
ezenkívül az ország különböző részei
ben elhelyezett 10 kiviteli telep is. 
A tojásértékesítő központ tagjainak 
külön üzletrészt nem kell jegyezni, 
sem pedig tagsági dijat nem kell

beszéd hangzik, mely a hallgatóságot 
magával ragadja.

Heymairin Magda szép magyará
zatai az utókor számára is megörö
kítettek. Rüber azokat saját költségén 
kinyomatta. A megjelent irásmagya- 
rázat gyűjtemény német nyelvű volt 
és magyarra fordított címe így hangzik: 
„Tóbiás könyvének verses magyará
zata Heymairin Magdalénától, aki ez 
idő szerint a Rüber udvari hölgyeinek 
felügyelőnője. Bártfa 1580.“

Íme az elmondott kis történet egy 
igazi keresztyén, evangélikus család 
buzgó, vallásos életébe enged bepil
lantást. Míg tekintetünk rajta elme
reng, fájón kérdezzük: hol vannak 
a régi hithű, buzgó evangélikus csa
ládok ? Léteznek-e még ma is ? Kiki 
maga megtalálja reá a választ I Nem 
kell messze mennünk, itt van az em
lített, egykor tiszta evangélikus Nagy
sáros példája, hol ma csupán egy-két 
evangélikus család található. Hiány
zanak a Rügerek, a Heymairin 
Magdák I De vigasztalásunkra mond
hatjuk, hogy még nem haltak ki 
egészen! A régi oltárokon még nem 
aludt ki a vallásosság tüze I A régi 
Rügerok és Heymairin Magdák szel

fizetniök. Ennek dacára a központ 
valamennyi tagját részesíti a tiszta 
nyereségben, amely a beszállított tojás 
értékének bizonyos százalékát teszi 
ki. A múlt évben 4V2% volt a nye
reség- részesedés.

Rendkívül érdekes az, ahogy a dán 
tojásértékesítő központ a tojásforgal
mat lebonyolítja. Miden gyűjtőtelep
hez úgynevezett patentládákat küld 
ki, amelyek annyiban különböznek a 
mi tojásszállító ládáinktól, hogy sok
kal szilárdabbak s a belsejük vastag 
papirlemezekkel apró rekeszekre van 
osztva, amelyikbe éppen 1— 1 tojás 
fér el, úgyhogy a tojást csomagolni 
nem kell, hanem egyszerűen beteszik 
ezek közé a rekeszek közé. Egy- 
egy ilyen ládába, amelynek két vé
gén fogantyú van, 1000 drb. tojás 
fér el. Ezeket a patentládákat a gyűjtő
telepek elküldik a legközelebbi kivi
teli telephez, ahol szakszerűen meg
vizsgálják és osztályozzák a tojást, 
majd pedig becsomagolják a miná- 
lunk is használatos, úgynevezett ex

leme új életre kelt Nagysároson is 
és már három év óta egyes buzgó 
családoknál isteni tiszteletek tartat
nak, melyet az eperjesi ev. theol. 
akad. testület kebelében fennálló bel- 
missiói egyesület tartanak. Bár csak 
ez a munka is lenne annak a kicsiny 
mustármagnak elhintése, mely az 
összes magvak közt a legkisebb, de 
amely termékeny talajra találva, ha
talmas fává növekedik.

Alkonyat szállt már a vidékre és 
a nap elterítette bíbor palástját a 
nyugatra fekvő hegyek fölött. Ismét 
a várhegy lábánál állottunk.

Lelkűnkben gazdagodva és neme
sedve dicső s drága emlékek által, 
amelyeket, mint a méh a virágról a 
mézet, mi is úgy gyűjtöttünk és 
szedtünk lelkűnkbe össze. A hatalmas 
metszett kúp alakú várhegy pedig 
még mindig ott áll, tetején hatalmas 
romjaival messze uralja a vidéket. 
Omló kövei néha megszólalnak s a 
régi dicsőségről beszélve a lelkesedés 
tüzét élesztik törpe utódok szívében 
s megtanítják őket, hogyan kell a 
protestáns egyházat és magyar hazát 
szeretni.

port ládákba, amelyekbe 1440 drb 
tojás fér el s így kerül aztán a keres
kedelmi forgalomba, még pedig túl
nyomó nagy részben külföldre.

A tojásértékesítő szövetkezet rend
kívül egyszerű eszközökkel ellenőrzi, 
hogy minden tag csakis jóminőségü 
tojást küldjön be a gyűjtőtelephez s 
így a megbízhatóságot valamennyi 
vevőjével szemben fenn tudja tartani. 
Minden tagnak külön száma van. Ezt 
a számot köteles rányomtatni bé
lyegzőjével valamennyi beszolgáltatott 
tojásra. Ha tehát valamelyik tag 
rossz tojást szállított, azt a gyűjtőte
lep nyomban ellenőrizni tudja és a 
szövetkezeti tag könnyen kiteszi ma
gát annak a veszedelemnek, hogy a 
hitelét elveszti, de különben is a hi
bás tojások árát a kifizetésnél mindig 
le szokták vonni a tag járandóságából. 
A gyűjtőállomás nem sokat bíbelődik 
a tojással. Annyi feladata van mind
össze, hogy rányomja a saját bélyegző
jét. A tojásnak kiválogatása és a ke
reskedelmi forgalom igényeihez mért
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osztályozása a kiviteli telepeknek a 
feladata. A válogatást itt szakavatott 
női alkalmazottak végzik, akiknek 
ebben nagy gyakorlatuk van. Hatféle 
nagyságú tojást hoz lorgalomba a 
tojásértékesítő központ, a nagyságot
13— 18-ig terjedő számokkal jelzik. 
A válogatás nagyon egyszerűen tör
ténik. Megfelelő lyukas állványok 
vannak s ezekre rakják a tojást. 
Egy-egy állványra 96 tojás fér. Ami
kor az osztályozás megtörtént, az 
állványt egy alulról tükörrel ellátott, 
villanyos fénnyel erősen megvilágított 
asztalra helyezik úgy, hogy csak egy 
szempillantás kell és a tojásvizsgáló 
alkalmazott nyomban konstatálhatja, 
hogy a 96 tojás közül melyik nem 
kifogástalan. A hibás tojást rögtön 
kicseréli, a hibátlanra pedig rányom
ják a központ’ bélyegzőjét. Ezután 
következik a tojásnak exportládákba 
való becsomagolása, amelyet aztán 
nyugodt lélekkel vihetnek ki kül
földre, mert ilyen lelkiismeretes keze
lés után több mint bizonyos, hogy a 
központ csakis első minőségű tojást 
hoz forgalomba.

A hibás tojásokat szintén értéke
sítik, csakis a teljesen használatlant 
semmisítik meg. A hibás, úgynevezett 
másodrendű árut megfelelő olcsó 
áron a pékek és cukrászok veszik 
meg.

Nagyon érdekesek a dán tojásér- 
íékesítő központnak a tojás konzer
válására szolgáló berendezései is. 
Ezekre azért van szükség, hogy a 
tojás ára mindig egyenletes legyen. 
Nyáron sokkal több tojást produkál 
a termelő, télen nagyon keveset, vagy 
egyáltalában semmit. Éppen ezért

a nyáron nagy mennyiségben beszállí
tott tojást óriási cementmedencében 
meszes vízben raktározzák el, amely 
aztán télen a tojásszükség beköszön- 
tekor kerül csak forgalomba.

G. J.

A Triesti Általános Biztosító 
Társulat

(Assicurazioni Generali).
Március hó 2ö-án a társaság 81-ik rendes 

közgyűlése tartatott meg. Besso Marco elnök 
jelenti, hogy a társaság vezérigazgatója terralbai 
Richetti Ödön súlyos egészségi tekintetekből 
és határozott orvosi rendeletre állásáról, melyet 
az intézet javára nagy szeretettel és felette 
fényes sikerekkel töltött be, lemondott. Az 
igazgatóság és igazgatótanács, bár nagy saj
nálattal, kénytelen volt az érdemdús vezér- 
igazgatónak lemondását a jelzett körülményekkel 
igazolt visszavonhatatlan elhatározásánál fogva 
tudomásul venni. De azon kívánságtól vezérel
tetve, hogy Richetti ur értékes közreműködése 
és gazdag tapasztalatai a társaságnak továbbra 
is megtartassanak, az igazgatóság és igazgató- 
tanács indítványozza Richetti urnák, az igaz
gatóság tagjává való megválasztását. A köz
gyűlés Richetti ur lemondását a társaság körül 
szerzett hervadhatatlan érdemeinek hálás elis
merése és mély köszöneté kifejezése mellett 
tudomásul vette és őt közfelkiáltással az igaz
gatóságba beválasztotta. A közgyűlés elé ter
jesztett 1912. évi mérlegek előttünk fekvő 
jelentéséből látjuk, hogy az 1912. december 
31-én érvényben volt életbiztosítási tökeösz- 
szegek 1,267.209.909 kor. és 28 filL-t tettek 
ki és az év folyamán bevett díjak 55,525.392 
korona és 20 fillére rúgtak. Az életbiztosítási 
osztály díjtartaléka 23,703 976 kor. 65 f.-rel 
375,547 656 korona 67 fillérre emelkedett. Az 
életbiztositottak osztalék-alapja 7,141.183 kor. 
12 fillért tesz ki. A tüzbiztosítási ágban, bele
értve a tükörüveg biztosítást, a díjbevétel 
18.926,541.149 korona biztosítási összeg után 
32,462.892 kor. 58 fül. volt, mitől 11,326.023 
korona 37 fillér viszontbiztosításra fordíttatott 
úgy, hogy a tiszta díjbevétel 21,136.869 kor.

21 fillérre rúgott és ez összegből 15,302.274 
kor. 59 fillér mint díjtartalék minden tehertől 
menten jövő évre vitetett át. A jövő években 
esedékessé váló díjkötelezvények összege 
155,630.256 korona 27 fillér. A betörésbizto
sítási ágban a díjbevétel 1,636.426 korona 93 
f.-re rúgott, miből levonván a viszontbiztosítást, 
a tiszta díjbevétel 916.019 kor. 81 f.-t tett ki.
A szállítmánybiztosítási ágban a díjbevétel 
kitett 6,048.766 koronát, mely a viszontbizto
sítások levonása után 2,793.257 korona 34 
fillérre rúgott Károkért a társaság 1912-ben 
49,019.662 korona 23 fillért és alapítása óta * 
1.112,818.121 korona 56 fillért fizetett ki. E 
kártérítési összegből hazánkra 222,758.821 
korona 22 fillér esik. A nyereség tartalékok 
közül, melyek összesen 17,264.558 korona 20 
fillérre rúgnak, különösen kiemelendők: az 
alapszabályszerinti nyereség tartalékok, mely 
7.360.599 korona 28 fillért tesz ki, az érték
papírok árfolyam-ingadozására alakított tartalék, 
mely az idei átalakulással együtt 7,924.932 
korona 13 fillére rúg, továbbá felemlítendő a 
160.000 koronára rugó kétes követelések tar
taléka és az ingatlan tartalék, mely az idei 
átutalással 2,219.026 korona 79 fillért tesz ki. 
Részvényenként 720 arany frank osztalék kerül 
kifizetésre. A társaság összes tartalékjai és alap
jai, melyek elsőrangú értékekben vannak elhe
lyezve, az idei átalakulások folytán 416,840.622 
korona 40 fillérről 434,367.388 kor. 47 f.-re 
emelkedtek, melyek következőképen vannak 
elhelyezve : 1. Ingatlanok és jelzálog követe
lések 104,161.605 korona 92 fillér. 2. Életbiz
tosítási kötvényekre adott kölcsönök 45,159,521 
korona 06 fillér. 3. Értékpapírok 242,001.442 
korona 88 fillér. 4. Követelések államoknál és 
tartományoknál 40,422.113 korona 73 fillér.
5. Tárca váltók 626.815 korona 16 fillér. 6. 
Készpénz és az intézet követelései a hitelezők 
követeléseinek levonásával 1,995.889 korona -4 
72 fillér. Összesen 434,367.388 kor. 47 fillér. 
Ezen értékekből 82 millió K magyar értékekre 
esik. A „Minerva“ általános biztosító részvény- 
társaság Budapesten, — mely az Assicurazioni 
Generali leányintézete, — egyéb ágazatain kívül 
foglalkozik a kezességi- és óvadék-, valamint 
az eltulajdonítás-, lopás-, hűtlen kezelés- és 
sikkasztás elleni biztositással, nemkülönben a 
versenylovak, telivérek és más értékesebb te
nyészállatok biztosításával, mely uj ágazatokat 
nevezett társaság vezette be hazánkban.

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l.

Lelkészbeiktatás. Szép ünnepségek 
közt iktatta lelkészi hivatalába a ráb- 
cakapi-i gyülekezet új lelkészét Nagy 
Gyulát. Előtte való napon, szombaton 
amidőn a községbe érkezett majdnem 
az egész gyülekezet apraja és nagyja 
jelenlétében a templomajtóban üdvö
zölte Bándy János tanító. A felnőtt 
leánysereg és az iskolás gyermekek 
pedig üdvözlő beszéd kíséretében re
mek csokorral lepték meg. Vasárnap 
a nagy számú vidéki vendégek és a

helybeliek teljes számú megjelenése 
mellett szép beszéddel iktatta be az 
uj fiatal lelkipásztort hivatalába Hor
váth Sámuel esperes. Délben számos 
vendég részvétével közebéd volt a 
papiakban, melyen sok felköszöntő 
hangzott el az uj lelkész és hozzá
tartozói éltetésével.

A surdi evangélikus egyházközség 
uj orgonáját, melyet Angster József 
pécsi orgonagyáros készített, e hó 
6-án avatta fel szép ünnepség kere
tében. A templom már d. e. V2 IO 
órakor zsúfolásig megtelt, annyival

inkább, mert a vidékről is sok hit
rokon jött el ünnepelni. Az éneket ,  
Mikler Győző légrádi, Csatáry Kál
mán pogányszentpéteri és Sass István 
surdi tanítók vezették. A jelen volt 
lelkészek közül Horváth Olivér légrádi 
lelkész az oltári szolgálatot végezte, 
Mesterházy Sándor nemespátrói lelkész 
pedig a szószéki beszédet tartotta meg.
Az orgona ára mintegy 2400 K önkéntes 
adományokból folyt be. Nemcsak a gaz
dag, de a szegény is meghozta áldoza
tát és a jó Isten megsokasította, meg- j 
áldotta a kicsiny adományokat is.
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Esperes-választás. A soproni felső 
egyházmegye gyülekezetei a megüre
sedett esperesi állásra egyhangú biza
lommal Scholtz Ödön ágfalvai lelkészt 
választotta meg, kiben az egyházme
gye hitbuzgó, vezetői képességekkel 
megáldott egyházi vezért nyert.

Uj toronyórák. A cseri és csali 
gyülekezetek új toronyórák beszer
zését határozták el. Mindkét gyüle
kezetben egyes hívők áldozatkészsége 
nyilatkozott meg ebben a szép elha
tározásban. A gyülekezetek Sándor 
Ferenc körmendi kiváló toronyóra
készítőt bizták meg a munkálattal. 
Ugyancsak toronyóra beszerzését ha
tározta el a lébényi gyülekezet is. 
Ezt is Sándor Ferenc körmendi torony
órakészítő készíti.

Felsöszakony. Élénk gyülekezeti 
élet uralkodik a felsőszakonyi gyüle
kezetben. A közel múltban tartotta 
közgyűlését a gyülekezet nőegylete 
Tóth Kálmánné elnöklete mellett. Ez az 
esztendő is bizonyítja a hívek áldozat- 
készségét. Az egyesület bevétele 193 K 
27 f, kiadása, melyben a tőkésítések is 
bennfoglaltatnak, 186K 16 f. összes va
gyona 1133 K 63 f. Ezt az eredményt 
nagyban támogatta az a dicséretes szo
kás, hogy a gyülekezet nőtagjai rendes 

 ̂tagdíjakon kívül az egyházkelés, eske- 
r tés alkalmait is felhasználják külön ada- 
I kozásra. Így azután nemcsak templomi 
' felszerelésekkel látja el a gyülekezetét,
I hanem egyszersmind imádságos köny
veket, családi emlékkönyveket is oszt 
ki. A gyülekezetben áldásosán mű
ködik az evang. dalkör, mely szépen 
sikerült hangversenyt tartott saját 
pénztára javára.

Uj templom és új harangok. A
beledi gyülekezet elhatározta, hogy 
új templomához új harangokat szerez. 
A gyülekezet elnöksége adakozásra 
szólította fel a híveket, már eddig is 
szép összegek folytak be a nemes 
célra. A gyülekezetnek 16000 K tem
plomalapi pénze van. A nőegylet pedig 
orgonát akar felállítani s eddig már 
4000 koronát gyűjtött erre a célra.

Lelkészválasztás. A kemenesmagasi 
gyülekezet a megüresedett lelkészi 
állásra Szabó István némethidegkuti 
lelkészt választotta meg. A jó Isten 
tegye áldottá a gyülekezet és lelkész 
szövetségkötését!

Uj nöegyesüiet. A tekintélyes lajos- 
komáromi ev. gyülekezet körében is 
megalakult a nőegyesület. Mindjárt a 
megalakulás után közel 600 kor. folyt 
be tagdíjak és adományok utján. 
Első feladatának azt tűzte ki a nő
egyesület, hogy a templom környékét 

l.dísz-cserjékkel ékesíti s az egész teret

rendezi, azonkívül magára vállalta a 
vallásos estélyek rendezését is. Egy 
vallásos estélyt már rendezett, igen 
szép erkölcsi és anyagi sikerrel. Fel
olvasást Mohar Ilona, Szombath Ernő 
és Dörmer Frigyes lelkész tartottak. 
Szép szavalatokat mondottak: Szap- 
per Boriska, Czéh Erzsébet és Meid- 
linger Erzsébet. Közben Mohai Endre 
vezetése mellett az iskolás gyerekek 
szép vallásos énekeket énekeltek. Ez 
volt az első ilvnemü ünnepség a 
gyülekezetben, amelyet — általános 
óhajra — követni fog több is.

Az „Ösvény“ második füzete. A 
Kovács Sándor által szerkesztett s a 
Luther-társaság által kiadott folyóirat 
2-ik száma a következő tartalommal 
jelent meg: Mária útja — Kovács 
Sándortól; A zsinati törvényjavaslat
— Dr. Masznyik Endrétől; Wagner 
Richárd zenedrámája — Lic. Schmidt 
K. J.-től; Klára asszony. Elbeszélés
—  Kapi Bélától; Költemények — 
Lévay Józseftől és Zempléni Árpád
tól ; A pozsonyi Luther-biblia — 
Sz.-től; Irodalom : Szemle. Hivatalos 
rész; Képmellékletül: Luther keze- 
irása a pozsonyi Bibliában.

I tth o n ró l.

A király Budapesten. A király már 
a legközelebbi időben Budapestre 
utazik, ahol hosszabb időt szándéko
zik tölteni.

Hároméves gyilkos. Borzasztó sze
rencsétlenség történt Szatmármegyé- 
ben, Vitkán. És ismét szülők gon
datlansága okozta a bajt. Kovács 
Gecső János gazdálkodó szerdán dél
előtt a mezőn dolgozott s a házban 
nem volt senki, csak hároméves Já
nos nevű fia játszadozott az udvaron 
Nagy Máté kocsis ötéves Gyula nevű 
fiával. Egyszerre Kovács János be
szaladt a házba, onnan kihozta aty
jának töltött vadászfegyverét. A fegy
ver a gyermek kezében eldördült s 
a sőrétek a mellette álló Nagy Gyula 
fejébe fúródtak, szétzúzták a kis 
gyermek koponyáját, úgy hogy pár 
percnyi vergődés után meghalt. Vájjon 
mikor tanulják meg az émberek, 
hogy fegyvert, kést, gyufát nem 
szabad elől hagyni ?

Százmillió adóhátralék. A múlt rósz 
esztendő nagyban éreztette hatását 
az adóhátralékok fölszaporodásában 
is. Az ország pénzügyigazgatóságai
nak jelentése szerint az egész ország 
hátraléka százmillió koronánál többre 
is tehető.

Egy bácskai lakodalom. Paripás 
bácskai községben két jómódú család

gyermekei tartottak lakodalmat. A 
lakodalom öt napig tartott és 600 
vendég vett részt. Elfogyasztottak 
két szarvasmarhát, négy borjut, 8 
sertést, 200 csirkét, 25 hektoliter sört 
és 13 hektoliter bort. Nagyon szép
nek tartjuk a vendégbarátságot, de 
azért mégis felvetjük a kérdést : 
mennyi jót lehetne tenni az ilyen 
lakodalmakra fordított összeggel ?

A z o r s z á g  d o lg á r ó l.
A képviselőházat május 5 éré hívta 

egybe a királyi kézirat. A képviselő
ház csak három napig lesz együtt. 
Nyomban a Ház tisztviselői karának 
és a bizottságoknak megválasztása 
után az egyes miniszterek előterjesz
tik a nyári szünet előtt letárgyalandó 
törvényjavaslataikat és jelentéseiket. 
Amint ez megtörténik, a képviselő
házat két hétre elnapolják.

A  n a g y v ilá g b ó l .

Merénylet a spanyol király ellen.
Alfonz spanyol király ellen merény
letet követtek el. Amikor a király a 
madridi újoncok eskütétele után ló
háton hazafelé tartott a vezérkar 
élén, egyszerre előugrott a tömegből 
egy ember. Baljával megragadta a 
király lovának kantárszárát és jobb
kezével revolvert húzott elő. A király 
hirtelen visszarántotta a lovat és en
nek köszönhető, hogy a golyó nem 
őt, hanem a ló szügyét érte. Egy 
rendőr nyomban rávetette magát a 
merénylőre, aki még kétszer lőtt, de 
csak egyik golyója sebesítette meg 
a rendőrt könnyen. A merénylőt, akit 
Manuel Sancheznek hivnak, nyomban 
letartóztatták és megállapították róla, 
hogy anarchista. A spanyol nép a 
merénylet után lelkes tüntetést ren
dezett Alfonz király mellett, aki a 
veszélyben igen hősiesen viselkedett 
és a merénylő lefegyverzése után 
azonnal kiegyenesedett a nyeregben 
s mutatta a népnek, hogy nem tör
tént semmi baja.

A háború. Ügy látszik, a balkáni 
népek háborúja közeledik a végéhez. 
A bolgárok és törökök már fegyver- 
szünetet kötöttek. Szkutari ostromát 
még folytatják ugyan a montene- 
gróiak, de az európai nagyhatalmak 
tiltakoztak ellene. Valószínűleg Mon
tenegró készpénzkárpótlást kap.

560 millió. Egyik müncheni lap 
írja, hogy a német gazdák évente 
560 millió koronát adnak ki —  mű
trágyára. Ez az óriási tétel egyma
gában is magyarázatát adja annak,
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miért halad oly nagy léptekben a 
német mezőgazdaság előre s miért 
sokszorozódott meg jövedelme egy-két 
évtized alatt. Mi magyarok még 
messze vagyunk ettől a fejlett gaz
dálkodástól. A műtrágya használatát 
az is megnehezíti, hogy míg a német 
gazda 6 koronáért veszi a műtrágyát, 
addig a magyar gazda 9 koronát 
kénytelen ugyanazon mennyiségért 
fizetni.

Az amerikai vihar áldozatai. Meg
írták annak idején, hogy milyen ret
tenetes pusztításokat vitt véghez 
Amerikában a vihar. Egyik újság írja, 
hogy csak Ohió-államban a kár meg
haladja a 15 ezer millió koronát. 
Most tették közzé Kolumbuszban és 
Zaneszvilleben a meghaltak névsorát. 
Magyar ember nincs közöttük. Annál 
nagyobb anyagi kárt szenvedtek a 
kivándorlók, kiknek felsegítésére moz
galmat indítottak.

T rie s t i  á lta lán o s b iz to sító  tá r s u la t  
(Assicurazioni Generali) Budapest, V., Dorottya- 
utca 10. és 12. A „Közgazdaság“ rovatában 
közöljük a Triesti általános biztositó társulat 
(Assicurazioni Generáli), e legnagyobb, leg
gazdagabb és legrégibb biztosító intézetünk 
mérlegének főbb adatait. Teljes mérleggel a 
társulat mindenkinek, aki e célból hozzá for
dul, a legnagyobb készséggel szolgál. Az in
tézet elfogad : élet-, tűz-, szállítmány-, üveg
éi betörés elleni biztosításokat. Közvetít 
továbbá : jégbiztosításokat a Magyar jég- és 
viszontbiztosító r.-t., baleset- és szavatossági 
biztosításokat az Első o. általános baleset 
ellen biztosító társaság, valamint kezességi és 
óvadékbiztosításokat, eltulajdonítás, lopás, hűt
len kezelés és sikkasztás elleni biztosításokat 
és versenylovak, telivérek és egyéb értékesebb 
tenyészállatok biztosítását a „Minerva“ álta
lános biztosító részvénytársaság számára.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

Bp. T á rs  utca. és O. M. M iskolc. Csak 
egy évfolyamra szóló előfizetést fogadhatunk 
el. Jelen (III). évf. 1912. okt. 27-én indult 
meg, onnét számítjuk az előfizetést s ezért 
küldtük meg, az elmaradt számokat. H. S. 
S ósköh id te lep . Előfizetése rendben van. 
L e lk ész  V eszprém . Az adott címekre meg
küldtük a lapot, de nem utánvéttel. K iss 
F eren c  Szeged. Tévedésből kétszer küldte 
be az 1913. évre szóló előfizetést. Mi célra 
fordítsuk a most beküldött 2'50 K-t ?

E. J. Pozsony. Köszönöm a nagyon ked
ves cikket. Szívélyes üdvözlettel. — T. K. 
F szakony . Köszönöm a híreket. Igaz sze
retettel mielőbbi javulást kívánok. A felülfize- 
tők névsorát sajnálatomra nem adhatom ki, 
mert már sokaknál megtagadtuk. Nem győztük 
a sok listát leközölni. Szívélyes üdvözlettel. 
— Sz. fiy. Sopron. Ez a vers nem vált be. 
Lapunk olvasóközönségét nem is érinti közel
ről a költemény alapeszméje. — Sz. E. La- 
joskom árom . Mindkét közleményt hálásan 
köszönöm. Bizony régóta terheli lelkiismere
temet egy hosszabb levél, de néha nagyon 
összetorlódik a munka. Szeretettel üdvözöllek.

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913. évi április hó 24-én.
Búza 21.40, Rozs 16.80, Árpa 18.60, Zab 

19.60. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

S á n d o r F e r e n c
toronyóra-készítő

Körmenden (\/asmegye).
Költségvetés bérmentve.

A fAAfc J**. -a a A- jiil jlií.
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i  Szalóky Zs igmond t
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentbáromságtór.

|  Homokkő-, márvány-, grá- 
$ nit-, syenit sírkőraktára.
I  Kataszteri földm éréshez  
I  szükséges köveket rak- 
I  táron tartok.
I Épületmunkát és minden- 
I  nemű javítást elfogadok.

n l A l k r f l A A l « i t t  Vfc rfliÉ i tihéih  rrtáÉi ml

Számtalan 
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege es 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárak

----------R é p e z e la k .-----------

Egy jól nevelt
egészséges árva 
fiút tanulónak 
felveszek, ki a 

női szabóságban 
teljes kiképzést 
nyer. — Aján

latokat ezen 
címre kérek: 

VARGA ISTVÁN
női szabó

Székesfehérvár.

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konfirmációi
emléklapjai
megrendelhetők 

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

G É P G Y Á R
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. — Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Nyomatott Weüisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kéziratok  és m indennem ű m eg
keresések  a szerkesztőség  c ím ére Körmendre (Vasvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is.

T A R T A L O M :  Kovács Sándor: Pünkösdi ének (vers.) — Pünkösd ünnepén — Veres József: Nem ver az Isten bottal. — Gömbös 
Sándor: A fehérvircsurgói ág. hitv. ev. leányegyházközség rövid története. — Berecz Gábor: Özvegy Andor Jánosné, a becsülettudó. 

{Elbeszélés) — Endreffy János: Állat az emberben. — Ország-Világ. — Persely.

Pünkösdi ének.
Jövel, élet Lelke, jövel,
Örök igaz Istenünk,
Áldj meg a jóra erővel,
Mi utunkon légy velünk I 
Tündökölj te drága fény 
Éltünk terhes ösvényén 1

Olts szívünkbe forró vágyat 
Édes Megváltónk után!
Ellenünk ha a test lázad,
Légy vezér a nagy tusán! 
Bizton győzhetünk Veled 
S míveljük szent kedvedet.

Mutasd meg a mennynek útját, 
Melyre Krisztus hívogat,
Éleszd a hit gyenge lángját, 
Nyújtsd felénk ki karodat. 
Bűnön szerezz bánatot,
I logyha lábunk megbotlott I

Légy bizonyság a világnak, 
Hogy te fiaid vagyunk; 
Oltalmat találjunk nálad,
Ha nem oszlik bánatunk.
Kezed feddő vesszeje 
Legyen szerelmed jele I

Jöhet ránk az élet-estve.
Csak te mivelünk maradj I 
Ágyunk koporsóba vetve, 
Testünknek nyugalmat adj! 
Minket megtart ott a hit, 
Mennybe visznek angyalid!

Kovács Sándor.

Pünkösd ünnepéü.
Ha valóban keresztyének akarunk 

lenni és ha egykor el akarunk jutni 
az örök üdvösségre, akkor már i t 
gyümölcsöket kell teremnünk a menny 
számára, akkor magunkban kell hor
dozni a keresztyén élet jellemvoná
sait : a szeretetet, békességet, aláza
tosságot és tisztaságot. Nem szabad 
azonban elfelednünk, hogy ezek az 
erények a Lélek gyümölcsei (JGal.5:22) 
vagyis ezek nem a testi ^zfv talajá
ból nőnek, hanem csak abban a szív
ben teremnek, amelyben maga az 
Istennek Szentlelke lakik. Milyen sok 
ember igyekszik, fárad abban, hogy 
türelmes, kitartó, szelíd legyen, de 
fáradsága eredménytelen, mert e te
kintetben van benne fogyatkozás, 
mert nem lakik benne Istennek Lelke.

Ha pedig Istennek Lelke bennünk 
lakik, akkor keresztyénségünk eme 
jellemvonásai, ezek a menny számára 
való gyümölcsök ép olyan könnyen 
megteremnek, mint a test cselekede
tei előbb. Istennek Szentlelke lesz 
ugyanis bennünk a hajtóerő ezután 
minden jóra, úgy, hogy élhetünk mi 
is szent és tiszta életet. A rózsa pél
dául illatozik magától, a fény világít 
magától, csak fel kell gyújtani, a víz 
természeténél fogva felszökik a for
rásból. Bennünk is így állanak elő 
természetszerűleg, önként a mennyei 
erények, ha bennünk Szentlélek lakik. 
Az ő ereje változatlanul megőriz, 
mint a Jézus tanítványainál is látjuk. 
Mily félénkek voltak ezek a Jézus 
halála után és milyen rettenthetetle
nek és bátrak pünkösd után, mikor 
már megteltek Szentlélekkel.

Egy ember beszélte el, hogy már 
régen a keresztyének közé számította 
magát, mégis oly bátortalan volt, hogy 
sohse mert nyilvánosan imádkozni, 
vagy Jézusról bizonyságot tenni. 
Imádkozott azonban a Szentlélek ere
jéért és Isten meghallgatta. Ettől 
kezdve félélem nélkül hirdette az igét, 
egy keresztyén szövetség vezetője lett
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és sokak számára nagy áldás.
Ha azonban meg akarunk teljesedni 

Szentlélekkel, akkor előbb a gonosz 
lelket ki kell űzni magunkból. Gyak
ran nagyon sokféle gonosz lélek lakik 
bennünk: a haragnak, gyűlölségnek, 
irigységnek, testi élvezeteknek, iszá- 
kosságnak fösvénységnek stb. lelke. 
Ezektől előbb meg kell szabadulnunk 
és tisztulnunk a Jézus véréber, mert 
Istennek Szentlelke ilyen gonosz lel
kekkel együtt nem lakozhatik a szív
ben.

Aki kérte és megnyerte a Szent
leiket, az mindig örvendező, mindig 
boldog, mert valóban istennek gyer
meke. Az ilyen hasznos munkása az 
Isten országának is, és élete sokak 
számára áldás. Kérjük azért ezt a 
mennyei ajándékot mindaddig, míg 
teljesen be nem tölti szívünket. (Lu
kács 11 : 9 —13.)

Nem ver az Isten bottal.
(Korrajz az orosházi nép életéből.)

Irta: Veres József.

Nagytiszteletü Szimonidesz János 
esperes uram éppen bevégezte a 
vasárnap délutáni imádságot az oros
házi templomban, s az elhangzó 
„amen“ után fölzendült a templom 
nyugoti oldalán az orgona (mert 
akkor még ott állott az, később ke
rült a déli oldalra, a toldásba 1830- 
ban), s a templomból kifelé ballagó 
asszonyok az ajtóig érve, ájtatosan 
énekelték a kimenő éneket; fehér 
kendő takarta mindegyik asszony 
fejét, szépen felkötve a tejre tett 
„patkó“ fölé, a leányok fején is a 
hurkába font haj fölé szintén fehér 
kendő simult, hátul megkötve, mert 
aki az áll alatt kötötte össze, az már 
„rossz“ volt; látszott, hogy nagy 
gonddal simították el a fából készült 
sikálóval (a vasaló később jött divatba); 
az öregebb asszonyok vállán róka
prémes mente mutatta a módot. Ko
pogott a templom kövezetén a lányok 
kordován, vagy piros csizmájának 
vastag tót patkója.

Amint a leányok, asszonyok kiértek 
a templom ajtaján, fölcihelődtek a 
férfiak is, kik rózsával, tulipánnal 
szépen kivarrott subában vagy szűrben 
jártak a templomba meleg időben is, 
előbb a karzatokról, azután a föld
szinti padokról szép rendben kivo
nultak pad-pad után a templomból, 
legutoljára a presbiter és bírák 
uraimék, kikkel kifelé menet á közön 
egy-két barátságos szót is válthatott
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a nagytiszteletü esperes ur. Az orgona 
szava elkísérte a híveket, ki az utca 
fordulójáig.

Kisebb csapatokra szakadva osz
lott szerte a nép a széjjelvezető ut
cákon ; a toronyban minden harang 
szava megcsendült, tudtul adni az 
egész falunak, hogy öreg halottat is 
hirdettek.

Ez a harangszó azonban mást is 
jelentett: azt, hogy meg szabad kez
deni — az istentisztelet elvégződvén 
— a játékot a mezőn, a zenét a 
csapszékben, az őrlést a szárazmal
mokban.

A férfiak olyan nagyszélü kalapot 
hordtak, hogy egy véka búza elfért 
egyben-egyben ; szép lassan ballagtak 
hazafelé, dicsérve a szép őszi napot, 
beszélve a. falu nevezetes eseményei
ről.

Mert volt ám ilyen is 1
Múlt vasárnap verekedésre került 

a dolog a csapszékben, s az egyik 
esküdtnek a fiát úgy kidobta, nyak- 
szirten megkapva egy szegény ember 
fia, hogy csak úgy repült a borju- 
száju ing, s a gallértalan nyakon még 
ma is meglátszik a keze kékje. Erről 
beszélt mindenki még most is 1

— Jó fiú az a Jóska, — igy szólt 
az egyik férfi hazafelé ballagó komá
jához, — de mióta elszegényítette az 
anyját az a kapzsi esküdt uram, aki
nek neve méltán Magánakvaló : annak 
a fiától nem tud eltűrni semmit. Nem 
is csoda 1 Esküdt uram — jól em
lékezik a dologra bizonyosan komám 
uram is, éppen akkor vette rá a 
Jóska anyját, hogy adja el neki jó 
áron a tanyáját, készpénzzel egyszerre 
leolvassa az asztalra az árát, mikor 
maga már Gyulán jártában megne- 
szelte, hogy a bankó értéke elvész. 
Megvette a tanyát bankóval, ki is 
fizette az árát, most Szent-Mihálykor 
kapja kezére a földet, de a szegény 
tudatlan özvegyasszonyt a sok ban
kóval, ami másképp a maga nyakán 
veszett volna, nem gazdaggá, hanem 
szegénynyé tette, maga pedig az 
értékét vesztett bankó árán jó föld
höz jutott. Van lelke egy szegény, 
özvegyasszonyt igy tönkretenni ?!

Hej komám, nem lesz azon a föl
dön áldás. Maga gazdaggá lett, fia 
nekikevélykedett, lánya majd elrepül 
a sok pántlikától: de látszik rajtok, 
hogy mégsem boldogok. Esküdt 
uram, hiába belső ember, nem mer 
a Jóska gyereknek a szemébe nézni; 
lelke furdalja, fia, Bandi, hetykén 
beleköt szóval Jóskába, de mindig a 
rövidebbet húzza; lánya meg, no 
hiszen bizonyosan hallotta komám
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uram is, azt mondják, nagyon húz 
a Jóskához, meg is sajnálta, meg is 
szerette, de az öreg hallani sem akar 
róla. Kap ő a lányának hozzá illőbb 
gazdag fiút is ! Ez töri esküdt uramat. 
Hogyan adja ő a lányát annak, akit 
ravasz fondorlattal elszegényített, 
ellenségéve tett, aki az ő fiát falu 
csúfjává tette ',ult vasárnap, mikor 
a csapszékből kidobta. Tulajdon 
lánya ellene dolgozik: szereti azt, 
aki az apját gyűlöli; tulajdon fia 
nem bir rajta segíteni.

De amilyen nyakas ember: nem 
adja meg magát.

— Nem lesz ennek jó vége 1
— Utoléri az Isten büntetése, azért, 

hogy az özvegyet, az árvát megrö
vidítette 1

— Utoléri, megbünteti, megveri, 
így vagy úgy.

— De biz, veri is már.
— Veri bizony, a maga módja 

szerint, mert nem ver az Isten bottal.
így az öregek.
A fiatalok azalatt köröskörül a falu 

mentén a gyepen gyülekeztek.
A fiuk egy-egy csoportban nagy 

hévvel játszották a „dürzsibodorit“, 
egyik-másik kalapján most is ott pi- 
roslott a földi eperből font koszorú, 
mit a nagyszénási mezőn szedtek, 
robot közben.

A feleséges emberek a legények
kel együtt tekéztek s ugyancsak re
pült a teke, meg a b o t; legények, 
lányok labdáztak, hatost futottak, 
cicáztak; a férfiak térdig oldaltgom- 
bolós szürnadrágban, a rézgomb 
messze csillogott, a csizma sarkan
tyúja messze pengett, a leányok 
pántlikája messze virított.

A falu körül mező terült el, a ta
nyák csak kijebb kezdődtek, a me
zőn tarka csoportokban játszott, dé- 
vajkodott a fiatalság. Hogy felszán
tották, hogy beépítették azóta már 
azokat a helyeket, ahol öregapánk, 
öreganyánk labdázott vasárnap dél- 
utánonkint 1

Abban az időben, amelyikről én 
most mesélek, olyan magas domb 
emelkedett a mostani Kiss István 
gödre helyén, hogy tőle nem lát
szottak be a faluba az öreg hegy 
gyümölcsfái. Azon a dombon labdá
zott egy csoport legény és leány.

A lengedező szélben repült a leá
nyok sok piros pántlikája, amint pi
ros csizmáikban sikongva szaladtak 
a feléjük dobott tarka-bojtos labda 
után, s ha valamelyik fürgébb legény 
el tudta rúgni a labdát pajtása elől, 
az úgy futott utána, hogy szűrét is 
inkább ledobta magáról, s az őszi
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napsugár rásütött a rövid inggel el 
nem takart derekára.

Elkapta a szűrét a másik legény 
s felrikkantott: „ne dobjátok neki, 
hé, lányok a labdát, még szűre sincs 
szegénynek.“

Két legény állt meg e csoporttól 
nem messze, úgy látszik, valami na
gyon komoly dologról beszélgetnek. 
Jóska volt, meg Palkó a barátja.

— De hékám, — igy szólt Jós
kának Palkó — száz szónak is egy 
a vége, katonafogdosásról hallotam 
én az öregeket sugni-bugni; ne ma
radj te otthon az éjszaka; az a rossz- 
lelkű Magánakvaló még téged is be- 

. fogat boszujában.
— Csak van lelke, meg van ő is 

keresztelve; elvette édes anyámasz- 
szonytól a földjét ravaszsággal, rávinné 
a lélek, hogy elvegye tőle a kenyér
kereső fiát erőszakkal ?!

— Ráviszi azt, de nem is a jó, 
hanem a rossz lélek ám.

E pillanatban éppen Jóska hátán 
puffant a labda, mintha csak vélet
lenül röpült volna od a; egy fürge, 
szemrevaló leány nekipirulva szaladt 
utána, s odaérve, halk hangon, sza- 
porázva, odaszólt Jóskának:

— Vigyázzon, az Isten áldja meg, 
ne legyen az éjjel otthon.

Látszott a leány tekintetén, hógy 
többet is szeretne mondani, többet 
is tud, de már a többiek is oda 
értek, elmondta szeme esdő pillan
tása, amit szájának nem volt szabad 
elmondania.

A Magánakvaló esküdt Juliskája 
volt ez a lány, kinek megtiltotta az 
apja, hogy Jóskával szót váltson, 
de mégsem állhatta meg, hogy a 
fenyegető veszedelemre ne figyel
meztesse.

Szeget ütött a leány, meg Palkó 
szava Jóska fejébe, a leány is hall
hatott valamit az esküdt révén. Haza
felé indult, azon ürüggyel, hogy még 
föl kell a toronyba mennie megnézi: 
merre legel a falusi ménes, mert 
délelőtt az uraság hajdúja robotba 
parancsolta, lovat kell hazavezetnie.

A nap lassan alászállott.
Nevetgélve, dalolgatva húzódott 

vissza a faluba az ifjúság, nemsokára 
a disznó, a tehén is haza takarodott 
a mezőről, vége lett a vasárnapi já
téknak, kezdődött a házaknál a jó
szág körüli gondviselés. (Folytatjuk.)

„Ama vigasztaló Szent Lélek pedig, 
kit az Atya az én nevemben elbocsát, 
az megtanít titeket mindenekre, és 
eszetekbe juttatja mindazokat, melye
ket mondottam néktek.“ Ján. ev. 14, 26.

A fehérvárcsurgói ág. hitv. ev. 
leányegyházközség rövid 

története.
Összeállította : ÍJömbös S ándor ev. 

levita-tanító.

A fehérvárcsurgói ág. hitv. evang. 
leányegyházközség keletkezésének ide
jéről biztos adataink nincsenek. Annyi 
hitelt érdemlő okmányokkal bizonyít
ható, hogy Fehércsurgón az 1671-ik 
évelőtt már létezett evangélikus anya
gyülekezet. — Kiss Mihály fehérvár
csurgói lakos 1721-ben Kapi Gábor 
országbírói itélő-mester előtt a „sár- 
kereszturi (Fehér m.) ref. egyház 
tulajdonában másolatban meglevő 
„Vallató jegyzőkönyvéből véve így 
nyilatkozik : . . .

. .  . „Ötven esztendeje, mióta tanú 
Csurgón lakik, amikor elsőben oda- 
származott Augustana Confession 
levőké volt a Csurgói templom.“ Pol- 
gárdi Kertész József ref. lelkipásztor 
1736-ik évi feljegyzése szerint „Ke
resztes György valószínűleg Csurgón 
akkor legidősb ember azt áttestálta, 
(bizonyította), tudja, hogy Béts meg
szállása előtt 25 esztendőkkel is volt 
ezen Csurgói ekklézsiában prédikátor 
Lutheránus, kik közül ismerte Hartzi, 
Tóth, Fedemési néven levőket. Fe- 
demési idejében Béts alá menvén a 
Törökök, elpusztult a f a lu . . .“ 
(1683-ban). A helységgel együtt az 
ág. hitv. ev. gyülekezet is elpusztul
ván, mint anya-egyház többé lábra 
állni nem is tudott. Ennek oka jórészt 
az is volt, hogy a talu újból való 
megszállása sokkal nagyobb számú 
helvét hitvallásuak által történvén, 
ezek által az ágostaiak parochia-fun- 
dusa a templommal együtt erőszak
kal elfoglaltatott; a kisebbségben 
maradt evangélikusok sem azt vissza 
nem kapták, sem másikat helyettük 
építeni nem tudtak. — A helvét hit
vallásuak által a viszály magva így 
elszóratván, a testvéri összetartás 
hosszú időre így száműzve lön a 
két prot. felekezet tagjai között.

Nem vetett véget az egyenetlenke
désnek az 1736. február 5-én létre
jött egyezség sem; nem orvosolhatta 
sérelmeiket azon esemény sem, hogy 
az ág. hitv. evangélikusokból el erő
szakolt templomot és paróchiát ama
zoktól meg a katholikusok foglalták el 
1748. nov. 20-án. A béke csak akkor 
tért vissza közéjük, mikor egymástól 
végkép megváltak. — Az evangéli
kusok most már tovább nem tűrhet
ték református testvéreik vissza
éléseit, 1821. febr. 10-én egyházi és

politikai bizottság előtt 930 forintot 
ajánlottak meg az építendő iskolára 
és oratóriumra. Majd pedig miután 
többszöri sürgetésre 1823. márc. 4-én 
a királytól iskola és oratórium állí
tására és preoráns tanító hivhatására 
engedélyt nyertek, majd pedig a ne- 
meslelkü földesuraságtól báró Pe- 
rényi Imrétől fundust oratóriumnak 
adományul nyertek, majd pedig egy 
jól készült épületet, mely még ma 
is tulajdonunk, első részének újjá
építésével 1000 forintért megvettek, 
szinte nevezett földesurtól, s annak 
konyhántúli részét imaház és isko
lának átalakíttatván, abban 1823 szept.
14-én első istenitiszteletüket, a re
formátusoktól végkép megválva, meg
tartották.

A fehérvárcsurgói ág. hitv. ev. gyü
lekezet, mint filia, mindig a várpalo
tai egyházhoz tartozott. Az 1787. év 
március 26-án a viceispánhoz be
nyújtott kérvényükben kérték a fe
hérvárcsurgói evangélikusok az affi- 
liáltatásukat Várpalotához. Kérelmük 
csakhamar teljesült, de rendes 
szerződés az anya- és leányegyház 
között csak 1800. év márc. 29-én 
jött létre. Azóta Várpalotához tarto
zunk.

1824. szept. 11-én Kiss János su- 
perintendens egyházlátogatást tartott, 
mely Turcsányi György esperes és 
több ev. lelkész jelenlétében ment 
véghez. Ezen a napon határozta el 
gyülekezetünk, hogy egy kis ha
rangot szerez, s ezen naptól gyűjtött 
szorgalmasan. Öt év muiva 1829-ben 
Schlik György székesfehérvári ha
rangöntőtől már vettek egy kis 77 
kgr. os harangot 270 forintért, mely 
ideig a ref. testvéregyház harangozá
sára gyűltek össze az isteni tiszte
letükre. Halottaikat harangszó nélkül 
temették el.

Az elváláskor szerzett épületek a 
kívánt célra, a kegyadományképen 
nyert fundus pedig oratórium építé
sére szűknek bizonyulván, 1833 ápr. 
havában a földesuraságtól megvették 
az alsó szomszédságban állt urasági 
cselédlakot 300 forintért, erre azon
ban nem építkeztek, sőt a templom- 
építési költségek előallíthatása végett 
1857-ben Gróf Károlyi György uj 
földesurnak adták el 1700 forintért.

Templomépítéshez 1856. évben 
kezdettek, letevén szeptemper hó 25-én 
a most fennálló elég díszes és tágas 
templomnak alapkövét. 1857. tavaszán 
vette a gyülekezet a padokat és az 
oltárt a templomba, mely több mint 
600 váltó forintba került.

1873-ik évben a helybeli római
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katholikusok uj orgonát óhajtottak 
beszerezni, azért a régi 4 változatú 
orgonájukat eladásra hirdették, me
lyet a gyülekezet megvásárolt tőlük 
60 forintért, mely összeg közadako
zásból folyt be.

Karsay Sándor püspök Tatay Sámuel 
egy hm. esperest bízta meg a templom 
felavatásával, aki Horváth Károly 
várpalotai h. lelkész közreműködése 
mellett — a túlságos szigorú téli idő 
dacára — igen szép számmal össze
gyűlt evangélikus, református és róm. 
kath. hallgatóság jelenlétében az Úr 
dicsőségére emelt hajlékot 1879. dec. 
14-én fölavatta.

Az 1879-ik évben egyházi felügye
lőnek megválasztatott Polgár Lajos 
uradalmi inspektor, akinek már előbbi 
időben történt buzdítgatására renovál- 
tatott a templom. S most, hogy a 
helybeli uraságtól gr. Károlyi Viktortól 
100 torint kegyadományt kapott a 
gyülekezet iskola-építési célra, elha
tározták hogy iskolát építenek. így 
1884. aug. 11-én a kor kívánalmai
nak megfelelő iskola-épület alapköve 
tétetett le, mely iskola-épület a gyü
lekezetnek több mint 600 forintjába 
került s ez elkészülvén, 1885. dec. 
13-án Szalay Ferenc anyagyül. leik. 
által, szintén igen szép hallgatóság 
jelenlétében fölavattatott.

1895. október hó 6-án megalakult 
a nőegyesület. Céljául a templom és 
iskola felszerelésének megszerzését és 
a szegény tanulók segélyezését tűzte ki.

1903. évben ismét a templomot 
kellett javíttatni, ami 1881 koronába 
került. A nőegylet az oltárt s orgonát 
újra festette, ez utóbbit kijavítatta és 
még új padokat is készíttetett.

1908. évben a gyülekezet 3600 K 
költséggel szép tanítólakást épített, 2 
szobával s egy konyhával, mely épí
tési költség részben kivetett adóból, 
részben segélyekből fedeztetett.

Ezután reméltük, hogy végre meg
nyugodhatunk, de számításunkat ismét 
keresztülhúzta az enyészet, az idő 
vasfoga. Templomunk fatornyának 
gerendázata már annyira elkorhadt, 
hogy a benne való harangoztatás 
valóban életveszélyessé vált. Gróf 
Károlyi József orszgy. képviselő jó 
szivének adott kifejezést azzal a cse
lekedetével, hogy a gyülekezetnek 820 
K értékű tölgyfát adományozott, hogy 
temploma tornyát újjá építhesse. A 
hitbuzgóság és áldozatkészség most 
építteti meg temploma tornyát 1260 
koronáért. Ugyanezen alkalommal a 
gyülekezet nemesszívü adakozói ké
szíttettek Seltenhofer soproni cégnél 
egy 160 kgrmos uj harangot, a meg

lévő mellé 680 koronáért. A nőegylet 
pedig a régi orgonát 137 koronáért 
alaposan átjavítatta.

Az új torony és új harang felava
tását 1913. május hó 12 én, pünkösd 
második ünnepén fogja teljesíteni Hor
váth Sándor várpalotai lelkész.

Súlyos mulasztást követnék el, 
hogyha meg nem említeném, hogy 
Károlyi gróf a múlt évben a gyüle
kezeti telek utcai oldalán, mintegy 
50 méter hosszúságban drótkerítést 
huzatott saját költségén s végig 
beültettette tujabokrokkal, azonkívül 
a templom előtti kis térséget szin
tén szép zöld fenyővel diszíttette fel. 
A jóságos Isten áldja meg nemes 
szivéért, hogy a gyengékkel, erőt
lenekkel jót cselekszik.

Ezekben tártam fel gyülekezetem 
rövid történetét. S kérem a jó Iste
nemet, hogy-e leánygyülekezetet, 
mely a dunántúli ág. hitv. ev. egy
házkerületnek a legszegényebb és 
lélekszámra nézve is legkisebb gyü
lekezete, áldja meg. segítse meg, 
hogy e sok megpróbáltatáson átment 
kis leánygyülekezet nyugodt fejlődés
nek és virágzásnak indulhasson.

Özvegy Andor Jánosné, a becsü
lettudó.

Elbeszélés. Irta: Berecz Gábor.

Szegény, napszámossorsbeli asz- 
szony volt. Boldogult férje, korán 
özvegységben hagyta két kis árvájá
val : Erzsikével és Jóskával. De a 
földesuraságtól, kinél a még korábban 
elhalt ipa is, mint aratója, hűségesen 
munkálkodott, az apa s fiú érdeméért 
örökös lakást nyert; nemkülönben a 
házkörüli teendőkhöz, sőt a mezei 
munkákhoz is, ha napszámos kellett, 
mindig ő lett elsőben meghíva.

Özvegy Andor Jánosné, csekély 
keresményéből,' nagyon szerény igé
nyeihez képest, szépen fenntartotta 
magát és kicsi családját. Korán meg
tanította gyermekeit Isten igaz isme
retére s az imádkozásra. Este, reggel, 
étel előtt, étel után, mindig együtt 
imádkozott velők. Iskolába is beadta 
őket azonnal, mihelyt a tanköteles 
kort elérték, s este, kis vacsorájuk 
elköltése után, leckéik pontos meg
tanulására, vagy a könyvükből való 
olvasgatásra szorgalmazta őket. Amel
lett az emberszeretetről, s kivált ke
nyéradó urainak a tiszteletben tartá
sáról s megbecsüléséről is szokott a 
két árvának oktatásokat adni. Mert 
úgymond: „aki mást megbecsül, ma

gát becsüli m eg“, azután meg írva 
van a bibliában: „ti szolgák, engedel
mesek legyetek a ti uraitoknak s hí
ven sáfárkodjatok az ő javaikba.“

S az árva gyermekek, úgy elhall
gatták édesanyjuk szavát, akárcsak a 
hívek serege a templomban a tiszte
lendő űré..

Mikor pedig nőttek-nődögéltek, meg
látszott rajtok az édesanyai oktatás s 
iskolázás. Kedvesek lettek Isten s 
emberek előtt.

Erzsi csakhamar dajka, majd szol
gáló lett a faluban s maga tartotta 
fenn magát. Tavaly ősszel pedig Buda
pestre került egy jó házhoz szolgá
latba, honnét havonként küldi haza 
özvegy édesanyja kezeibe a pénzt, 
a mire kell, legyen neki, a feleslegest 
pedig tegye takarékba, hogy idővel, 
ha jönnek a leánynézők, kerüljön 
egyre-másra.

Hát Jóskából mi lett ?
Mesterségre akarta édesanyja adni. 

De ő úgymond: „csakparaszt marad“. 
Előbb gulyásképen szolgált egy gaz
daháznál, majd egy másiknál már 
mint szolga. Azonban már gulyás 
korában, most meg mint szolga, rossz 
társaságba került, hol bizony a rosz- 
szat eltanulta, édesanyja s az iskola 
oktatásait pedig elfeledte. Eltanulta 
rossz társaitól, hogy némelyek csalárd 
úton igyekeznek vagyonhoz jutni.

Történt, mikor már legénysorba 
került, hogy édesanyja kértére, az 
uraság megfogadta kocsisának. Kijárt 
neki a negyedévi fizetés gabonában, 
fában, pénzben, s édesanyjánál főze
tett s mosatott magára.

Mint kocsis, ha már lovait meg
etette-itatta s mindenképen ellátta, fát 
vágott az uraságnak az udvaron.

Egyszer igen nagy darabhoz nyúlt. 
Nem birta felemelni. Észreveszi az 
uraság és segít neki, de segítés köz
ben az uraság szép penicilus kése 
valamikép kiesik a zsebéből s a fa 
közé kerül. Keresi a kését az uraság, 
de nem találja sehol. Oh, a Jóska I 
az meglelte, de se szó, se beszéd, 
magánál tartja.

Harmadnap reggelizésnél édesanyja 
asztalán felejti a kést, édesanyja fel
veszi és nézi.

Ez- nagyon finom kés, — mondja 
az asszony magában, de meg mintha 
hallottam volna is a kastélyban, hogy 
az uraság kése elveszett. Azé lehet.

A becsülettudó asszony nem volt 
rest, azonnal bevitte a kést az uraság
nak, hogy nem az-e, amit keresett ?

Ez az —  mondja az uraság, s 
egyben kérdi özvegy Ando, nétól, hogy 
mikép került hozzá?
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A fiam hagyta az asztalon ma reg
gel — lön a vá'asz. De én azt gon
doltam, hogy nem igaz keresménye 
az, hanem talán az uraságé.

Az uraság megköszönte a becsület
tudó asszony szívességét, sőt mégis 
jutalmazta, de Jóskának nem szólt 
semmit.

Jóska is agyonhallgatta a késügyet, 
mely teljesen abbanmaradt.

Elérkezett a nyár.
Az uraság nyargalója előtt egy nem

rég ültetett korai, úgynevezett májusi 
cseresnyefa, most érleli az első gyü
mölcseit. De ám mire egy-egy szem 
megérik, azonszerint el is múlik róla.

Kérdi az uraság: „Ki szedegeti le 
a cseresznyét szemenként?“ Semmi 
válasz az egész házban. Míg végre 
a lóistálló cementes járdáján fedezett 
fel egy-egy cseresznyecsutkát, de 
most sem szólt semmit.

Délután befogatott, hogy kimenjen 
a buzasássalókhoz. A búzatábla vé
gén megállanak. Az uraság bemegy 
a napszámosok közé. A kocsis leveti 
a „strángokat“ s ő is utána megy. 
De mire ez odaér, az uraság hajla- 
dozás közben, láncnélküli zsebóráját 
elveszti, s mondja az embereknek, 
hogy keressék meg. Keresik. Keresi 
a kocsis is, de csak nem kerül az 
uraság kezébe.

„No, majd meglesz aratáskor, az 
aratók majd adják oda“ — mondta 
az uraság. Azonban az órát az ara
tók sem találták meg.

Egyszer levelezőlapot kap Andor 
József kocsis Budapestről a húgától, 
mit a levélhordó édes anyjának kéz
besített.

Olvassa özvegy Andor Jánosné, 
hogy „az órát nem cserélik be, ha
nem újat kell venni, hát mit csinál
jak ? Erzsi.“

Szegény becsülettudó Andor Já
nosné vissza ír fia nevében Erzsinek, 
hogy „az órát küld vissza.*

Visszaküldte; mit újra az özvegy 
asszony vesz át.

S ekkor is mit csinál ?
Beviszi az urasághoz, s alázatosan 

bocsánatot kérve mondja:
„Tekintetes uraságom 1 Azt hallott- 

tam, hogy buzasássaláskor elveszett 
az órája; íme az én Jóskám meg 
egyet elküldött Budapestre az Erzsim
nek, hogy cserélje be, de nem tették 
meg és visszaküldte; hát kérem én 
csak behoztam, hogy nem a Tekin
tetes Uraságomé-e ez is, mint a kés 
volt ?“

,Az biz’, ez az én órám Andorné. 
Maga becsülettudó, s tovább is há
zamban maradhat; de mondja meg

Jóskának, hogy újévre más hely után 
nézhet. “

„Az Isten a kevélyeknek ellene 
áll, az alázatosaknak adja az ő ke
gyelmét 1“

Vagy: Hamis kereseten nincs Isten 
áldása!“

Állat az emberben.
Irta : Endreffy János.

Az ember legborzasztóbb eltévelye
dései közé tartozik, midőn az állati- 
ságba sülyed vissza. Lemond ekkor 
emberi méltóságáról, Isten képére te- 
remtettségéről megfeledkezik s oktalan 
állati életet él, teljesen ösztönével, 
vad s kegyetlen természetének sugal
latára hallgatva. Pedig hol ösztönös- 
ség, vadság, kegyetlenség, egyszóval 
állatiság van, ott nincs jelen Istennek 
lelke. Illés próféta sem észlelte Istent 
nagy erős szélben, mely hegyeket 
szaggat s kősziklákat hasogat, sem 
földindulásban, sem tűzben, hanem 
midőn egy halk és szelid hangot hal
lott, akkor tudta, hogy abban Isten 
szól hozzá. (I. Kir. 1 9 ,1 1—1 2 .) Isten 
nem a vadságnak, hanem a szelídség
nek lelke, az irgalomé, nem kegyet
lenségé, az emberséges eljárásé, nem 
kegyetlenségé, az emberséges eljárásé, 
nem az állatié!

Pedig hányszor égettek eretnekeket 
máglyán, hurcoltak lelkipásztorokat 
gályákra „Isten nevében“, Istennek 
nagyobb dicsőségére ?! Az „igazság“ 
érdekében hányszor alkalmaztak em
bertelen kínzószerszámokat(inkvizició), 
melyekre ha ma ránézünk, szégyen- 
kezünk és pirulunk, hogy ember, 
Isten képére és hasonlóságára terem
tett ember találta ki s használta azo
kat ?!

De nemcsak vallási téren, az élet 
egész terén bemutatta magát az állat 
az emberben. A középkori bíráskodás 
„vallatás“ volt, amint azt e célra szol
gáló vallató eszközök kifogyhatatlan 
sora igazolja. A boszorkánypörök 
(pedig ebből is mennyi vo lt!), kín
zások és égetések még 1728-ban sem 
szüneteltek nálunk, pedig bölcs és 
dicső királyunk Könyves Kálmán 
(1095 — 1114) még a régi babonás 
időben kimondotta egy törvényben, 
hogy „boszorkányokról, mert ilyenek 
nincsenek, törvény előtt szó se le
gyen !“ Sajnos, még utána igen sokáig 
volt szó róla. 1728-ik esztendőben 
egy német tudós tartózkodott Szeged 
városában. Ez a német tudós a 
„Frankfurti Újságba“ levelet irt Sze

gedről s a többek közt azt mondja: 
„Nemrégiben itt több férfiút és asz- 
szonyt fogtak el, akiket boszorkány
ság üzésével vádoltak; és nemcsak 
a legszigorúbb vizsgálat alá vétettek, 
de még a máglya-halál is rájuk szen- 
tenciáztatott. De mielőtt megégették 
volna őket, előbb viz- és mérőpróbára 
tétettek. Hosszú kötélen a vízbe eresz
tették őket, de biz azok a viz színén 
maradtak. Ekkor megmérték őket s 
egy kövér asszony csak másfél nehe
zéket nyomott, férje pedig öt nehe
zéket. — Múlt pénteken tizenkettőt 
égettek m eg; köztük magát a város 
biráját is. Még nyolc boszorkány van 
fogva, kiket már megúsztattak és 
megmértek. Tegnap megint húsz bo
szorkányt fogtak el.“

íme a tudatlanság, az emberi buta
ság mily könnyen csap át állatiasságba 
és erkölcstelenségbe. Ilyen esetekben 
joggal beszélhetünk állatról az ember
ben. De még inkább áll ez oly ön
magáról s emberi méltóságáról meg
feledkezett korról, midőn nem a tu
datlanság, hanem az öntudatos, szánt
szándékos értelem hajtja az embert 
állatias tettekre.

Ilyenekre is van példa.
Nürnberg városában (Bajorország) 

őriznek egy ötsarkú tornyot, melyben 
össze vannak gyűjtve a közismert 
kínzó, vallató szerszámok, melyeket 
az „igazságot kereső“ bíróság hasz
nált. Szinte elborzad az ember, ha 
végignézi azokat a körmönfontabbnál 
körmönfontabb, ravaszabbnál rava
szabb, fájdalmasabbnál fájdalmasabb 
eszközöket, miket ember talált ki s 
csinált meg nagy gonddal és művészi 
kivitellel embertársának, az ő test
vérének, atyafiának romlására. Min
den darabja az emberben szunnyadó 
állat bélyegét viseli magán. Lássunk 
belőle egy párat.

A legszelídebb fajta a pékek szá
mára készült faketrec. Amelyik pék 
ugyanis kis zsemlyét vagy kenyeret 
sütött, azt becsukták a faketrecbe, 
melynek talpán vasnehezékek voltak 
s ketrecestül beledobták a vízbe. Jó 
ideig benne hagyták, hogy hadd fuldo
koljon, hadd szenvedjen a viz alatt, 
mikor aztán kínlódását megelégelték, 
kihúzták a félholt embert s elbocsá
tották. — Itt említjük meg a spanyol 
gallért és a pellengért is. A spanyol 
gallér egy fenék nélküli fahordó, 
melynek tetején egy emberfej nagy
ságú nyílás van acélból, hogy a hor
dót az illető magára vegye, mint va
lami gallért s benne városszerte sé
táljon az utcajárók és gyerekek csúf
jára; természetesen a hordó tetején
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lévő nyílás, mely a nyakat körülvette, 
szűkíthető volt, hogy a kínzó fájdal
mát evvel is növeljék. — A pellengér, 
melyet a magyar „pellengérre állítani“ 
kifejezésből ismerünk, a ház külső 
falába bevert vasállvány volt, melyre 
az elítéltet fölállították s hogy le ne 
ugorhasson a körülbelül két méter 
magas (a ház tövétől számítva) áll
ványról, pellengérről, nyakát bilincsbe 
verték s a bilincset a falba erősítették. 
Itt kellett állnia naphosszat s türel
mesen viselnie az arra menők szidal
mát, gúnyját, köpködéseit. — Ezek 
a kisebb bűnösök számára valók. A 
nagyobb bűnösök számára már ke
gyetlenebb szerszámok vártak, külö
nösen, ha nem vallottak. Vasprésekbe 
fogták újjaikat s a szorító csavart 
lassan srófolni kezdték, úgy, hogy 
körmei alatt a vér bugyogott elő. 
Ezen újjprések legtöbbje belül még 
apró szegekkel is ki volt bélelve. 
Ugyanily szerszámot alkalmaztak a 
fejre, mellyel körülsrófolták a kínzott 
fejét, hogy a halántékán fölpattantak 
az erek s megrepedezett fejcsontja, 
azután rákötötték egy levegőben forgó 
kerékre s azzal oly sebesen forgatták, 
hogy félholtra szédült.

Volt szegekkel kivert karosszék, 
melybe különféle csavarokkal valóság
gal belenyomták az illetőt, meg nem 
feledkezve meztelen lábairól s karjai
ról sem, melyek számára szintén volt 
készítve a karosszékben megfelelő 
szöges hely. Egy másik vallató esz
köz a hegyes, éleshátú faló, melyre 
fölültették a vádlottat, de lábait ken
gyel helyett vassúlyokkal látták el, 
hogy ezáltal még ördögibb kínokat 
álljon ki. így kellett órák hoszat ülnie, 
míg nem vallott. Mutogatnak még a 
nürnbergi kínzó kamarában szegekkel 
kivert bölcsőt, melybe meztelenül be
lefektetve a kínzottat ringatni kezdték. 
Hogy közben ki ne ugorhasson a 
bölcsőből, arról is gondoskodtak egy 
szeges fedél által, mivel ringatás köz
ben betakarták a bölcsőt.

Vannak különféle fogók a nyelv 
tövestül való kitépésére i s ; ha az il-.

lető száját nem akarta kinyitni s nyel
vét a tépő fogóba illeszteni, külön 
arra készült szerszámmal feszítették 
fel száját, oly durván, hogy közben 
összes fogait kitörték. Ha ez sem volt 
elég, a feszítőbe került. Kifektették 
egy vízszintes mángorló szerű falapra, 
egyik végén kezét erősítették meg, a 
másikon lábát kötéllel s aztán feszí
teni kezdték egy kerékcsavar segít
ségével, a kínzott testét valósággal 
szétszakították.

Tüzes fogók, égető szerszámok, . .  
stb. mindmegannyi bizonyságai az 
ember állati korának. Nem is csodál
ható, hogy ennyi kínzásra tiz közül 
kilenc inkább szívesebben vallott ma
gára bármily igaztalan bűnt, csakhogy 
legalább hamarabb vége legyen kín
jainak.

A halál nemeit is megválogatták. 
Szokásban volt a pallossal való le
fejezés. A nürnbergi kínzó kamarában 
van egy pallos a sok közül, melyet 
üveg alatt tartogatnak s azt beszélik 
róla, hogy nyolcszáz életet oltott ki. 
Kerékbetörés, karóbahuzás sem volt 
ismeretlen kivégzés. Különösen ked
velt eljárás volt az, hogy a földbe 
négy karót vertek be s lefektetve a 
halálra ítéltet azok közé kezénél, lá
bánál megkötözve kötéllel testét jól 
kiíeszítették, ezután mellébe fakarót 
vertek be.

Legtöbb gonddal készült a „vas- 
kisasszony.“ Egy tömör vasból ké
szült női alakú szobor ez, mely belül 
üres s egy ajtó segítségével kinyit
ható. A vaskisasszony belseje épp 
egy ember befogadására készült. A 
halálra Ítéltet a vaskisasszony belse
jébe állítják s azután récsukják az 
ajtót; az ajtóban a szem táján két 
hatalmas szeg van, a mell táján 
három, mikor tehát a nehéz vasajtót 
rácsapják, két szeg a szemébe, három 
a mellébe fúródik. Ezután — úgy 
beszélik — a hullát a vaskisasszony 
alatt lévő mélységbe sülyesztették, 
hol egy gépezet a testet apró dara
bokra metélte, mint a szecskavágó 
a szalmát s az aprólékot a halak ét

kéül dobták a folyóba.
De ne folytassuk tovább 1 Elég be

szédesek ezek az eddig említett néma 
hóhérszerszámok is, melyeken keresz
tül bepillanthatunk egy állatiasan gon
dolkodó kor vad érzésvilágába, hol 
elhomályosul minden emberies érzés 
s elsötétül az értelem.

Uralomra jut az állat az emberben. 
Oh nagy Isten

„ . . .  mi nyomorult
Akit remeknek alkotál, az ember!*

(Madách.)
S belőlünk sem veszett ki még tel

jesen az állat, csak más formában 
jelenik meg. Ha elvesztem önuralma
mat s vadul kitör szenvedélyem, sér
tegetek, bántom felebarátaimat, akkor 
tudom, hogy az állat szólt belőlem s 
Isten szelíd lelke elhagyott. Ha bosz- 
szút forralok s megtorlást keresek: 
az állat diadalmaskodott én bennem. 
S a XX. század állatiságáról olvas
hatunk a balkáni háború „ Haditudó
sító “-jának följegyzéseiben, ki saját 
tapasztalataiból írja le, mint döfköd- 
ték ki a háborús felek ellenségük 
szemét, vagdosták le fülét, orrát s 
egyéb testrészeiket s vitték kosár
számra a lecsonkított darabokat. Itt 
is az állat él az emberben. Pedig már 
a XX.-ik évszázadot írjuk Urunk szü
letése után.

Mikor írhatunk már Istenről az 
emberben ?

O lv a s s á to k  a  b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütött otí, 
Hiányzik ott a legfőbb kincs, De Isten nem lel bajlákol.
Május 11. vasárnap, Apostolok csel. 2, 1 —13.

» 12. hétfő, Apostolok csel. 2, 14—36.
Ti 13. kedd, Ti n 2, 37—47.
Ti 14. szerda, n V 3, 1—10.
n 15. csütörtök, n n 3, 11—26.
n 16. péntek, V n 4, 1—18.
n 17. szombat, n n 4, 19—37.
Ti 18. vasárnap, Ti n 15, 22—41.

19. hétfő, „ n 16, 1—24.
í f 20. kedd, V n 16, 25—40.
» 21. szerda, n V 17, 1 — 15.
n 22. csütörtök, a V 17, 16—34.
n 23. péntek, Ti n 18, 1 — 11.
Ti 24. szombat, Ti „ 18, 12—28.

..........

O lvasóinknak, m u n k a tá rsa 
in kn ak , lapu n k  m in d en  jó a k a 
ró b a rá tjá n a k  Isten tő l m egál
dott, boldog p ü n k ö sd i ü nnepe
ket k íván u n k  !

A z  e g y h á z  k ö r é b ő l.

Esperesi értekezlet. A dunántúli 
esperesek április hó 22-én tartották 
Pápán Gyuratz Ferenc püspök elnök

lete alatt ezidei közgyűlésüket. Az 
értekezlet behatóan foglalkozott a 
vasárnapi munkaszünetnek és a korcs
mák vasárnapi zárvatartásának fontos 
kérdésével. Azután szükségesnek
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mondotta ki az értekezlet azt, hogy 
a lelkészek az elemi iskolát végzett 
növendékeket vallás-erkölcsi tekintet
ben továbbra is gondozzák és e cél
ból konfirmandus-egyesületeket szer
vezzenek. „Az Isten igéje“ című vallá
sos füzetes vállalat terjesztését az 
értekezlet melegen ajánlja a lelkészek 
és tanítók figyelmébe.

Felolvasás-gyűjtemény a belmisz- 
sziói munkásság előmozdítására. A 
dunántúli evangéliumi egyesület el
határozta, hogy oly gyűjteményes 
munkát ád ki, mely különböző szer
zőktől felolvasásokat tartalmaz a gyü
lekezetekben tartandó vallásos össze
jövetelek s ünnepségek számára. A 

, felolvasás gyűjtemény szerkesztésével 
Kapi Béla körmendi lelkészt bízták 
meg.

Gyász-hírek. Április 16-án hunyt el 
a gölnicbányai gyülekezet nagyérdemű 
lelkésze, Zimmermann Andor, aki 
betegeskedése miatt másfél hónappal 
előbb már nyugalomba vonult. Teme
tése nagy részvéttel ment végbe áp
rilis 18-án. — Ihász László kisbaboti 
(győrmegyei) lelkészt súlyos csapás 
érte. Fiatal felesége, Süvegh Vilma, 
házasságuk első évében rövid szen
vedés után meghalt. — Frecska István 
lévai kántortanító április hó 15-én, 

’ életének 58-ik évében meghalt. - -  
Április hó 29-én hunyt el Körmenden 
Leithner Endre építész 84 éves korá
ban. A derék férfiú egész élete becsü
letes munkában folyt le. Mint a kör
mendi ev. gyülekezet presbitere áldá
sos munkásságot fejtett ki s nemes 
áldozatkészséget gyakorolt egyháza 
körében. —  Legyen áldott az elhuny
tak emlékezete!

Lelkészválasztás. A felsőesztergályi 
(Nógrád m.) egyházközség egyhangú
lag Biemik János komáromi esperes- 
ségi segédlelkészt választotta meg 
lelkészéül. A jó Isten áldása legyen 
az uj lelkészen és a gyülekezeten.

Küzdelem az iszákosság ellen. A 
svájci ref. egyház képviselői tanács
kozásuk tárgyává tették az iszákos-

(  ságot s annak leküzdése érdekében 
felkérik a lelkészeket, hogy az alko
holizmus kérdésével állandóan foglal- 

j kozzanak. Igyekezzenek a népet és 
ifjúságot prédikációikban és a hitok- 

j tatás alkalmával az iszákosság nép
rontó veszedelméről meggyőzni.

Missziói adatok. A legújabb statisz
tikai adatok szerint a keresztyén or
szágok 1912-ben 146,400.000 koronát 
fordítottak missziói célokra. A ben- 
szülöttek pedig 38,400.000 koronát. 
A protestáns misszionáriusok száma 

j  24 092, a benszülötteké, kik a misz-

szionáriusoknak segédkeznek 111.982. 
A benszülött keresztyének szám a: 
6,055 425.

A protestáns missziók ünnepe.
Áldozócsütörtökön a protestáns egy
házak közül többen a pogány misszió
ról szoktak megemlékezni. Ez alka
lommal az ünnepet megelőző estén, 
szerdán hét órakor a Magyar Misszió 
Szövetség istentiszteletet tartott a 
Deák-téri evangélikus templomban. 
Az ünnepi beszédet Podmaniczky Pál 
báró evangélikus lelkész tartotta, ezt 
megelőzően Raffay Sándor evangéli
kus lelkész mondott imát.

Egy haldokló fiú így szólt apjához: 
„Már közel vagyok a halálhoz és tu
dom, hogy meghalok. Ha meghalok, 
az út mellé temessetek, hogy mikor 
naponkint háromszor elmégy ott, jus
son eszedbe, hogy engem soha nem 
bátorítottál, ajkadról soha egy jó ta
nácsot és imádságot nem hallottam. 
Istenről és a lélek üdvösségéről ne
kem soha sem beszéltél.“ Megragadó 
szavak ezek, különösen ha egy gyer
mek intézi apjához. Nem kell-e a mi 
gyermekeinknek hasonló panaszra 
fakadni ?

I tth o n ró l.

Háborús veszedelmek. Egészen az 
utolsó napokig sötét viharfelhők go
molyogtak hazánk felett. Ugyanis 
monarchiánk az összes nagyhatal
makkal egyetértőén abban állapodott 
meg, hogy Albánia a balkáni háború 
befejezése után független állam legyen 
és hogy Skutari Álbániának jusson. 
Ezt az akaratát az európai hatalmak
nak nagyon jól ismerte Montenegró 
és Szerbia és mégis Montenegró to
vább ostromolta Skutarit. Szerbia 
pedig hűségesen segítette őt. Erre 
a hatalmak nemzetközi hajóhadat 
vonultattak a montenegrói partok elé. 
Azonban ez sem használt. Montenegró 
szerb segítséggel be is vette Skutarit. 
Erre azt követeltük, hogy Montenegró 
ürítse ki az elfoglalt várost.

Hosszú ideig húzódott a válasz, 
végre Montenegró hajlandó volt 
Skutari kiürítésére. így talán mégis 
elkerüljük a háborút.

Két millió jótékony célra. Egy 
aradi öreg nő magához kérette báró 
Urbán Iván főispánt és dr. Zimmer
mann Károlyt, az aradi kórház igaz
gató-főorvosát és közölte velük, hogy 
egy millió koronát adományoz kórház 
céljaira, s egy millió koronát a sze
gények otthonának adományoz. A jó
szívű nő úgy látszik átérzi azt az 
igazságot, hogy a vagyonnak sáfárai

H a r a n g s z q .

vagyunk s annak áldásaiban szegény 
embertársainkat is részesítenünk kell.

A z  o r s z á g  d o lg á r ó l.

A képviselöház május 5-én gyűlést 
tartott, melyen újra megalakult s tiszt
viselőket választott.

Ujonclétszám emelés. Az újonc- 
létszám újabb felemelése foglalkoz'- 
tatja a politikusokat. Most már egé
szen bizonyosra veszik, hogy a lét
számemelés meglesz, csak az a kérdés, 
vájjon hány ezerrel több újonc szük
séges. Szó van huszonötezer főről, 
de az is hírlik, hogy az emelés 36 
ezer főnyi lesz.

Az ellenzéki pártok egyesülése. Az
ellenzéki pártoknak a választójog 
alapján való egyesülése komoly re
ményekkel kecsegtet. Gróf Andrássy 
Gyula tárgyalást folytatott gróf Károlyi 
Mihálylyal, akitől az egyesülés esz
méje és terve eredt. Budapestre ér
kezett Justh Gyula is, akivel gróf 
Károlyi szintén tárgyalt. Ellenzéki 
körökben bizonyosra veszik, hogy az 
egyesülés az ellenzéki pártok közt a 
Károlyi által ajánlott alapokon létre 
fog jönni.

A  n a g y v ilá g b ó l.

195.

A görög király megkoronázása. A
görögök uj királyukat a gyászév után 
a legnagyobb fénnyel akarják meg
koronázni, s a koronázást a háború 
emlékének megünneplésével fogják 
összekötni. A törököktől elvett ágyuk 
egy részéből György király emlékére 
szobrot öntenek.

Bányarobbanás Amerikában. Fid- 
leyville (Pennsylvánia) egyik bányájá
ban robbanás történt, a melynek nyo
mán a bányában nagy tűz támadt. 
A robbanás idején körülbelül száz 
ember volt a bányában. Majdnem 
mind ott vesztek.

Hiszékeny emberek. A szatmári kir. 
törvényszék elrendelte Winter was
hingtoni hajóstársaság kivándorlásra 
csábító körleveleinek elkobozását. Az 
amerikai hajóstársaság Szatmár és 
Ugocsa vármegyéket valósággal el
árasztotta ezekkel a csábító körleve
lekkel. Azzal hitegette az embereket, 
hogy 10 —15 dollárt kereshet minden 
ember naponta. A nép körében igen 
nagy tetszésre talált a kivándorlásra 
csábító cég körlevele és igen sokan 
fordultak a washingtoni hajóstársa
sághoz, a mely hamis útlevéllel is 
ellátta a kivándorlókat és így igye
kezett őket átjuttatni a határon. Mint-
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egy 800—900 embert szédítettek el, 
a kik közül nagyon sokan katonai 
kötelezettség elől menekültek el.

Mennyibe került a háború? Egy
német újságban olvasunk egy kimu
tatást arról, hogy mibe kerül eddig 
a balkáni háború, amely már idáig 
huszonöt hete tart. A kimutatás szerint: 
Bulgáriának 300.000 emberbe és 594 
millió koronába, Szerbiának 200.000 
emberbe és 396 millió koronába, 
Görögországnak 150.000 mberbe és 
297 millió koronába, Montenegrónak
40.000 emberbe és 79 millió koro
nába, Törökországnak 400.000 em
berbe és 799 millió koronába. Összesen
1.090.000 emberbe és 2165 millió 
koronába.

Vájjon nem riadunk-e vissza ezek
től az óriási számoktól és nem lesz-e 
még forróbb az az óhajtásunk, hogy 
a háború érjen már véget ?

Napszámosból milliomos. A múlt 
héten meghalt Madridban Martinez 
Rivaz vasgyáros, a spanyol vaskirály, 
és most, hogy végrendeletét felbon
tották, kiderült, hogy három millió 
fontot hagyott hátra, ö v é  volt Spa
nyolországban a legnagyobb hajó
gyár és a legkiterjedtebb vasbánya, 
pedig koldusszegényen kezdte, kö
zönséges napszámos volt. A spanyol
amerikai háborúban hazafiságból há
rom hadihajót ajánlott fel a kor
mánynak. Nehéz munkával sikerült 
ezt az óriási vagyont megszereznie.

A p á lin k a . Szomorú kimutatást olvasunk 
egy napilapban arról, hogy az oroszországi 
iskolákban micsoda viszonyok uralkodnak. A 
híradás szerint Szentpétervárott egy hivatalos 
orvosi bizottság megállapította, hogy Jaketiri- 
noder orosz város 5721 népiskolai tanulójá
nak 27'8 százaléka gyönge egészségű. A 
vizsgálat megállapította, hogy a baj oka a 
rossz táplálkozás, a rossz lakás és főképen 
az alkohol. A gyerekek nagy része rendsze
resen issza a pálinkát. 18 százaléka nem kap 
reggelire mást, csak egy jó adag vutkit. Az 
5721 gyerek közül 3500 pálinkázik, tehát 62 
százaléka alkoholista. Sok gyerek már négy
éves korában kezdte a rossz szokást. Hétéves 
korában 20 százaléka. Nyolcéves korában 25 
százaléka kezdte élvezni az alkoholt. Arra a 
kérdésre, hogy kitől tanulták a pálinkaivást, 
az volt a felelet, hogy szüleiktől. Olvassuk el, 
mit mond az írás azokról, kik a gyermek bot- 
ránkozására vannak.

A Harangszó perselye.

A Harangszó terjesztésére eddig 
befolyt 28 korona 50 fillér. Újabban 
adakozott Puhr Mátyás Vassurány 2 K. 
Összesen befolyt 30 K 50 f.

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913. évi május hó 8-án.
Búza 22.—, Rozs 18.60, Árpa 18.60, Zab 

20.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

•VEGYES HI RDETÉSEK.
Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 

(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

^ A á .  j u a .  ^ « í a .  j i a .  -a  A A. j i í .  j i á .  j i a .  a a avr-VTr*V>v

i  S za lók y  Zsigm ond
szobrász  és kő farag ó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtór. J

Homokkő-, márvány-, grá- f  
nit-, syenit sírkőraktára. $ 
Kataszteri földm éréshez $ 
szükséges köveket rak- $ 

táron tartok. I
Épületm unkát és m inden
nemű javítást elfogadok.

I
ca»  A a f t i  fáfM h fftá f a  rftitiÉi fÉAifc Ä

S á n d o r F e r e n c
toronyóra-készítő

K örm en d en  (Vasmegye).
Költségvetés bérmentve.

o n  
1 ! &>

Egy jól nevelt
egészséges árva 
fiút tanulónak 
felveszek, ki a 

női szabóságban 
teljes kiképzést 
nyer. — Aján

latokat ezen 
címre kérek: 

VARGA ISTVÁN
női szabó 2-e

Székesfehérvár. ^

W ellisch Béla
könyvnyomdája és j 
könyvkereskedése 
Szentgotthárdon. 

Ajánja a nagytiszteletü j 
lelkész urak nagy- j 

becsű figyelmébe rak-1 
táron lévő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

POHL G É P G Y Á R
SZOMBATHELY.

Á lapíttatott 1856. —  Szám talan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Nyomatott Welliach Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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. t V A L L Á S O S  N É P L A P .
Meojelenlí novembertől februárrá mlnflen vasárnap, márcinstúl oKtöberrá minden m ásod vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházkerületi evangéliomi egyesület. 
Szerkesz t i  lí A1’ I UÉL4 ev. lelkész.

Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 5 0  fillér, c so p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m indennem ű m eg
keresések  a  szerkesztőség  cím ére K örm endre (V asvárm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanítő  is.

TARTALOM: Madár Mátyás: Ne félj, csak higyj ! (vers). — Stromp László: A három gyűrű meséje. — Endreffy János: Babonák. 
— F f re.8 József: Nem ver az Isten bottal. — A csecsemők gondozása. — Tegyük meg kötelességünket. — Az első segélynyújtás. —

Ország-Világ. — Persely.

Ne fé lj, csak h ig y j!
Ne félj, csak higyj I , így hangzik biztatásod, 

Nagy tanítóm, Isten egyszülötte.
S  habár előtted a keresztfát látod,

Bátrán haladsz utadon előre.
Zúgva morajlik az ellen haragja.

Te nem hallod, szemed nem látja azt,
S  míg a gonoszság keresztfád faragja,

Te áldva jársz, némítva a panaszt.
Ne félj, csak higyj! Tölünk is ezt kívánod. 

Kik a földön nyomdokidon járunk,
Csüggedt lelkünket leveri a bánat,

Vigaszt, enyhet sehol nem találunk.
Reánk tekintesz s biztató szavaddal 

Eloszlatod bús kétségeinket;
S habár a világ támad nagy haraggal, 

Békén hordjuk súlyos keresztünket.
Ne félj, csak higyj! a. hit gyözhetlen erő, 
, Mely csüggedni, lankadni nem enged.

Új bátorságra gyullad a csüggedő,
. Akit súlyos csapások levertek.

Újul erejük, kik az Urban bíznak,
Futnak, de nem fáradnak meg soha ;

Szárnyaikkal fel a magasba szállnak.
Hol nem szennyez a föld-bűnös pora.

Ne félj, csak higyj! Öh Uram, éleszd magad 
Oyen'gé hitünk szunnyadózó lángját.

Tisztítsd Or,bünt, mely itten reá tapad, 
Hogy keresse boldogabb hazáját.

Hitünk kiemel a f  öldnek porából.
Atyát mutat túl a felhők fölött;

Letörli könnyünk s biztató szavával '  
Nem enged csüggedni baj s vész között.

MADÁR MÁTYÁS.

A három gyűrű meséje.
(Egy nagy költő meséje után.)

Irta : S tro m p  L á sz ló , teol. akad. tanár.1)

Mesét mondok, atyámfiai, olyan 
mesét, aminőt talán még sohasem 
hallottatok. Olyan mese ez, amely
nek csak fele mese, a másik fele 
megtörtént valóság; az egész pedig 
szinar'ány igazság.

No már az ilyen mesét ugye csak 
szívesen meghallgatjátok ?

Halljátok hát . . . Hol volt, hol nem 
volt . .  .

Azaz, hogy mit beszélek ? Mert 
nemcsak úgy, mint a mesében szo
kás, de valósággal volt egy vitéz és 
nagylelkű, becsületes s épp oly val
lásos fejedelem, akit nagy uralkodói 
erényei miatt, csak úgy hívtak, hogy 
„Szaladin az igazságos“ s akinek a 
nevét az igazhitű muzulmán ember 
még manapság is épp oly tisztelettel 
emlegeti, miként pél ul mi néhai 
való jó Mátyás király lkat, a jő Is
ten áldja meg ő nagy emlékét. Ez a

*) Stromp László, Istenben boldogult po
zsonyi teol. akad. tanár 1899. május 22-én 
ólvafeta fel e tanulságos mesét a . felsőszelii 
(Pózsony-iíiegye) egyházban.

Szaladin a törökök kalifája (szultánja) 
volt, élt pedig ezelőtt több mint 700 
esztendővel, éppen abban az időben, 
midőn a keresztyének azokat a szí
vós háborúkat folytatták Üdvözítőnk 
szent sírjáért, amelyeket manapság 
is keresztes háborúk neve alatt em
legetünk. Az volt ám csak a háború ! 
200 esztendeig tartott, 6,000.000 ke
resztyén embernek vérébe került s 
végül is nem lett sikere. A szent föld 
Jeruzsálemmel és az Üdvözítő sírjá
val együtt ma is a törököké. •

Kezdetben, az igaz, el tudták a 
keresztyének Jeruzsálemet foglalni; 
meg is alapították nyomban a jeru- 
zsálemi királyságot s fenn is állott 
vagy 100 esztendeig; de aztán elve
szett örökre. Éppen Szaladin volt 
az, aki 1187-ben, erős ostrom után, 
a szent várost bevette s ott maga 
megtelepedett. De azért vallása miatt 
egyik alattvalóját sem üldözte; 
keresztyének, muzulmánok, zsidók 
békén élhettek, míg ő élt. Panaszra 
nem volt oka senkinek.

Ilyen világ volt Jeruzsálemben 
Krisztus urunk születésének 1187- lk 
és igazságos Szaladin uralkodásának 
16-ik évében, - -
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Eddig terjed az én meséin — a 
valóság.

* **
Élt pedig ugyanekkor Jeruzsálem

ben egy gazdag zsidó kereskedő, aki 
karavánjával messze Egyptomig, sőt 
Indiáig is eljárt s okos, becsületes 
iparkodással nagy vagyont, gazdag
ságot szerzett. De töméntelen vagyo
nánál és gazdagságánál még nagyobb 
híre volt a nagy lelkének, jó szivé
nek és éles elméjének. Jeruzsálem- 
szerte „Bölcs Nátán“ volt a neve.

A bölcs ember híre természetesen 
csakhamar eljutott Szaladin füléig, 
aki a sok hadviselés miatt éppen 
pénz dolgában meg volt szorulva. 
Elhivatta tehát Nátán zsidót, gondol
ván, majd kölcsön kér tőle s egyút
tal meggyőződik arról is, csakugyan 
olyan bölcs-e, mint a híre?

Nátán eljött s megállt a küszöbön.
— Lépj közelebb zsidó I Csak 

előre ! Ne félj I
„Féljen, aki ellenséged“ — feleli 

Nátán nyugodt méltósággal.
—  Te vagy Nátán ?
„Én vagyok.“
— Nátán, a bölcs ?
„Nem.*
— Ámha te nem is, de a nép azt 

tartja. És én kívántam megismerni a 
férfit, akit a nép bölcsnek nevez.

A két férfi lassan belemelegszik a 
beszédbe és Szaladin Nátán feleletei
ből csakhamar rájön, hogy itt csak
ugyan rendkívüli bölcs emberrel van 
dolga. Nátán eleinte azt hiszi, hogy 
Szaladin valami üzletet akar vele 
kötni s tudjuk, Szaladinnak szándéka 
is volt. De most a bölcs emberrel 
való beszélgetése alatt egészen meg
feledkezett a kölcsönről s egyszerre 
csak, Nátán nagy meglepetésére, egy 
különös kérdéssel fordult hozzá.

— Mondd meg nekem, melyik hit
vallás, minő törvény szerinted a leg
jobb?

„Én uram zsidó vagyok“ — feleli 
Nátán óvatosan.

— Én meg muzulmán vagyok, — 
vág vissza Szaladin. — És köztünk 
él a keresztyén. E három vallás kö
zül már most igaz csak egy lehet. 
Mondd hát, te melyiket tartod annak ?

Nátán egy kissé elgondolkozott s 
azután így kezdé beszédét.

„Hajdanában, réges-régen élt egy 
ember a messze Keleten, akinek volt 
egy megbecsülhetetlen drága kézből 
kapott gyűrűje. A gyűrű köve opál 
volt, száz színben játszó csoda rit
kaság s benne olyan erő rejlett, hogy 
Isten és ember előtt kedvessé tette

Iá8.

azt, aki e hittel viselte. A gyűrű 
apáról fiúra szállt drága örökségkép
pen és pedig mindig arra a fiúra, 
akit apja legjobban szeretett s aki e 
jogon feje lett az egész családnak.

így a gyű™ fiúról-fiúra szállva 
végül egy olyanhoz került, akinek 
három fia volt, mind egyformán jó 
és engedelmes, úgy, hogy az apa 
mind a hármat egyformán méltónak 
tartotta a gyűrűre. Mikor a legidő
sebb volt nála, gondolta, erre hagyja 
majd a gyűrűt; mikor pedig a kö
zépső vagy a legifjabbik jött hozzá, 
az örökösjelölt is ő lett. Hát persze 
ez ment így, amíg mehetett, de 
örökké nem tarthatott a habozás; az 
apa mindinkább érezte, hogy halála 
közeledik. Mit tegyen már most ? 
akármelyik fiát tünteti ki, megkese
ríti, megrövidíti a másik kettőt. Végül 
is gondolt valamit. Művészt hivatott 
titkon s a gyűrűjének mintájára még 
két egészen olyan gyűrűt csinálta
tott. A gyűrűk oly fényesen sikerül
tek, hogy többé az apa sem tudta 
megkülönböztetni, melyik az igazi s 
melyek a hamisak. Megörült az öreg 
s fiait külön-külön magához hivatva, 
egyenként megáldotta őket s átadta 
mindegyiknek a maga gyűrűjét — s 
meghalt.

Alig hogy meghalt az apa, hát 
előáll mindegyik a maga gyűrűjével 
s mindegyik feje kíván lenni a ház
nak. Nézdelik, nem tudják kisütni, 
melyik az igazi gyűrű. Hogy a há
rom közül kettő hamis, az bizonyos 
és mégis mindegyik a magáét mondja 
az igazinak. Végre is biró elé viszik 
az ügyet.

A biró meghallgatta mindegyik pa
naszát külön, megnézte mindegyik
nek a gyűrűjét külön s együtt a 
hármat, de csak nem tudott köztük 
igazságot tenni. Azért vagyok-e én 
itt — úgymond — hogy talányokat 
fejtegessek, vagy arra vártok, hogy 
az igazi gyűrű maga szólaljon meg ? 
De várjunk csak . . .  Mit is mondta
tok ? hogy az igazi gyűrűben varázs
erő rejlik s hogy az Isten és ember 
előtt kedvessé tudja tenni, aki ily 
hittel v is e l i? . . .  Nos, hát kelle  itt 
ítélet? Hamis gyűrűnek ily bűvereje 
nem lehet . . .  Azért, ha Ítélet helyett 
jó tanáccsal beéritek, menjetek el 
békével s vegyétek a dolgot, amint 
van. Mindegyikötök apjától kapta 
gyűrűjét, így hát higyje mindegyik 
a magáét igazinak. Hiszen bizonyos, 
hogy mindhármotokat egyforma sze
retettel szeretett s nem akarta el
nyomni egyiket sem a másik ked
véért. Nos rajta hát I Versenyezve

mutassa meg mindegyik az ő kövé
nek bűvös erejét. Segítse ezt a bűv
erőt szelídség, szívélyes összeférés, 
jóltevés, Istenbe bizás bensősége által 
előbbre. S majd ha a gyűrűk hatása 
a késő utódoknál kitűnik, évezredek 
múltán ismét e szék elé idézem őket. 
Akkor itt nálamnál bölcsebb biró ül 
és ítél . . .  Most menjetek . . .  “

így felelt meg egykor bölcs Nátán 
igazságos Szaladin azon kérdésére,, 
hogy a három vallás közül melyik 
az igazi s hogy az igazságos fejede
lem megértette jól a bölcs férfiú 
beszédét, mutatja az, hogy Nátánt 
barátjává fogadta . . .

És ez a mese az én mesémben.
*  **

És ez a mese, amely félig mese, 
félig valóság, amint mondottam, egé
szen szinarany igazság.

Miként egykor Szaladin idejében 
együtt éltek Jeruzsálemben zsidók, 
keresztyének, muzulmánok, úgy élünk 
együtt ma egy azon keresztyén anya- 
szentegyháznak, a Krisztus egyházá
nak különböző felekezetei, evangéli
kusok, reformátusok s római katoli
kusok és hányszor versenyeztünk, 
civódtunk az elsőbbség miatt, akár
csak annak a mesebeli embernek 
fiai —  a gyűrű miatt . . .  Már most 
melyikünk vallása az igazi s melyiké 
a hamis ? . . .  Előáll a kérdés, mint 
ott ama biró előtt, aki végül azzal 
döntötte el a pert: menjetek versenyt, 
mutassátok meg gyűrűtök bűverejét 
szelídséggel, szívélyes összeféréssel, 
jóltevéssel, Istenbe vetett bizalom
mal . . . Értjük-e a szót atyámfiai ?

Azért Szeretteim, ne azt keressük, 
ami elválaszt, hanem ami összeköt. 
Ne egymásnak a gyűlöletében verse
nyezzünk, hanem a szeretetben, hi
szen a keresztyén vallás a szeretet 
vallása s azt olvassuk e szeretetről 
a bibliában, hogy „hosszútűrő és 
kegyes az, nem irigykedik, nem cse
lekszik álnokul, nem fuvalkodik fel, 
nem cselekszik éktelenül, nem keresi 
csak az ő maga hasznát, nem gerjed 
hamar haragra, nem gondol gonoszt. 
Nem örül a hamisságnak, örül pedig 
az igazságnak. Mindeneket elfedez, 
mindeneket hiszen, mindeneket remél, 
mindeneket eltűr és soha el nem 
fogy“ (I. Kor. 13 4—8.).

És ne kutassuk, kinek a gyűrűje, 
hite hamis, csak éljünk s úgy éljünk, 
hogy velünk együtt az egész világ 
a miénket tartsa igazinak; a többit 
bízzuk arra a nagy Bíróra, aki maj
dan egykor ítél a szivek és vesék 
titkai felett s megjelenti a most még



1913. m ájus 25. HARANGSZÓ. 199

elrejtett dolgokat I . . .  Jó volna, ha 
ez intést meghallanák mindenfelé e 
szomorú időben 1 Akkor bizonnyal 
előbb jönne el hozzánk Isten országa!

Babonák.
Irta: Endreffy János.

Babona a józan észnek megtéve- 
lyedése. A babonás ember nem gon
dolkodik, hanem képzelődik. A leg
egyszerűbb dologban is, amit szemé
vel láthat s eszével tudhat, a leg
különösebb rendkívüliséget hiszi, 
képzeli. Szabadjára engedi képzelő
tehetségét s ennek segélyével elka
landozik oly világokba, hová tapasz
talata nem ér, mert nem is érhet s 
ott magyarázatul oly dolgokat keres 
és talál, melyek a valóságnak nem 
hogy megfelelnének, de sőt vele hom
lokegyenest ellenkeznek. A babonaság 
tehát lelki betegség, mely azonban 
hála Istennek, nem éppen gyógyít
hatatlan baj.

Minden nemzetnek vannak babonái, 
de mennél nagyobb a nép művelt
sége, annál kevesebb babonáinak 
szám a; mennél inkább halad előre a 
művelődésben, annál inkább hagyo- 
gatja el az ősapáitól reá maradt ál
datlan örökséget, a babonát. Óriási 
akadály azonban a babonák kigyom
lálásában az, hogy mindig akadtak 
a babonáknak ápolói, kik pártolták 
hasznáért, hisz abból éltek. A babona 
sok embernek a kenyérkeresője. Még 
olyan művelt világvárosban is, mint 
Berlin, ma is fönntartja magát egy 
csillagjós intézet, mely az emberek 
hiszékenységére s babonás hajlandó
ságára épült és húsz koronáért bo
csátja ki névre szóló planétáit s hogy 
az emberek előtt nagyobb hitele le
gyen, a tudomány cégére alatt árulja 
babonás portékáit. Japánban ma is 
szokásban van, hogy a hernyóval el
lepett mezőket varázslással tisztítják. 
A földbirtokos megfogad szegény asz- 
szonyokat e célra, kik dobszóval, 
cintányér zörgéssel kivonulnak a her- 
nyós mezőre s ott kis papirzászlócs- 
kákat tűznek a földbe, melyeken kü
lönféle érthetetlen babonás, de szerin
tük szent jelek díszlenek s azt hiszik, 
hogy ezzel elűzik a mezőt pusztító 
férgeket.

Sajnos, hogy babonát találjunk, 
nem kell messzire mennünk, van ná
lunk is belőle bőven. Vájjon ki ne 
ismerné a péntekkel kapcsolatos gyer
meki hiedelmeket? Aki pénteken fűt 
be először télire, annak leég a háza; 
ha az újesztendő péntekkel kezdődik,

az az év terméketlen le sz ; a kis 
gyerek, ha pénteken kapja az első 
fogát, a tej foga után sohase nő több 
foga; pénteken kezdett és végzett 
munkán nincs szerencse; aki pénte
ken nevet, vasárnap sir; pénteken 
útra kelni, —  kész szerencsétlenség; 
aki pénteken fekszik betegágyba, 
többé föl nem k e l; pénteken sütött 
kenyér keletien marad ; pénteken mo
sott ruhától kiütést kap az ember: 
kotlós tyúkot pénteken ültetni nem jó, 
mert megzápul alatta a tojás. S ki 
győzné elsorolni azt a számtalan té
ves és káros babonát, mit még az 
ártatlan pénteki nappal összekapcsol
tak ? — Ugyanígy bánt el a babonás 
köztudat a 13-as számmal is. A 13 
szerencsétlen szám, azért a babonás 
ember a világért sem ül oly asztalhoz, 
ahol vele együtt tizenhármán vannak. 
Egyesek azt állítják, hogy e számnak 
rossz hire az utolsó vacsorától szár
mazik, hol Jézus 13-ad magával ült 
s pár napra reá keresztre feszíttetett. 
Mily sajnálatos dolog, ha legszentebb 
dolgainkat ily babonás magyarázatokra 
használják föl I —  Sok babonának 
egyenesen vészes következményei 
vannak. Hány ember lakolt életével 
pl. azon kipusztíthatatlan babonás 
szokás miatt, hogy mennydörgés és 
zápor idején terebélyes fa alá kell 
menekülni. Pedig épp ellenkezőleg 
áll a dolog: a lombos fa az eső el
len véd ugyan, de a villanyos kisülé
seket mintegy magához vonja és ezt 
a villámot rendeses az érzi meg, aki 
a fa alá menekült. A pásztorember 
példája jobb útmutató, ki zivatar ide
jén kifordított subájában a földön 
hever végig s nem megy villámot 
vonzó fa alá. — Sok kárral járt az 
a babonás tévhit is, hogy a közelgő 
vihart és jégterhes felhőket harango
zás által kell szétoszlatni. Pedig a 
harangozás épp az ellenkező hatást 
idézi elő, mert a levegőrezgés meg
ritkítja a felsőbb levegőt s a villany
nyal telt levegőből épp ezért üt le 
a villám s rendesen a toronyba, mint 
a legmagasabb tárgyba.

Sok babona fűződik egyes napokon, 
számokon, füveken, köveken kívül az 
állatokhoz, mint pl. kuvik, bagoly, 
íecske, gólya, macska, kutya. Érdekes 
a teknősbéka babonás leszármaztatása. 
A mese ugyanis az tartja, hogy mikor 
Jézus e földön járt, mint szegény 
vándor bekopogtatott egy zsidó ember 
házába. A háziasszony, hogy alamizs
nát ne kelljen adnia, elbújt a sütő 
teknő alá s kis lányát megtanította, 
hogy tagadja el otthonlétét- Mikor a 
kis lány azt felelte Jézusnak, hogy

nincs otthon az anyja, Jézus azt 
mondta, hogy nem is fog többé ha
zajönni. A kis lány hiába is várta az 
anyját, mert az többé elő sem jött, 
kijött azonban a kamarából egy idom- 
talan állat, melynek hátára volt nőve 
a teknő. íme a babonának egy másik 
elkorcsosult alakja, mely nem kíméli 
még a vallás szent dolgait sem s 
bevonja oktalan képzelgésébe annak 
alakját is, kit gúnyoltak, csúfoltak 
életében is eleget, de evvel néki ár
tani mit sem tudtak.

A babonás hit tárgyai a boszorká
nyok, szellemek, sárkányok, kincs
őrző lelkek s egyéb hasonló ember
faragta bálványok, melyeket az ember 
képzelgő értelmetlensége teremtett 
meg, de az ember értelme is ássa 
meg sírjukat, mert a művelődéssel, 
felvilágosodással s a vallásos élet 
tisztulásával együtt jár a babonás 
képzetek veszése is. Ma már moso
lyognak azon, ki bal lábbal kel ki 
az ágyból, bal lábra öltözik és vet
kőzik, mert azt jónak tartja a fogfá
jás ellen. Nevetünk azon, ki azt tartja, 
hogy a boszorkány rontotta meg te
henét, ezért nem hagyja magát meg
fejni és úgy akarja gyógyítani, hogy 
dézsát borít a fejére vagy a temetőből 
hozott korhadt fakereszttel akarja a 
szegény állatot megverni s ezáltal 
megszabadítani a boszorkány hatal
mától.

S ami ezen már nevetségessé lett 
babonáknak sorsuk, az lesz egykor 
valamennyié. De addig is, míg meg
vannak közöttünk, küzdenünk kell 
ellenük minden erővel, mert a babona 
sokszor igen finom, behízelgő s való
színű köntösben is meg szokott jelenni 
és mindig akadnak gyenge hitüek, 
kik bizonyítják igaz voltukat. Ne té
vesszen meg az, ha egyesek állítják, 
hogy beszéltek szellemekkel, találkoz
tak az elhalt leikével . . .  stb., hisz 
beteg idegrendszerü emberek beteges 
képzelődései ezek, miket egészséges 
ember nem tapasztalt soha I És még 
egyet. A babonaság istenellenes dolog, 
tehát bűn. A babonában az ő mindenha
tóságát vonjuk kétségbe s megtagad
juk világot kormányzó hatalmát. Ezért 
mondottuk, hogy az egészséges val
lásos élet mindig ment a babonáktól, 
mert a babona mindenkor beteges 
tünet.

„Megismeritek az igazsá
got, és az igazság szabado
sokká tészen titeket.“ János 
ev. 8, 32.
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Nem ver az Isten bottal.
(Korrajz az orosházi nép életéből.)

Irta : Veres József.

(Folytatás )

Éjjeli nyugalomra tért a faluban 
maradó nép, férfia azonban nagyrészt 
kocsira szállt s vonult ki a tanyára, 
urasági földre robotba, folytatni a 
félben maradt szántást, nyomtatást, 
mert abban az időben sokkal keve
sebb volt ugyan a határban a ga
bonatermő szántóföld, de a késedel
mes, lóval végzett nyomtatás miatt 
sokszor a hó is szérűnél érte az 
asztagot.

Sötét este lett, mire Jóska haza 
érkezett a ménesről a két lóval, né
hány százból kellett kiválasztani a 
magáét.

— Takart-e kigyelmed tűzet, édes
anyámasszony ?

— Takartam fiam, ott van a tűz
helyen.

Jóska egy marék szalmát csava- 
rintott össze, s  a hamuval eltakart 
parázsból szorított bele egy keveset; 
sebesen, erősen fújni kezdte, hogy 
csak úgy duzzadt a kipirult arca s 
mikor igy lángra lobbant, meggyuj- 
totta a mécset.

Homályosan pislogott a mécs bele, 
időnkint feljebb, a cserép széléhez 
kellett piszkálni a zsírból a belet, 
hogy világa ki ne aludjék. Ilyen 
módon csináltak akkor tűzet, meg 
világot; nem is volt ám még gyufa, 
petróleum, gáz, villám világítás; sőt 
még később is, az otthon-öntött 
faggyugyertyával takarékosan kellett 
bánni!

Jóska tépelődött magában, meg
mondja-e édesanyjának, amit hallott, 
vagy se ? Mégsem mondja meg, hátha 
nem is lesz igaz, csak megijesztené 
vele szegényt.

összeszedte a szűrt, bekötött uj
jábán acél, kova, tapló; a tarisznyát, 
benne kenyér, só, szalonna. Befogta 
a kenderhámba a két lovat, föltette 
a kocsi oldalára a kétágú vasvillát, 
— anélkül nem szoktak kocsin el
indulni, — megmondta édesanyjának, 
hogy a tanyára megy, hajnalban 
onnan indul Szénásra, ur dolgára; 
felült a kocsira, de nem úgy ám, 
mint most szokás: oldalról függő, 
puha ülésre, hanem a kocsi feneké
nek deszkájára, lábát a kocsirúd 
mellett kétfelé lógatva.

— Isten áldjon meg, édes fiam, 
vigyázz magadra, — e szavakkal 
eresztette ki Jutka néni a két-három 
deszkából összerótt kapun a kocsit,

s utána betéve azt, rábocsátotta a 
gúzst — lakatnak. A Bodri kutya 
felugrott a szalmával, sárral tetejezett 
utcai falra, onnan ugatott a kocsi 
után még jó sokáig, feleselgetve az 
utca hangosan csaholó kutyáival.

Julinkáék háza táján meg sem áll
hatta Jóska, hogy lassabban ne hajt’ 
só n ; pedig nem láthatott egyebet, 
mint az utcára kivilágító ablakot ) 
hanem hallani hallott valamit. A 
Bandi éppen a lovakat itatta, s amel
lett nagy hetykén dalolta:

Már minálunk verbuválnak kötéllel,
Megfogják a szegény legényt erővel,
Hátra kötik a két kezét kötéllel,
Úgy kísérik be Gyulára fegyverrel. ,

Megdobbant a Jóska szíve: Bandi 
is tud valamit a katonafogdosásról, 
de nem fél, mert hiszen az ő édes
apja gazdag is, esküdt is. Amint a 
csikorgó kutgémmel felhúzza a ved
ret s csurogtatja szép lassan a vizet 
a vályúba, tovább dalolja:

A gazdagnak öt-hat fiát nem bántják,
A szegénynek, ha egy is van, elfogják.

— Úgy is van ! — sóhajtott fel 
Jóska s magában folytatta a dalt:

Utána megy apja, anyja, siratják,
Kérik pénzért az uraktól, nem adják.

Kifacsarodott a szíve a szegény le
génynek : rágondolt saját édesany
jára, ki nem is sejti még, mi fenye
geti édes fiát, rágondolt üldöző el
lenségére ; félig akaratlanul hangosan 
vágott bele Bandi nótájába az utolsó 
két sorral:

De megveri az Ur Isten idővel,
Ki a szegényt elfogatja erővel 1

Rácsapott a két ballagó lóra s 
hajtott ki a faluból.

Jól esett fájó szívének ez a kis 
boszu, ez a figyelmeztetés, ez a kis 
hivatkozás az Isten igazságára. Hadd 
gondoljon Bandi is az Istenre. Meg
veri az, ha nem veri is bottal!

A monori tanyák felé vitte az útja, 
egyik másik tanyán még szólt a 
furulya s a csendes őszi estén mesz- 
sze szállt az epedő dal.

Megérkezett a tanyára, a lovakat 
a kocsihoz kötötte, vetett elébük, 
maga pedig a kocsi elé ieküdt szűr
ben.

Lassan-lassan egymásután elhall
gattak a furulyák, a kutyák csaho- 
lása is megszűnt, csend lett, csak 
alvó lova lélekzett mellette néha 
nagyot, hosszan. Felnézett a csillagos 
égre s elgondolta magában: milyen 
sok csillag jár az égen, mégis szépen 
megférnek egymástól, soha össze 
nem ütköznek,, egyik nem irigyli a

másik fényét, — hát az ember miért 
nem tud a földön igy békében meg
férni?! Mikor egy-egy csillag lesza
ladt: követte tekintetével, míg eltűnt 
utolsó sziporkája is. Ugyan kinek a 
csillaga ? I

Elcsendesült.
Egyszer csak kutyája a Vigyázz 

vakkantott mellette, talán álmában; 
ő is csendesen rászólt, szintén álmá
ban : csiba te, Vigyázz! Hanem a 
Vigyázz megint mozdult, megint vak
kantott egyet; félálmában kocsizörejt 
hallott Jóska távolról; — az ország
úton mentek a kocsik, de a kocsizaj 
mindig közelebbről hallatszott, s mi
kor az ő bejárójukon a tanyára be
fordultak : a hű Vigyázz felugrott, s 
ugatva a kocsik elé szaladt. Jóska is 
fölébredt, fejét fölemelve, oda nézett: 
hát meglepetve látja ám a homály
ban, hogy három-négy kocsin vágtat
nak befelé.

Betyárok, vagy talán már éppen a 
katonafogdosók ?!

Felugrott, lekapta a kocsi oldaláról 
a vasvillát, s egyszerre úgy érezte, 
hogy most már ő is másodmagával 
van.

A kocsik a tanya eleibe kanyarod
tak, az emberek leugráltak, s az es
küdt hangját lehetett megismerni, 
amint parancsolta: körül kell fogni 
a tanyát. S amint a kocsi oldala mel
lett Jóskát megpillantotta, oda kiáltott: 
add meg magad Jóska, meg nem 
szabadulsz, katonának viszünk.

Látta a bottal, vasvillával ellátott 
embereket Jóska, el nem menekülhet: 
látta, hogy körülvették, meg nem véd
heti magát annyi ellen: hirtelen be
ugrott a konyha ajtaján, azt maga 
után becsapta, bezárta s föltette ma
gában, hogy meg nem adja magát.

— Nem voltam én falu átka, se nem 
loptam, se nem öltem, nézzen Istent 
bírák uraimék!

— Se szó, se beszéd, Jóska fiam, 
ennek meg kell lenni, mint az egy 
halálnak, ne ellenkezz!

— No hát, ha meg kell lenni, de 
nem is lesz meg emberhalál nélkül, 
— így válaszolt Jóska belülről, s 
erősen megmarkolta a vasvilla nyelét.

Odakint, úgy látszik, tanácskoztak 
a sötétben: hogyan foghatnák el. 
Jóska annyit hallott, hogy körül kell 
fogni a tanyát, be kell törni a konyha
ajtót.

A szegény kisbéres sírva, jajgatva, 
tanácstalanul tördelte kezét, de segí
teni gazdájának nem is mert, nem is 
tudott; a Vigyázz mérgesen ugatott 
az idegenekre, de azzal csak a zajt 
növelte.
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El is kezdték az ajtót döngetni, 
de nem nagy erővel, mert mi taga
dás, féltek is betörni, tudva, hogy 
ott belül Jóska vasvillával fogadja az 
embert; mit kímélné ellenségeit: rosz- 
szabb már nem lehet a sorsa.

Verték, döngették az ajtót, kiabáltak 
s azalatt két ember csendesen fel- 
lopózott a padlásra s a szoba padlá
sát lehetőleg nesztelenül fölbontva, 
leereszkedett a szobába, s mikor a 
konyhaajtó körül legnagyobb volt a 
lárma, besurrant a szobából a kony
hába s Jóskát, akinek egészen a külső 
lármára veszett az e sz e : hátulról 
megkapták ; hiába ordított, rug-kapált 
a szegény fiú : földre teperték s a 
felnyitott konyhaajtón betódult embe
rek segítségével megkötözték, a ko
csiba fölhelyezték s indultak vele 
másik tanya felé, más legényt fogni.

(Folytatjuk.)

A csecsemők gondozása.
Magyarországon a gyermekhalan

dóság ijesztően nagy. A statisztika 
kimutatása szerint, leszámítva a Balkán 
államokat, alig van egy is, amelyik 
e téren velünk versenyezhetne. Külö
nösen nagy a  gyermekhalandóság az 
Alföldön, pedig ez nemzeti szempont
ból annál sajnálatosabb és veszedel
mesebb, mert fajmagyar népet érint 
s így a magyarság erejét fogyasztja. 
A gyermekhalandóság Jkörül. különö
sen az asszonynépet terheli mulasztás. 
Nem mondjuk rosszakarat, mert nem 
tételezzük föl az anyákról, hogy gyer
mekeiket ne szeretnék, hanem tudat
lanság, vagy hozzá nem értés miatt 
pusztul el a legtöbb csecsemő. Felét 
a helytelen táplálás következtében 
beállott bélbajok viszik a temetőbe, a 
másik felét pedig az pusztítja el, hogy 
a kis gyermekeket nem szoktatják a 
levegőváltozáshoz, télen-nyáron egy
aránt melegen dunnázzák be s ennek 
következtében különböző mellbajok, 
úgynevezett köhögések miatt halnak 
el. A csecsemő-ápolás alapelveire már 
az ismétlő iskolában ki kellene tanítani 
a leányokat. De nem ártana, ha hébe- 
korba egy-egy előadás keretében is 
foglalkoznának ezzel a kérdéssel.

A csecsemő-táplálásnál igen fontos 
dolog, hogy az anyának elegendő 
mennyiségű teje legyen. Ezt csak úgy 
képes elérni az anya, ha kellő módon 
táplálkozik s ezért különösen nagy 
súlyt kell fektetni a szoptató anyák 
bőséges és megfelelő táplálására. Ke
rülni 4kell azonban a szoptató anyák 
alkoholélvezetét, mert az alkohol a

tejjel együtt a csecsemő szervezetébe 
jut és a gyenge szervezetre káros 
hatást gyakorol. A tápláláson kívül 
nagy fontossággal bir a csecsemő
gondozás egyéb teendője, különösen a 
csecsemő tisztántartása, helyes öltöz
tetése, levegőn tartása és edzése. E 
gondozás elmulasztása, vagy helytelen 
irányban való végzése miatt majdnem 
annyi csecsemő hal el faluhelyen, 
mint a bélhurut miatt. A csecsemő 
tisztántartása rendkívül nyomorúságos 
faluhelyen. Még jó, ha egy héten 
egyszer megfürdetik a szerencsétlen 
kis gyereket, amelyet agyonöltöztetve, 
súlyos dunnákba takarva, valóságos 
izzasztó fürdőknek tesznek ki. Az a 
rettentő szag, amely egy-egy gyer
mekes falusi háznál van, elárulja, 
hogy mily keveset törődnek a csecsemő 
tisztántartásával. A meghűléstől való 
oktalan félelem is sokszor arra bírja 
a szülőket, hogy a kis gyermeket 
szabad levegőre ne vigyék és így az 
fejlődésének első és egész életére leg
fontosabb idejében nélkülözi a levegőt, 
világosságot és kénytelen az amúgy 
is fülledt, felnőtt emberre is vesze
delmes szoba-levegőben tartózkodni.

Ha még megemlékezünk arról, hogy 
a szerencsétlen kis gyermeket jófor
mán soha ki nem bontják a pólyából 
s így tagjai állandóan le vannak kö
tözve és a szabad mozgásban aka
dályozva, továbbá megemlékezünk 
arról is, hogy ha a gyermek sir, 
mindenféle erős kábító szereket, mák
hajat, pálinkás ruhát stb. dugnak a 
szájába, akkor nyilvánvaló előttünk, 
hogy a falusi anyáknak a helyes 
csecsemő-gondozásra való kioktatása 
igazán szükséges. Magunk részéről 
üdvösnek tartanánk a Német biroda
lom egyes államaiban elterjedt azon 
szokás meghonosítását, hogy az anya
könyvvezető a születést bejelentő 
egyénnek a gyermekápolásra vonat
kozó rövid, nyomtatott útmutatást 
adjon által, amely különben a szü
lésznő kioktató munkájának is alapul 
szolgálhatna.

Tegyük meg kötelességünket.
Egy szegény asszony lehajolt az 

ut porába, felemelt onnan valamit s 
gondosan becsavargatta zsebkendő
jébe. Az egész jelenetet végignézte a 
rendőr, aki azt hitte, valami érték
tárgyat talált a nő, melyet jó volna 
igazi tulajdonosának visszaadni. Szót
lanul követte a nőt szerény lakásába. 
Ott aztán megszólította és megkér
dezte tőle, mit talált az utón? Az

asszony kibontotta zsebkendőjét, mely
ben a rendőr legnagyobb csodálko
zására két üvegdarabot látott. „Miért 
szedte föl ez értéktelen dolgokat?“ 
kérdi a bámuló rendőr. „Azért, hogy 
a gyermekek el ne vágják a lábukat 
vele, abban az utcában sok mezít
lábas gyerek lakik.“

Megteszünk-e mi is mindent, hogy 
másokat a kártól megőrizzük ? Külö
nösen az ifjúságra van-e gondunk? 
Vagy talán éppen saját példánkkal 
szolgáltatjuk a botránkozás kövét az 
ifjúságnak!

Az első segélynyújtás.
A magyar falu közegészségügyi 

viszonyainak sanyarú állapota szinte 
közmondásos. A hatóságoknak, sőt a 
község társadalmának minden ezirány u 
kívánsága teljes kielégülést nyer, ha 
a községben egy körorvosi állást, vagy 
gyógyszertárt szerveznek. Pedig hány 
ezer mindenféle kérdés előfordul még 
ezek mellett. Sok olyan kérdés, amit 
tulajdonképpen minden állami vagy 
községi segítség nélkül maguk a gaz
dák is megoldhatnának. Sőt mond
hatnék, hogy maguknak az érdekelt 
feleknek közreműködése nélkül a 
körorvosnak és a gyógyszertárnak 
legodaadóbb munkássága sem ér sem
mit. Hogy csak egy példát említsek, 
itt van a baleset, illetőleg az első 
segélynyújtás. Ha Budapesten, vagy 
más nagyobb városban szerencsétlen
ség történik, rögtön ott terem az 
önkéntes mentők, vagy a rendőrök 
serege és ha orvos mindjárt nincs 
is kéznél, akad olyan ember, aki a 
sérültet bekötözi és a lakására vagy 
a legközelebbi kórházba szállítja.

A falusi embert többnyire nem a 
saját portáján vagy emberi lakáshoz 
közel éri a baleset, hanem kint az 
erdőn, mezőn s igy ha a faluban van 
is orvos, rendszerint nincs kéznél, 
hanem előbb a beteget be kell szállí
tani a faluban saját, vagy pedig idegen 
lakásba. De hány faluban történik az 
meg, hogy a sérültet a beszállítás 
után azonnal orvosi kezelés alá lehet 
venni ? 1 A legtöbb helyen a sérültet 
csak órák múltán gyógyíthatja az or
vos, amikor tudniillik utóbbit kihozzák 
vagy a beteget viszik oda. Addig, ha 
hozzáértő nem akad s be nem kötö
zik a sérült testrészt, a beteg köny- 
nyen elvérezhetik. Éppen ezért volna 
oiyan igazán szükséges, hogy a köz
ségekben előadásokat tartsanak az 
első segélynyújtásról, sőt ezen túl- 

i menőleg, néhány embert egy kissé
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gyakorlatilag is kiképezzenek az első 
segélynyújtásra.

Az első segélynyújtásnál a seb 
bekötözése és a betegnek a szencsétlen- 
ség helyéről lakására, vagy kórházba 
való szállítása a legfontosabb. A seb 
bekötözésénél az első segélynyujtónak 
bátorságra, higgadtságra és körülte
kintésre van szüksége, a sebeket bár
mily csekélyek legyenek is, ki kell 
mosni és beragasztani, a nagyobb 
vágásokat kötésekkel ellátni, termé
szetesen megfelelő lisoform-vagy kar- 
bolfertőtlenítés után. Ha a seb erősen 
vérzik, a sérült tagot magasan kell 
tartani. Ütőérsérülésnél a sérült hely 
fölött kell a sebet elkötni, de ennél 
éppúgy, mint a csonttörésnél, azonnal

orvosért kell küldeni. Égett sebeknél 
óvakodni kell a fájdalmat vízzel csil
lapítani. Mérgezéseknél igyekezni kell 
a méreg-anyagot a gyomorból eltá
volítani és nagymennyiségű folyadék 
beöntése által hatását gyengíteni. 
Fulladásoknál és ájulásoknál mester
séges légzést kell előidézni stb. A 
sebesült szállítása vagy hordággyal 
vagy kocsival történik, ezek az esz
közök ugyanazok, mint a kö
zönséges betegszállításnál. Ugyancsak 
a betegápolásnál használható eszkö
zök, különösen kötések stb. alkalma
zandók a sebesüléseknél is, mindig 
ügyelve arra, hogy a kötszereket 
piszkos kézzel meg ne fertőztesse az, 
aki az első segélyt nyújtja.

O lvassátok  a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán fitotl oh, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajlákol.
Május 25. vasárnap, Apostolok csel. 19, 1—22. 

„ 26. hétfő, Apostolok csel. 19, 23—40.
„ 27. kedd, , „ 20, 1—16.
„ 28. szerda, „ „ 20, 17—38.
„ 29. csütörtök, , » 2 1 ,  1—25.
,  30. péntek, . ,  21, 26—40.
» 31. szombat, „ „ 22, 1—21.

Június 1. vasárnap, 1. Ján. 4, 16—21.
„ 2. hétfő, Luk. 16, 19-31.
„ 3. kedd, Cselek. 4, 32—35.
„ 4. szerda, Máthé 13, 31—35.
.  5. csütörtök, 5. Mózes 6, 4—13.
,  6. péntek, 1. Ján. 3, 13—18.
„ 7. szombat, Luk 14, 16—24.

Egyházkerületi felügyelő beiktatás.
Fényes ünnepségek közt iktatta hiva
talába a dunáninneni egyházkerület 
új felügyelőjét, Beniczky Árpádot. A 
Pozsonyban tartott ülésen Haendel 
Vilmos főjegyző imádkozott, majd a 
választási jegyzőkönyvet olvasták fel. 
A közgyűlésre érkező felügyelőt 
Baltik Frigyes püspök üdvözölte 
hosszabb beszédben, mely után Be
niczky Árpád tartotta meg székfog
laló beszédjét. Az új felügyelőt az 
egyet, egyház nevében Prónay Dezső 
báró, az egyházkerületek nevében 
Gyurátz Ferenc püspök, a református 
egyház nevében Antal Gábor püspök 
stb. üdvözölték.

Az országos evang. tanár- és ta
nító-egyesület múlt héten tartotta 
Szarvason évi közgyűlését. A köz
gyűlésen Dr. Mágócsy Dietz Sándor 
elnökölt s több tanügyi kérdés meg
vitatása után Payr Sándor soproni 
theol. akad. tanár tartott emlékbe
szédet Gróf Teleki Józsefné Róth 
Johannáról.

A soproni fögimnáziumi internátus.
A dunántúli egyházkerület a vall. és 
közoktatásügyi minisztériumhoz kér
vényt intézett, hogy líceumi épüle
tének nagyobbítására és internátussal 
kiegészítéséhez a kormány engedé
lyezzen 500.000 kor. segélyt. A mi
niszter most érkezett leiratában azt 
írja, hogy az ország jelenlegi pénz
ügyi helyzete mellett a kért összeget 
nem adhatja meg.

A kolozsvári gyülekezet évkönyve.
Egy munkásgyülekezet szép meg
nyilatkozása az az évkönyv, melyet 
Kirchknopf Gusztáv lelkész a kolozs
vári gyülekezet 1912. évi működé
séről kiadott. A gyülekezetnek van 
külön szegény alapja, a lelkészek és 
tanítók árváit segélyező alapja. A hí
vek áldozatkészsége az elmúlt évben 
7 ezer korona alapítvánnyal gazda
gította az egyház vagyonát, ö ssze
sen 49.000 koronára emelkedik az 
alapítványok összege. Az elmúlt év 
számbeli adatai a következők: Ke
reszteltek 41 gyermeket, konfirmáltak 
27 gyermeket, eskettek 23 párt (ebből 
16 vegyes), eltemettek 33 egyház
tagot, az Ur-asztalához járult 233 
hivő, áttért 4, kitért 2 egyén. Isten- 
tisztelet volt 93, ebből: 65 magyar 
és 28 német. Az ev. népiskolában 
beiratkozott 228 növendék, — ebből 
80 ev. és 51 ref. vallású.

Tanitóvála8ztás. A kemenesmihály- 
fai ev. leánygyülekezet eddigi máso
dik tanítóját, Gősy Ferencet egyhangú 
lelkesedéssel első tanítójává választotta.

Nemes alapítvány. Néhai egyházas- 
berzsenyi Berzsenyi Gyula keszthelyi 
lakos örökösei, a büki ev. gyülekezet 
iskolájának javára, egy 400 korona 
értékű répcevidéki takarékpénztári 
részvényt hagyományoztak; melynek 
évről évre esedékes szelvény-oszta
léka a büki ev. iskolába járó sze
gény és jó magaviseletü növendékek 
tankönyv és iskolai felszerelésének 
fedezésére fordítandó. A megbol
dogult régebben a büki egyház

község vezérférfi a volt s .'mint fel
ügyelő huzamos időn át szolgálta 
egyházközségét. A gyászoló család 
méltó emléket emelt számára ezen 
alapítvány által, mely örök időkre 
hirdeti a kiváló férfiú emlékét. Áldott 
legyer emlékezete.

Itthonról.
A német császár látogatása ki

rályunknál. Vilmos császár augusztus 
első felében Ischlben meglátogatja 
Ferenc József királyt. A császár csak 
egy napot fog Ischlben tölteni.

A földművelő Magyarország Kassán. 
A Magyar Gazdaszövetség június 
18-án Kassa városáben tartja nagy
gyűlését. A Gazdaszövetséghez be
érkezett jelentkezések szerint külön 
fognak felvonulni nagyszabású cso
portokban a gyűlésre a Délvidék, 
Pozsony, Bereg, Szatmár, Bács-Bod- 
rog, Temes, Torontál, Tolna, Zem
plén, Sáros, Szepes, Borsod várme
gyék. Az ország minden részében 
hasonlókép szervezkednek az esemény 
számba menő hatalmas gyűlésre.

Óriási tűz Pozsonyban. A múlt 
héten óriási tűz pusztított Pozsony
ban. Tizenkét utca gyuladt ki és este 
9 órakor sikerült csak a tüzet el
oltani. Számos sebesülés s néhány ha
láleset történt. Bécsből tűzoltó és men
tő-csapatok érkeztek Pozsonyba. A haj
léktalanok száma körülbelül 8— 10.000 
ember. A király telefonon érdeklődött 
a veszedelem iránt s 20.000 K-t kül
dött a leégett szerencsétleneknek.
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Nyom orék gy erm ek ek  o tthona. Szép 
emberbaráti intézetet avattak fel a múlt héten 
Budapesten. Az intézet a nyomorék gyerme
keknek nyújt otthont s azokat nemcsak gyó
gyítja, hanem egyszersmind iparos munkára 
ki is tanítja. A megnyitáson a szegény kis 
nyomorék gyermekek bemutatták, hogy mit 
tudnak. Az iskolateremben egymás mellett ül
tek a padsorokban. Púpos, sánta, béna gyer
mek volt valamennyi, úgy hogy a látogatók 
alig tudták elfojtani könnyeiket. A tanító a 
táblához szóllitotta az egyiket:

— Gyere ide Juhász ! . . .
Kis tízéves gyermek ugrott ki a pádból. A 

fiúnak hiányzott mindkét keze.
— írd le a nevedet!
A kis fiú jobblábába vette a krétát és 

szép olvasható írással leírta a nevét: Juhász 
Ferenc.

— Hol születtél ?
A fiú válaszképpen ráírta a táblára:
— Déván 1
A csodálkozás moraja futott végig a nézőn. 

Azonban a fiú mást is tudott. Lassan, óva
tosan lerajzolta a nézők elé Magyarország 
térképét. A vele egyivásu épkézláb gyermek 
se tudta volna különben lerajzolni.

Ezután számolás következett. Ehhez nem 
kell kréta, tehát gyorsabban ment. Pattogtak 
a számok, boszorkányos gyorsasággal változ
tak a műveletek. Mindenki tudott, mindenki 
boldog volt, ha rá került a sor, Szemellátha- 
tóan boldogok voltak, hogy velük foglalkoztak.

A műhelyben szintén folyt a munka. Fél
kezű gyermek simította a fát egy sarokban. 
Nagy ügyességgel hajtotta a gyalut.

— Hogy hívnak ? — kérdezték a látogatók.
— Stern Sándor.
— Nem nehéz a gyalu ?
— Nem. Csak először. Most már meg sem 

érzem.
Ezzel gyalult tovább. Kis dobozt készített. 

A többiek is faragtak, fúrtak. Könnyű famun
kát készítettek. A kész munkát rajzzal díszí
tik, majd kiégetik. Az égetők közt megint 
találkoztunk a kis Juhász Ferenccel, aki lábá
val égette be a fába a kirajzolt mintát . . .

így dolgozik a nyomorék gyermekek ott
hona. Legyen rajt az Isten gazdag áldása !

A gyermekekért. Múlt héten tar
totta Budapesten a Gyermekvédő 
Liga szokásos évi gyűjtését az árva 
és gondozás nélküli gyermekek ja
vára. Két napig gyűjtöttek asszonyok 
és leányok a főváros utcáin s ez 
alatt az idő alatt mintegy 100.000 
kor. folyt be erre a célra.

A király száz koronája. Becsüle
tes Puskás Antal szatmári ember 50 
esztendeje éldegél együtt hű élettár
sával. Most ünnepelték aranylakodal
mukat. Meghitt ünnepüket, melyet 
aranyosba öltöztetett alkonyodó élet
napjuk, megnövelte az ősz magyar 
király, s 100 koronát küldött nekik 
a nap örömére. Az a bankópénz az 
is valami, de még többet ér az az ér
zés, hogy az egyszerű emberek örö
mében is osztozni akart a magyar 
király.

Egy érdekes határozat. Hajdú vár
megye múltkor nagyon érdekes ha
tározatot hozott. Elhatározták, hogy 
felirnak az országgyűléshez s a sok

féle cím és kitüntetés eltörlését ké
rik. Bizony jó lenne, ebben a mi 
üres, hízelkedő, hiú korszakunkban! 

Alkohol nélkül is lehet mulatni.
Érdekes mulatság volt a múlt héten 
Déván. Csángó gazdák fiaiból álló 
ifjúsági egyesület tartott mulatságot, 
de kimondták, hogy semmiféle sze
szes italt nem szabad inni. Nem is 
ittak, és mégis jól mulattak. A mu
latság után szokásos bicskázás és 
verekedés is elmaradt. Ez azután 
igazán követésre méltó példa!

A z  ország: d o lg á r ó l.

Összeül a parlament. Tisza István 
gróf a parlament legközelebbi ülését 
május 26-ra hívta össze. Ezúttal 
napirendre fognak kerülni az ágyu- 
gyárról és a választójog büntető vé
delméről szóló törvényjavaslatok.

Tisza István lemond? Néhány lap 
azt irta, hogy Tisza István lemond. 
Utódjául Sándor Jánost emlegetik. 
Ugyan őt hir szerint Lukács László 
is kiszemelte belügyminiszternek.

Ötvenezer tartalékost haza bocsá
tanak. Állítólag az első tizennégy 
hadtest parancsnokságaihoz rendelet 
ment, a melynek értelmében az 1908. 
és 1909. korosztályú tartalékosok, 
szám szerint harmincötezerén, elbo- 
csátandók. Elrendelték továbbá az 
1910. és 1911. évi póttartalékosok 
részben való hazabocsátását. Ebből 
a két utóbbi korosztályból összesen 
tizenötezer embert küldenek haza, 
tehát a hazabocsátandó tartalékosok 
és póttartalékosok száma mintegy 
ötvenezer. A boszniai, hercegovinai 
és dalmáciai hadtest-körletekből egye
lőre nem bocsátják el a behívott le
génységet.

A  n a g y v ilá g b ó l.

Szkutari átadása. A montenegrói 
parancsnok átadta Szkutarit a nemzet
közi haderő parancsnokának. A mon- 
tenegróiak kivonulása teljesen rend
ben ment végbe és a nemzetközi 
haderő parancsnokát ünnepélyesen 
fogadták a városban. A montenegróiak 
között azonban mégis nagy az el
keseredés.

A balkáni béke. A békeszerződés 
aláírása körül uj nehézségek merültek 
föl. Bulgária és Törökország hajlandó
ugyan az előzetes békeszerződést 
azonnal aláírni, de Görögország és 
Szerbia húzzák-halasztják a dolgot.

Szerbia és Bulgária. Szerbia és 
Bulgária közt fennforgó ellentétek

egyre komolyabb jelleget öltenek. A 
két állam közt olyan feszült lett a 
viszony, hogy a lakosság már a há
ború kitörésére gondol. A Balkán
szövetség összeomlott és megújítása 
el sem képzelhető. Belgrádban a 
minisztertanács elhatározta, hogy a 
megszállott területeket nem üríti ki.

Ötven ember halála. Az észak
amerikai Nebraszkában nagy orkán 
dühöngött. A viharnak ötven ember
élet esett áldozatul. Nagyon sokan 
megsebesültek és az anyagi kár is 
igen nagy.

Bolgár katonák katasztrófája. Drá
ma és Buc között Macedóniában két 
bolgár katonai vonat összeütközött. 
Száz ember meghalt, ötven megsebe
sült.

Amerika az árvákért. Ohió állam 
nemrégiben törvényjavaslatot fogadott 
el, mely szerint azok az anyák, a kik 
családot tartanak el, nyugdíjat kapnak. 
Valami különös véletlen folytán ma
gyar asszony élvezi elsőnek ezt a 
kedvezést. Rácz Jánosné a neve, ki
nek a férje a klivlendi kórházban 
pusztult el és nagy szegénységben 
hagyta feleségét és öt gyermekét. Az 
asszony megkapta a segítséget, még 
pedig havi 215 koronát mert az első 
gyermek után 15. és minden további 
gyermek után 7 dollárt kap a törvény 
értelmében. Valóban áldásos, nemes 
törvény !

E lsiilyed t erdő. Wesztfália északi részé
ben van egy széles pusztaság, amelyet szent 
tengernek nevez a nép. Azt tartja a monda, 
hogy ott valaha nagy kolostor állott, amely 
egy éjjelen nyomtalanul eltűnt. A környező 
falvak lakói most mennydörgéshez hasonló 
zajt hallottak, sőt mintha könnyebb földren
gést is éreztek volna. A föld hirtelen elkez
dett sülyedni és tíz holdnyi területen egyre 
mélyebbre sülyedt. A letört földfal oldalából 
bővizű források fakadtak. Vizük az elsiilyedt 
földrész fölött három méter mély tengert adott. 
Néhány kilométer távolságra innen új források 
törtek elő a szántóföldekről, vizük rohanó 
folyam gyanánt siet az új tengerbe.

Japán és Amerika. A tengeren túl 
konkolyán tartanak attól, hogy Japán
nal a közel jövőben kellemetlen össze
tűzés következik be. Kalifornia ugyan
is, amely egyik leggazdagabb állama 
Amerikának, a közelmúltban olyan 
törvényt hozott, amely megtiltja a 
japánok bevándorlását. Japánban igen 
nagy emiatt az elkeseredés az Egye
sült-Államok ellen, mert ezt a törvényt 
lealázónak találják Japánra nézve. A 
hangulat valósággal harcias. A was
hingtoni kormány is komolynak látja 
a helyzetet és valósággal megdöbbe
nést keltett a japán kormány legutóbbi 
jegyzéke, amelyben harcias hangon 
tiltakozik a kaliforniai törvény ellen
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és sürgős elégtételt követel. Mivel az 
elégtétel nem lehet más. mint a tör
vény visszavonása, Wilson elnök min
dent elkövet, hogy a kaliforniai kor
mányt engedékenységre bírja. Bryan 
államtitkár személyesen közbenjárt 
a kaliforniai kormányzónál, azonban 
az eddigi jelek szerint sikertelenül és 
így a helyzet fölötte komoly.

A Harangszó perselye.

A Harangszó terjesztésére befolyt 
30 kor. 50 f. Újabban Kiss Sándor 
Tatatóvárosról adott 50 fillért, össze
sen 31 K. — A jókedvű adakozót 
szereti az Isten!

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913. évi május hó 22-én.
Búza 21.—, Rozs 18.—, Árpa 18.—, Zab 

19.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

Szép színes bibliai

KONFIRMÁCIÓI EMLÉKLAPOK
magyar és német kiadásban.

25 darab 5 korona.

Csomagolás és postadíj 1 korona.

Kapható; a „HARANGSZÓ“ szer
kesztőségében Körmenden.

I

lH  r f l l í t  i l t l h  i f l i í h r f l t É  A t f c  rf>4Éi i á i t  rr tó lh  v u í .  A

1 S za lók y  Zsigm ond
szobrász és kőfaragó 

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtór.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sirkőraktára. 
Kataszteri földm éréshez 
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm unkát és m inden
nemű javítást elfogadok.

VEGYES HIRDETÉSEK.

Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 
(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

Toronyóra-készítő. 

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Yasmegye. 
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

Számtalan
kitüntetés.

S AJ T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyérak

---------- R é p c z e la k .-----------

Egy jól nevelt
egészséges árva 
fiút tanulónak 
felveszek, ki a 

női szabóságban 
teljes kiképzést 
nyer. — Aján

latokat ezen 
címre kérek: 

VARGA ISTVÁN
női szabó 2-« 

Székesfehérvár.

Wellisch Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése 
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletii 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron lévő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

p n U I  G É P G Y Á R
r u m .  SZOMBATHELY.

Alapíttatott Í8Ö6. — Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
MeojelenlK novembertűl februário m áién  vasárnap, márciustól októberül m á ién  másoilk vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházkerületi evangéliomi egyesület. 
Szerkesz t i  K A1’ I BÉL 4 e v. lelkész. 

Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 6 0  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m indennem ű m eg
keresések  a szerkesztőség  cím ére Körmendre (V asvárm egye) kü ldendők . — Előfizetést elfogad m inden evang . lelkész és tan ító  is.

T A R T A L O M :  Kiss B éla : Apró prédikációk. — Pohánka M argit: A legfelsőbb hatalom. (Elbeszélés.) — Dr. Rodiczky Jenő: 
Gondoljunk a szénacsinálásra. — Veres József: Nem ver az Isten bottal. (3. folyt.) — Egy evang. uralkodó a leányához. — Ország-Világ.

Apró prédikációk.
Közli: Kiss Béla.

„Növekedők testben és lélekben, Is
ten és ember előtti kedvességben.“ Sen
kit sem lehet nagygyá tenni, de min
denkinek lehet nagygyá lenni. Az üres 
fejű ember emeltetésre számít s ha 
felemelik, azt hiszi, hogy magasra 
nőtt. A kis gyermek is egyszer akkora 
akart lenni, mint az apja s azért egy 
székre felállva így kiáltott szülőjéhez: 
„Apám, oly nagy vagyok mint te“ — 
„csak én nem lehetek olyan kicsi, 
mint te“, felelt vissza mosolyogva az 
apa. Egyébiránt a nagyság útja: a 
tanulás, a lelki növekedés feltétele: 
a jó és hasznos tanácsok betartása. 
Atyámfia, hallgasd meg alábbi jó 
tanácsaimat, kövesd azokat, és — 
naggyá leszel.

Légy olyan, mint az erős vár, azaz 
minden támadásra készen állj, de ne 
is légy olyan, mint a vár: azaz légy 
megnyerhető.

Légy olyan, mint a sas, azaz 
igyekezzél az alacsonyon felülemel
kedni, de ne is légy olyan, mint a 
sas, mely mindent körme közé markol.

Légy olyan, mint a szegletkő, azaz

hadd rúgjon át rajtad minden vesze
delem, de ne is légy olyan, mint a 
szegletkő, azaz óvakodjál, hogy semmi 
se ütközzék beléd.

Légy olyan, mint a harang, azaz 
egyöntetű ember, de ne is légy olyan, 
mint a harang, mely arra inog, amerre 
rángatják.

Légy olyan, mint a ló, azaz bátor 
és gyors, de ne is légy olyan, mint 
a ló, azaz ne engedd, hogy mindenki 
hátadra üljön.

Légy olyan, mint a pöröly, azaz 
szerezz magadnak olyan erőt, mely 
mindent összezúz, de ne is légy olyan, 
mint a pöröly, azaz ne éreztesd min
denkivel erődet.

Légy olyan, mint az óra, azaz mu
tasd meg mindenkinek, hogy hogyan 
jár az idő, de ne is légy olyan, mint 
az óra, azaz ne engedd, hogy min
denki felhúzzon.

Légy olyan, mint a zongora, azaz 
igyekezzél összeegyező hangot adni, 
de ne is légy olyan, mint a zongora: 
azaz ne légy rosszul hangolva.

Légy olyan, mint a kard éle, azaz 
légy finomra köszörülve, de ne is légy 
olyan, mint a kard éle, azaz senkit 
ne sérts.

Légy olyan, mint. a sakkbáb, azaz 
igyekezzél mindig nyerni, de ne is légy 
olyan, mint a sakkbáb, azaz ne en
gedd, hogy veled játsszanak.

Légy olyan, mint az arany, azaz 
mindig tartsd meg értékedet, de ne is 
légy olyan, mint az arany: azaz csak 
a gazdagnak hozzáférhető.

Légy olyan mint a kút, azaz nyújts 
enyhülést másoknak, de ne is légy 
olyan, mint a kút, azaz ne engedd, 
hogy mindig huzgáljanak.

Ha e szabályokat megtartod, sze
retni, becsülni fognak. Nagynál és 
kicsinynél mindig kedvességben leszel. 

#
„Mindenkivel jót tegyetek, de ki

váltképen a ti hitetek cselédjeivel.“
„Hiszen csak aztán érdemesek 

volnának rá.“ — Kik? mire? Hát a 
szegények a segedelemre, a betegek 
a segélyápolásra. De nagyobb részt 
hálátlanok. Szent igaz, hogy a hálát
lanság nagy vétek, de ki az oka, hogy 
az emberek hálátlanok ? Rendszerint 
az, a ki a jót osztogatja. Éhes ván
dor áll meg küszöbödön és te így 
szólsz: „Sára, vess neki egy darab 
kenyeret, hogy hordja él magát,“
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Atyámfia I Érdemel hálát az ily jó
tétemény ? Fiad jő s 30 fillért kér 
egy kis bibliára. Te pedig igy szólasz: 
No még ezt az utolsó pár garast is 
vigye el az ördög“ s a pénzt úgy 
dobod oda, hogy a fiú krajcáronként 
szedegeti össze az ágy alul. Ki le
gyen hát e jótettekért hálás ? A fiu-e 
vagy talán az Isten ? Hej atyámfiai! a 
jótételben igen sok függ a hangtól, 
mellyel azt adjuk. Ennek szokott 
visszhangja lenni az igazi hála. Ha 
például a vándorembernek így szóltál 
volna: .Kedves felebarátom I Isten is 
tudja, hogy magam is szegény va
gyok, de azért szívesen megosztom 
veled utolsó falatomat; jer, ülj le ide, 
pihend ki magad, költsd el békessé- 
gesen e kenyeret, vagy ha a fiúnak 
azt mondtad volna: „Jer közelebb 
édes fiam I Nézd atyádnak ez a 30 
fillér az utolsó vagyona, de lemon
dok róla, mert lelked java  kéri azt 
tő lem .. . ,  itt van édes fiam, vidd el, 
én majd dolgozni fogok, csakhogy 
te nevelkedj, mint a gyermek Jézus 
Isten és emberek előtti kedvességben“. 
Oh mondd meg, vájjon a vándor és 
a fiú hálátlanok maradtak volna-e ?

Tegyünk jót, de mindig okosan 
és bölcsen. A török szultán egy 
pénteki napon a templomba ment 
s útjában egy szurkos szakáliu, 
rongyos öltönyü török lépett eleibe 
s keresztbe vetvén karját, földig 
hajló tiszteletben így szólítja meg a 
szultánt: „Nagy hatalmú szultán! 
Hiszed mindazt a mit a szent pró
féta tanít ?“

A szultán így felelt: „Igenis hiszem 
mindazt. “

A szurkos szakáliu török folytatá: 
„A próféta azt mondja a koránban, 
hogy minden mohamedánus testvér; 
azért édes testvérem légy jó, oszd 
meg velem a te örökségedet“. A 
szultán elmosolyodott s gondolta, hogy 
különös neme ez a kéregetésnek, de 
mivel igen jószivü volt s egyben 
bölcs is meg okos is, adott neki 
egy aranyat. A török fejcsóválva 
nézegeti az egy aranyat s végre így 
szólott „Kedves testvér 1 Neked annyi 
aranyad és ezüstöd van, hogy száz 
öszvér sem vinné el, hogyan van 
hogy te testvérednek mégis csak egy 
aranyat adsz ? Gyermekeim otthon 
éhen halnak, nekem az éhségtől fel
kopik a szájam, hát testvéri osztály 
ez ?

A jószívű szultán intőleg emelte 
fel ujját s így szólt a törökhöz: 
„Testvér! elégedjél meg ezzel az egy 
arannyal, mert a mi családunk oly 
óriási nagy, hogy ha minden testvé

rem eljönne a maga osztályrészéért, 
attól félek, hogy akkor tőled még 
vissza kell kérnem a neked adott 
aranyból.

A török megértette a bölcs szultán 
szavait s megelégedetten távozott a 
kapott egy arannyal.

íme I az ajándékozást kisérő sza
vak többet értek a nyújtott ajándék
nál, mert örökre kiirtották a török 
szívéből a telhetetlenséget, a szultán 
iránt pedig örök hálára kötelezték őt.

A legfelsőbb hatalom.
Elbeszélés. Irta : Pohánka M argit.

I.
Ilyenkor őszidő vége felé oly zor

don, sivár a tájék, midőn se közel, 
se távol nem láthatni egyebet szo
morú lomhán úszó fellegeknél, míg 
alant a bámuló s zizegő avaron éhes 
varjak csapata kering, elszórt, fekete 
foltjaiként a mezőnek.

Lassan-lassan világosodik a szürke 
égbolt, apró felhőfoszlányok képződ
nek, hogy mögülük egyszerre elő
tűnjön a nap aranysárga korongja. 
De már nem teremt, nem éltet sem
mit. Hová lett sugarainak perzselő 
heve, fénye ? Elenyészett, eltűnt a 
nyárral az is.

Keskeny kis dülőuton két ember 
halad lassú, öreges léptekkel; —  
néhol megállapodnak, mintha igy is 
nehezükre lenne a gyaloglás. Pedig 
csak a nagyobb nyomaték kedvéért 
teszik, ha valami fontos mondandóra 
térnek.

— Látja kigyelmed amott folyik a 
Maros vize — nohát egész odáig 
nyúlik ez a szántóföld.

Tabódy Péter ernyőt csinál a te
nyeréből, hogy jobban láthasson. 
Sokáig vizsgálódva tekint a messzi- 
ségbe, mialatt homloka észrevétlenül 
komor ráncokba húzódik.

— Hm, hm 1 Aztán nem szokott 
errefelé haragos kedvében lenni a 
Maros ? Mert bizony mondom : akkor 
nem ér egy lyukas hatost az egész 
földdarab.

— Attól ne féltse kigyelmed. Mióta 
édesapám (az Isten nyugosztalja) rám 
testálta, de még az ő idejébe se ment 
tovább a viz ott ni, annál a kőrisfánál.

Péter úr azonban hitetlenül csó
válja fejét és megint csak átnéz a 
túlsó oldalra. Ács Andrást erre elönti 
a méreg s úgy veti oda sértődötten, 
hogy hát nem muszáj nagyon el
hinni, ámbár ő világéletében nem 
volt barátja a füllentésnek.

— Jó kövér föld, jó termőnek 
ígérkezik!

E szavakra nyomban elfujódik min
den neheztelés, szálló pehelyként:

— De az ám I Hát megköthetnők 
az alkut szomszéd uram ?

Felelet helyett tovább indulnak ki 
a szántásból, hazafelé. A keresztutig 
csupa jelentéktelen dologról esik szó. 
Ott elbúcsúzik Tabódy Péter, mert az 
ő tűzhelye odaát épült túl a Maroson.

— Jövő héten lesz nálunk kuko
ricatörés, ha Isten kegyelméből elvé
gezzük, bejövök Peterdre a dolog 
meghányás-vetése végett. — Paroláz- 
nak, aztán ki ki folytatja a maga útját.

Egyiknek lábai alatt nemsokára a 
folyó kékes-zöld vize hömpölyög 
méltóságosan, míg által megy a do
bogó, recsegő tahidon. Arra gondol, 
hogy az asszonya otthon bizonyára 
rég kitálalhatná a gulyásost, csak az 
ő jöttére várnak. S megkettőzteti 
lépteit. . .

Hát a másik ? Annak pedig ép 
most jegyzi Mózsi zsidó az üressé 
lett pálinkás fiaskók számát. Biz’ elég 
szomorú, de így van 1 Hej, nem volt 
mindig így, csak mióta kiköltöztet
ték árnyas temetői fák alá azt a jó 
asszonyt, ki az ura lépéseit Isten 
háza felé egyengette. Azt az utat 
benőtte a feledés mohája, helyette 
másik nyílott Ács Andrásnak : a Mózsi 
ablakai irányában. Talán ha akarna 
se tudna már visszatalálni az elha
gyott ösvényre.

A szorgalmaskezű munkás félre
dobta szerszámait és ha leánya : Eszti 
fel nem veszi azokat, tönkrement 
volna kicsi gazdaságuk az utolsó 
szalmaszálig. Most pedig el akarja 
adni földjét i s : az apai örökséget, 
hogy abból kerüljön pálinkára.

Múlt az idő. Mikor aztán betoppant 
hozzá Tabódy Péter, arra a szilárd 
elhatározásra kerül a sor: egy fillér 
nem sok, annyit se enged.

Esztike, ki eddig néhány darab 
fehérnemű mángorlásával buzgólko- 
dott, — a vendég jöttére csöndes 
zajtalanul rakosgatja s teszi a szek
rénybe félig végzett munkáját.

— Hová Eszti ?
— Megyek édesapám kocát etetni. 

Kendtek csak beszélgessenek nyugod
tan, nem zavarom — feleli vissza az 
ajtóból.

Éles vizsga pillantások vetődnek 
kisuhanó karcsú alakja után a Tabódy 
Péter deresedő szemöldöke alól.

— Kicsit borsos árát szabta bizony 
a földjének szomszéd uram —- kezdi 
a szót. De van egy módja, hogy 
szépen megegyezzünk. Akarja hallani ?
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— Hogyne akarnám ? — mondja 
András gazda, de mindazonáltal nem 
rejhet el a hangjából egy kis elé- 
gületlenséget.

— Úgy áll a dolog kedves szom
széd uram, hogy a kigyelmed szép 
dolgos leányát feleségül szeretné 
fiam: Ferkó. Én tehát eljöttem meg
kérni neki kigyelmedtől. Odaadja ? 
Akkor megadom a földjéért ameny- 
nyit kér.

Mit szól hozzá?
Dehogy habozott András gazda, 

dehogy I Itt csak üstökén kell ragadni 
a jó szerencsét. Esztike tehát tudtán 
kívül el lön ígérve a gazdag Tabódy 
Ferkónak. Hátha mégis meg kellett 
volna kérdezni előbb a lányt? —  
gondolkozik az apa. E h ! ahhoz megy, 
kihez én akarom! Az alku így vég
legesen megköttetett. Jövő őszi vetésig 
Péter úr betábláztatja a Maros menti 
földet saját nevére ; akkoráig Esztike 
menyecske lesz rég. Szinte zsebében 
érzi már Ács András a teméntelen 
pengő forintot

Eközben hóna alatt kukoricával 
színig töltött szakajtót hozva Esztike 
is visszajön.

— Ej-ej tán minket is megetetnél 
vele hugám mint a kocákat ? — kö
tődik Péter úr fölemelkedve ültéből. 
Megcirógatja rózsapiros orcáját s úgy 
elnézi míg a lány sürög-forog és rejti 
el vékáját a búbos kemence mögé.

— No mehetnénk hazafelé — fogja 
is kalapját mindjárt. Későre jár az idő.

Dicsértessék a Jézus K risztu s....
Mindörökké am en! — végzi be 

alig hallhatóan a ház ura.
— Hát kigyelmed is pápista em

ber ? Akkor legalább egy templomban 
esküdhetnek a gyermekeink.

Ez utóbbi szavakat súgva ejti bár 
Tabódy Péter közel hajolva Ács gazda 
füléhez; — igy is meghallja azért 
Eszti.

— Persze hogy pápista vagyok —  
hagyja rá amaz.

Esztike dobogó szivére szorítja 
mindkét kezét:

Szent Isten jól hallott-e? Az ő édes
apja, a régi lutheránus, — megta
gadta hitét?

Ügy tetszik, mintha az is megdöb
bent volna saját vakmerő szavaitól. 
Visszavonná, de ekkor megcsendülnek 
fülében a szépen pengő lorintok és 
megkeményiti szivét. . .

— Lásd édes lányom, ilyen sze
rencsét meg kell becsülni, fájin dolgod 
lesz a Ferkónál. Hiába lett volna 
minden ellenkezés. Akarom ! — ez a 
szó magában foglalt kérést és fenye
getést egyaránt. Talán a meghalt jó

édesanya szelleme lengett fölötte, az 
diktálta neki, midőn Észtike nagyot 
fohászkodva kimondta a döntő szót:
— Hozzámegyek.

Isten utjai beláthatatlanok.

II.
Hogy hogy nem, attól kezdve mint

ha Ács András lett volna legsűrűbb 
látogatója a vörös szakállu Mózsinak;
—  az a tábla ott a söntés falára 
akasztva legalább ezt bizonyítja, tele 
lett a följegyzett kontóval. Mózsi csak 
habozva, bizonyos gyanakvással hordja 
már szorgalmas vendégének a pálin
kás bütyköst.

— Majd, majd lesz pénz bőven. . .  
telik a földből,. . .  jó kövér földből. . .  
hozzon még egy üveggel! — biztat- 
gatja András gazda, míg szemei üres 
tétova bámulással merednek a piszkos 
füstös mestergerendákra. Vájjon lesz-e 
hatalom megállítani őt az elveszítő 
mélység felé rohantában ?

Ezalatt pedig menyasszony-lánya: 
Eszti nekilát otthon a dolognak: vál
lára véve ásót, kapát kora hajnalkor 
már elindul ki a földekre, meg sem is 
pihen szorgalmas keze napszálltáig.

— Ha már így kell lenni, legyen 
meg Isten és édes apám akarata: 
feleségül megyek ahhoz az emberhez. 
De legalább hadd lássa jövendőbeli 
apósom, hogy Ács András igazat 
mondott: kevés föld van a határban 
ilyen dúsan termő. Csak mívelni kell,
— de hát szegény édesapám nem 
igen bírná a dolgot, sokat beteges
kedik mostanában — mentegeti ma
gában Eszti.

— Istenem bocsásd meg neki, csak 
ne lett volna hitetagadóvá I

Ilyetén gondolatok mindig keserű 
könnyeket csalnak elő szemeiből, de 
hamarosan beléfojtja bánkódásait a 
mindent feledtető munkába.

Mire elérkezett az aratás időszaka, 
arra meg is látszik a szorgalom ered
ménye Ács Andrásék földjén; ring 
a kalásztenger, érett buzafejei szinte 
roskadoznak az áldott teher alatt. 
Büszkén mutatja Ács gazda Tabódy- 
nak: No lám, mondtam én ezt 1 Az 
szintén gyönyörködik benne, elége
detten bólintgat, örülvén a jó vásárnak.

így nemcsak a földjeit szaporíthatja 
meg, hanem még egy takaros menyecs
két is vihet az árán haza. Hozományul 
dehogy adta volna a leánnyal Ács 
András a földjét; annak pénz kell, 
ami hála Istennek kerül nálam. Eszti 
jó leány, szorgos is, csinos is, hát 
miért rontsam kedvét a Ferkónak ?
—  imigyen gondolkodók.

Mire kaszálásra kerül a sor, itt libeg

már mellette az Eszti piros, százráncu 
szoknyája. Készülődnek is két falu
ban az esküvőre, mert az lesz ám, 
akkor csapnak ám olyan lakodalmat, 
hogy elmegy a hire I Hej, beh fölveti 
az irigység sok leány szivét, — hogy
isne I — legmódosabb asszony lesz 
az Esztiből hét határban.

Már jönnek . . . közéig a menet 
végig a falun . . .  itt is, ott is nép
csődület támad nyomban . . . innét- 
onnét borzasszőrű kuvaszok rontanak 
dühös ugatással a fölszalagozott 
lovak elé. Viszik Ács Esztit eskü
vőre . . .  De nem Peterden lesz az, 
hanem a szomszéd faluban . . . Ott 
van pápista templom. Eszti alig várja, 
hogy vége legyen az útnak, esküvő
nek . . . mindennek . . . aztán . . .  az
tán majd csak megszokja ő is az 
életet hites ura oldalán.

Oly nyomasztó a hőség . . .  és mi
csoda porfelleg kerekedik mindunta
lan ? Szél süvít a földeken, távoli 
vészes morajlás hangjait sejtetve . . .  
aztán pillanatok alatt elváltozik a de
rült ég, pokoli sötélség terül minde
nekre. A lovak ostorcsapás nélkül is 
száguldanak már, mint megvadult 
bika a vörös kendő után. Csak gyor
san előre! Rettentő dübörgést vakító 
fényözön követ egymásutánban . . . 
kitört a szörnyű vihar.

Első kocsiról most kiáltások hang
zanak : vissza, vissza ! . . .  nem lehet 
átmenni a folyón . .  . elvitte hidját az 
áradat. Kiöntött a Maros! Vissza, 
vissza 1

És megfordul a beláthatatlan hosszú 
sor kocsi hazafelé, a lovak sörénye 
csapzott, pántlikájuk tépett foszlá
nyait ezerfelé röpíti a bősz fergeteg. 
Beh siralmas látványt nyújt egy ilyen 
lakodalmas menet, mely hozzá még 
el sem ért a templomig!

Otthon Peterden növekvő aggódás
sal vár egy deresedő hajú ember, 
ki-kitekintget ajtón, ablakon, anélkül, 
hogy valamit is láthatna, nem annyira 
a zúgó zivatartól, mint inkább elhomá
lyosuló könnybeborult szemeitől. Meg- 
meg-recsegnek az ablaktáblák; ő neki 
úgy tetszik: az égzengésből egy
hang kiáltja feléje minduntalan:

— Hitetagadó! hitetagadó !
összerázkódik, —  megroggyanó

térdekkel támolyog újra és újra az 
ajtóhoz, de a lelkiismeret szava min
denüvé követi:

— Hitetagadó !
Leányom, kedves leányom, Eszti

kém 1 tördeli Ács András —  gyere 
haza édesapádhoz. Uram Istenem, 
avagy ő általa akarsz-e ostorozni 
engem ? I



208. HARANGSZÓ. 1913. iúnius 8.

Ottkünn egyre szakadt az eső, 
mintha öntenék; felhőszakadás ez, 
amilyenre öreg emberek sem emlé
keznek többre!

Megmenekültek a bőrig ázott lako
dalmasok és mindenki siet a maga 
fedele alá. Kurjongató legények, leá
nyok ajkán rég elhalt a nóta; — 
ilyenkor inkább sírni kellene! Ács 
András akkor érezte Isten végtelen 
irgalmát igazán, mikor szivére ölel
hette a leányát. Csakhogy bele nem 
veszett az áradó Marosba. Az esküvő, 
a lakodalom persze elmaradt; kárba 
ment két hétnek minden készülődése, 
fáradtsága; már most megehetik Ta- 
bódyék a töméntelen cifra fonatú 
lakodalmi kalácsot, csak bírják!

Ezen azonban nem trécselődik 
senki, hogy is érnének rá, mikor a 
Maros árad, egyre árad, — már dön
téssel fenyegetve a falut. Uram elég 
legyen a te haragodból! — fohász
kodnak a gazdák.

A peterdi evangélikus templom 
harangjai kongnak-bongnak, mintha 

' Ács Andrást intenék azok i s :
—  Hi-te-ta-ga-dó!
Végre sok aggodalomteli nap után 

a folyó visszasietett medrébe. De azt 
a pusztulást, mely nyomában támadt, 
nem ecsetelni, — látni kell, hogy 
összefacsarodjék a szívünk 1 Hova 
lett annyi verejtékes munka gyümöl
cse, hová? Ács András térdre hull a 
puha, alig szikkadó talajban. Üresen 
szomorkodó, iszappal teli, széllyel 
kuszáit buzakalászok, ti lehettek ta
núi, hogy őszinte bűnbánás volt ki
fejezve térdrehullásában, ne fogadjá
tok hát több szemrehányással.

—  Istenem, Atyám I méltán sújtasz 
haragoddal, érzem, hogy eltértem az 
ösvényről . . . merre találok ismét 
vissza ? . . .  Óh bocsásd meg a mi 
vétkeinket. . .

„Én vagyok az út . . . mondja 
Jézus.

Kelj fel embertársam és Ötét kö
vessed I

* *#
András gazda otthon e szavakkal 

borult a leánya vállára: „Eszti, kol
dusok lettünk I “ De nyoma sincs 
hangjában a keserű panasznak, va
lami nyugalmasan édes érzés csil- 
lámlik belőle. Mert mit is vesztett el, 
ha a Krisztust fogadta az ő szivébe ? I

Tabódy Péter ezekután, hogy a 
Maros tovább merészkedett annál a 
bizonyos kőrisfánál, — persze a gon
dolatától is elállóit a földvásárlásnak. 
Majd keres másutt. Úgymond, ilyen 
helyről sohse tudja az ember:

mikor hoz fejére veszedelmet. A 
Ferkó pedig avval az izenettel kapta 
vissza tarkavirágu selyem keszkenő
jét, hogy adja oda más leánynak, 
akinek szíve jobban húzódik feléje, 
mint az Esztié. Különben el is Ígér
kezett, jövő nyáron megtartja a kéz
fogót Bognár Pistával, aki nemrég 
jött haza messziről. Fehértemplom 
mellé küldték a magyar határra fegy
vert forgatni. Hála az égnek, nem 
lett háborús veszedelem, de, két 
szerb katonát rögtön a másvilágra 
masiroztatott anélkül is kardjával. 
Úgy kellett nekik, miért nem hagytak 
békét a telegráf-drótoknak I

Ejnye, ki hitte volna, hát ezért 
voltunk'mindig olyan szomorú meny
asszony ugy-e — a Pista miatt? —  
kötődik az édesapa.

Egy esztendő leteltével ugyanoly 
derült nyárinapon kicsődülnek megint 
a Peterdiek: viszik Ács Esztit eskü
vőre. Csakhogy a vígan ügető föl
szalagozott lovak nem fordulnak a 
Maros irányában; pedig építettek ám 
azóta szép piros téglából rakott új 
hidat. Rakhatnak akár hármat is I 

Ott a kis peterdi evangélikus temp
lom napfényben úszó oltárlépcsőjén 
kölcsönös szeretet sugalta esküt meg
áldja az Ú r . . . .  és bizonyára meg
áldja azt az őszülő hajú embert is 
gyermekeiben és unokáiban, aki íme ott 
ül az első padsorban és nem a Mózsi 
zsidó táblája, hanem a ringó búza
táblák minden egyes kalászfejével 
bizonyítja, hogy megtalálta az igaz 
ösvényt.

Teremtő Isten hová tekintsek 
Hol ne lássam hatalmadat.
A fényes nap és a porszemben 
Te megdicsőitéd magad.
Égen és földön mindenütt 
Dicsőséged sugára süt.

(Tompa.)

O lv a s s á to k  a b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán fitötl oh, 
Hiányzik ott a leotőbb kincs, De Isten nem tel hajlékot.
Június 8. vasárnap, Rom. 10, 1 —15.

„ 9. hétfő, Máthé 9, 9—13.
„ 10. kedd, I. Péter 5, 5—11.
„ 11. szerda, Luk. 15, 1—10.
„ 12. csütörtök, Cselek. 3, 1 —16.
„ 13. péntek, Luk. 15, 11—32.
„ 14. szombat, Ezsajás 12.
„ 15. vasárnap, Rom. 8, 18—27.
„ 16. hétfő, Luk. 6, 36—42.
„ 17. kedd, Cselek 4, 1—12.
„ 18. szerda, Máthé 5, 13—16.
„ 19. csütörtök, Ezsajás 65, 17—19.
„ 20. péntek, I. Péter 3, 8—15.
„ 21. szombat, Luk. 5, 1 —11,

Gondoljunk a szénacsinálásra!
Csak nem ettem bolondgombát, 

hogy faragónak felcsapjak, — mondta 
szomszédom, — a legkisebb gondom 
is nagyobb ennél Inkább meghúzó
dunk a bubus padkán s meghányjuk- 
vetjük az ország dolgát.

Bizony pedig okosabban tennék, ha 
nem azon törnék a fejüket, fából, 
hogy csinálják a vaskarikát, hanem 
azon, hogy a dologtalan időt fúrás- 
faragásra, mindenféle okos szerszám 
és eszköz elkészítésére használják tel.

Nekem nem adta meg a jó Isten 
a módot, hogy holmi takaros ameri
kai lógereblyét vásárolhatnék, de csi
náltam magamnak fából lógereblyét, 
mely alig került 8 koronámba, mégis 
jó hasznát vettem ezen eszköznek a 
szénagyűjtésnél.

Szereztem egy négy méter hosszú, 
mintegy 7—8 centiméter széles tölgyfa 
cöveket í. abba 35 centi hosszú, 2 
és fél centi vastag fogakat ékeltem, 
egymástól 6 centiméter távolságok
ban. Aztán besrófoltam a gereblye- 
gerendába — a -középtől számítva 
egy-egy méterre — két erős vasgyü- 
rüt, a gereblye felső lapjának köze
pére meg egy fogantyúval ellátott 1 
méter hosszú vasrudat erősítettem. 
A két gyűrű arra való, hogy arra 
akasszák a vontató ló istrángját, a 
fogantyus rúd meg arra, hogy vele a 
gereblyét lehetőleg vízszintesen vezes
sük. A fogantyúra kötelet kötök, mert 
ha a gereblye szénával megtelt, el
bocsátom a fogantyút, de nem ám a 
kötelet, mellyel a rudat visszarántom, 
ha a fölfordított gereblye lerakta a 
szénarendet.

A lóherét, meg a lucernát én többé 
renden nem szárítom, hanem egy 
lécekből készült tetőforma alkotmá
nyon, melyet szintén magam tákoltam 
össze, hátha akadna, akinek meg
tetszenék.

Vettem négy drb 2 méter hosszú 
karót s azokat kettesével összecsa
vartam, úgy, hogy a bakformára föl- 
állongathatom, de előbb mindegyikbe 
egyforma távolságba faszögeket cöve- 
keltem, melyek arra valók, hogy azokra 
8 darab 4 méter hosszú, 4 cm. vas
tag léceket helyezhessek, a kilencedi
ket pedig felül a villák közé rakom.

Hogy a szél könnyűszerrel föl ne 
dönthesse alkotmányomat: az egy
mástól 2 és fél méterre felállított vil
láskarókat rézsutosan felállított két 
karóval még meg is támasztom a 
legalsóbb léceket helyezem el és 
azokra rakom a félig megfonnyadt 
lóherét marokszámra, szép egymás-
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utánban. Ha készen vagyok vele, a 
második lécre jön a sor s így tovább; 
legfelül a középre szénavillával jól 
hegyesen rakom a lóherét, hogy az 
mintegy gerincet képezzen. Felül oly 
szépen összelapul aztán a lóhere, 
Jiogy még a nagyobb eső sem árt 
neki; alul meg folyvást járja a levegő, 
úgy, hogy a takarmány gyorsan és 
szépen szárad, olyan lesz, mint a 
saláta. Mindenféle marhának csak úgy 
vásik reá a foga és az megérthető, 
mert hiszen az ily módon összegyűj
tött és szárított takarmányból egy 
levélke nem sok, de jóformán még 
az sem megy veszendőbe. Én egy 
ilyen alkotmányon egyszerre egy kis 
szekérre való szénát szárítok s azt 
mindjárt ott helyben felporciózom, 
mert hát azzal legjobban veszít a 
gazda, hogy a cselédnépe a drága 
takarmányt pocsékolja.

Azért csak amondó vagyok: a leg
jobb politika az, hogy a gazda, amit 
maga megcsinálhat üres óráiban, azt 
ne bízza másra. Ez az ő legokosabb 
politikája.

Dr. Rodiczky Jenő.

Nem ver az Isten bottal.
(Korrajz az orosházi nép életéből.)

Irta: Veres József.
(3. folytatás.)

Hajnal felé ki volt a szám : vissza 
a faluba tartottak, s amint az utcán 
végig zörgött a lármázó legényekkel 
a három-négy kocsi, megtudta egy
szerre mindenki, hogy az éjjel kato
nát fogdostak s a kerítésen kitekintve, 
még a legkeményebb szívű is felsó
hajtott : szegény legények. Bizony 
szegények, mert váratlanul fogták el 
s egész életükre vitték őket kato
nának I

Hire futott mindjárt reggel annak 
is, hogy kiket fogtak el. Meghallotta 
Jóska édesanyja is, a Jutka néni, lé
lekszakadva, sírva szaladt a község
házához s az összecsődült tömegen 
keresztültörve, rohant az elfogott le
gényekhez : ölelte, csókolta Jóska
fiát, aki még csak át sem karolhatta 
édesanyját, mert kezét vastag kötél
lel hátra kötötték.

Bírák uraimék siettették az indu
lást, feltették a legényeket a kocsikra, 
kiszakítva őket a siratok karjaiból, 
közibe vágtak a lovaknak, s nem 
hajtva a kérő szóra, siró búcsuzásra 
elkocogtak a gyulai utón, beszámolni 
ott az elfogott önkéntesekkel. Az 
egyik dacból, ne lássák, hogy bánja, 
rágyújtott a nótára:

Itt hagyom már Orosházát,
Nem eszek több turóstáskát.

Az egész falun keresztül, az egész 
utón kiálltak az ajtóba, öregek, gye
rekek, férfiak, asszonyok s búcsút 
intettek nekik, mert hiszen azok a 
legények vagy jönnek vissza a fa
luba, vagy se. A tanyákról is kisiet
tek az útra megnézni: kiket visznek 
s bizony mindegyik azt mondotta, 
hogy senki sem hitte volna, hogy 
szegény Jóska ilyen sorsra jut.

Mindenki az esküdtre gondolt; itt 
is, ott is felhangzott a búbánatos 
nóta, amit az esküdt rejtett haraggal, 
szegény Juliskája tiltott fájdalommal 
hallgatott csak:

De megveri az Ur Isten idővel,
Ki a szegényt elfogatta erővel.

Megveri valahogy, ha nem is bot
tal ; de mit használ az Jóskának, ki 
a Dedenkó dombjáról még egy pil
lantást, talán az életben az utolsót, 
veti a távolba vesző orosházi to
ronyra.

Nem hiába mondja a népdal:
Sírhat az az édesanya,
Kinek Katona a fia,
Mindig van annak halottja, 
Éjjel-nappal sirathatja.

Siratta is szegény Jutka néni éjjel
nappal Jóskát. Pedig jó híreket is 
hallott felőle, sőt leveleket is kapott 
már tőle. Keblében hordta mindig 
kendőbe takarva az utolsó levelet, 
elővette vastag, fekete csontfoglalatú 
pápaszemét, föl-föltette, úgy nézegette 
a kedves levelet; pedig ha nézte is, 
ha pápaszemmel nézte is, elolvasni 
csak nem tudta, ha olvasni tudott 
volna is külömben, homályos szemei
vel, s ha jók lettek volna is még 
szemei, elolvasni csak nem tudta 
volna a szemébe tolult könnyektől.

Hanem jól esett lelkének, ha fiá
nak legalább kezevonását láthatta. 
De még hagyján, ha nem tudott is 
olvasni, tudta ő azokat a leveleket 
pápaszem nélkül, könyv nélkül, any- 
nyiszor elolvastatta magának jó em
berekkel.

Azt meg kell vallani, hogy senki 
olyan szépen nem olvasta el neki a 
leveleket, mint a Magánakvaló esküdt 
Julinkája, azért meg is bocsátotta 
Jutka néni neki mind, amit az apja 
vétett ellene, s olyan jóizüen elsir- 
dogáltak ketten Jóska egy-egy új 
levelén, hogy megkönnyebbült a szi
vük, oly jól esett nekik, mintha a 
templomban imádkozták volna el 
minden bánatukat.

Igaz, hogy mikor eleinte átlopód- 
zott hozzá Julinka s nyájas szóval 
vigasztalta fia miatti gyászában:

alig-alig tudta megállani, hogy sze
mére ne vesse apja gonoszságát, de 
azután mégis csak elgondolta, hogy 
az a szegény leány ártatlan az apja 
vétkében. Először tűrte, azután meg
szokta, később pedig megszerette. 
Fájó szivére gyógyító balzsam volt 
a leány résztvevő szava. Szegény, 
nem is gondolt arra, hogy Julinké
nak is van szive s az a szív talán 
meg is mozdult, az a szív talán szin
tén Jóskáért dobog titokban.

Uram bocsáss’, talán szerette azt 
úgy, mint tulajdon édesanyja, — 
csakhogy másképp mégis, nem lehet 
azt megmondani, de nem is szabad 
arról senkinek a világon tudni 1

Egyszerre megint levél érkezett, 
mikor éppen Julinkéval együtt sirdo- 
gált a fia miatt. A hajadon izgatottan 
törte fel a pecsétet s reszkető hangon 
olvasta fel a hirt, hogy Jóska egy 
huszárszázaddal január 28-án, ha 
Isten élteti, Orosházán vonul keresztül.

Az előbbi levelekből tudták már, 
hogy Jóska a huszáréletet megszokta, 
magát a századnál megszerettette, 
szelíd, okos, emberségtudó magavise
letével, mert hiszen a jónak megvan a 
becsülete, még a rosszak szemében is.

Lett nagy öröm, s nagy sirás az 
örömtől. Nemzetes Plavetz Mihály 
jegyző uram is kapott levelet, hogy 
szállást csináljon bírák uraimék I

1816-ban január 28-án délután 
érkezett meg a huszársereg.

Éppen vasárnapra esett január 28 - 
ika. Meleg, tavaszias napok, hetek 
előzték meg.

Amíg a huszárok — főhadnagy, 
egy félszázaddal, — erre felé lova
goltak : közelebb, távolabb gulyákat, 
birkanyájakat láttak legelészni a ta
vaszias mezőn, mert a gazdák ismét 
kieresztették a jószágot a legelőre.

Kifordított subában, botra támasz
kodva, mozdulatlanul nézett a pásztor 
az elhaladó huszárokra.

Rágyújtottak a huszárok egy-egy 
dalra:

Nem is huszár, ki gyalog jár,
Ki bodor paripán nem jár,
Lám én magyar huszár vagyok,
Bodor paripán is járok.

Hűvös északi szél támadt fel, az 
eső kezdett szemergélni, de úgy, hogy 
a földön a csepp azonnal megfagyott, 
azért a huszárok csak daloltak, hogy 
a távoli tanyákig elkapkodta a szél a 
régi kuruc nóta dallamát s előre vitte 
a faluba, melyhez már közel értek;

Piros bársony süvegem,
Most élem gyöngy életem,
Bokréta van mellette,
Barna babám kötötte.



210. HARANGSZÓ. 1913. június 8.

Ha kötötte, jól tette,
Csókot kapott érette:
Kössél babám másszor is, 
Megcsókollak százszor is.

Szegény legények, ha tudnátok a 
holnapot! Dehogy csókoljátok csak 
egyszer i s ! Ma piros rózsát fest ar
cotokra az északi szél, holnap fehér 
rózsát a fagyos halál. Ma puha, pelyhes 
dunna között álmodtok át egy éjsza
kát fehér ágyban, holnap még puhább 
pelyhek alatt alusztok el mindörökre, 
még fehérebb hófúvásban I Ki a mát 
adta, a holnapot még nem ígértei

A dal hangja elibük csalta a falu 
népét; kiki vitte házához a maga | 
katonáját s mosolyogva köszöntötték 
Jóskát, a nyalka huszáröltözetben, 
amint Ráróját táncoltatta a főhadnagy 
ur m elleit; ő volt a legboldogabb, 
vagy mit is mondok: még nála is 
boldogabb volt szegény édesanyja, 
amint otthon újra, meg újra körülnézte 
délceg fiát, —  vagy talán mégis leg
boldogabb volt Julinka, ha illett volna 
neki is akár az utcán, akár otthon, 
kedvére nézni Jóskát; de ő csak az 
ablakból látta, ott is csak addig, míg 
oly sebesen elvágtatott házuk előtt, 
hogy csak úgy repült utána a mente.

A szobában, a boglyakemence mel
lett, de bizonyosan inkább a viszont
látás örömétől hamar felmelegedett 
Jóska, s mikor a nénémasszony az

asztalra tette vacsorára az orosházi 
kedves ételt: a turóstáskát, megeredt 
a beszéd; kérdés, felelet alig várták 
be egymást.

Hamar megtudta Jóska, ami érde
kelte. (Folytatjuk.)

Egy evang. uralkodó a leányához.
A német császár leányának eskü

vőjén a császár beszédet mondott, 
melybe beleöntötte vallásos szíve 
minden érzését. — íme, itt közöljük, 
hogy olvashassa mindenki, mit keres
sen, mit vigyen a házasságba és mi
től, kitől várja boldogságát.

A beszéd így hangzik:
Kedves leányom!

A mai napon, midőn házunktól 
megválsz, szívemből köszönöm, hogy 
nekem és anyádnak mindig örömet 
szereztél s hogy családi körünknek 
hosszú időn át ragyogó napsugara 
voltál. Te kezedet és szívedet egy 
előkelő német fejedelmi házból, egy 
ősi német nemzetségből származó 
férfiúnak adtad. Amíg a német nyelv 
csendül s ahol csak megcsendül, 
szólni fog a Welfekről s a Hohen- 
zollernekről, kik német hazánk kiala
kulásában oly nagy szerepet játszot
tak. Neked megadatott, amivel nem

sokan dicsekedhetnek: szíved vonzal
mát követhetted s ahhoz a férfiúhoz 
mehettél, akit választottál.

Kedves fiam 1
Rád bízom gyermekünket. Teljes 

bizalommal vagyunk, hogy hű gond- . 
viselője lész s hogy a napsugár most 
a te házadba költözik be. Őseidnek 
kipróbált példáján alapozd házadat, 
igazi ősi, egyszerű, német szellemben 
az Istenre, a mi Urunkra és mint az 
jeligédben áll, mindent az ő kezéből 
fogadj, a jót, mint a rosszat s légy 
készen a nehéz terhek viselésére s a 
boldogság s az öröm szép napjainak 
hálás szívvel való fogadására. Fiata
lok vagytok még, de azért nemsokára 
mindenekelőtt másoknak kell szolgál
notok s másokért kell fáradnotok. Ez 
a gyönyörű feladat töltse ki egész 
életeteket s a mások iránt való sze
retet tegye meleggé szíveteket. Le
gyetek mindketten hűséges jó gyer
mekek, különösen te légy az, édes 
leányom az új hajlékban. (A cumber- 
landi herceghez és hercegnőhöz for
dulva) Szívem szerint kérlek mind
kettőtöket, vegyétek gyermekünket jó- 
akaróan oltalmatokba s fogadjátok 
szeretetetekbe. Véges-végül egyetlen 
óhajtásom van még: „Isten áldjon 
meg benneteket az életúton, melyre 
ma együtt léptetek. “

'vássaiaJ,'.

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Lelkészválasztás. A soproni evang. 
gyülekezet a megüresedett két lel- 
készi állásra egyhangú bizalommal 
Ziermann Lajos pinkafői alesperes- 
lelkészt és Pötschacker István sop
roni segédlelkészt választotta meg. A 
jó Isten tegye áldottá a gyülekezet
nek s az új lelkészeknek oly szép 
egyetértéssel megkötött szövetségét.

Iskolalátogatás. Gyurátz Ferenc 
püspök és Dr. Berzsenyi Jenő egy- 
házker. felügyelő meglátogatták a 
felsőlövői tanintézeteket s az ott ta
pasztalt szép rend és előmenetel felett 
őszinte elismerésüknek adtak kife
jezést.

Halálozás. Élete tavaszán szólította 
magához az Ur Krajcsovics Győzőt, 
a pozsonyi theol. akad. II. évf. hall
gatóját. Május 29-én kísérték ki a

szép reményekre jogosító fiatal em
bert utolsó útjára. Sírját őszinte 
részvéttel állták körül hozzátartozói, 
pályatársai, tanárai. Áldott legyen 
emlékezete!

Egy gyülekezet kérelme. A már- 
marosszigeti kicsiny ev. gyülekeze
tünk a múlt héten küldte szét a gyü
lekezetekhez esdő kérelmét. A 70 
adófizető tagból álló kis gyülekezet 
eddig a ref. főgimnázium egyik tan
termében tartotta istentiszteletét. Most 
azonban templomot szeretnének épí
teni, mert különben az erre a célra 
kapott ingyen telket is elveszítik. 
25 ezer koronára volna szükségük, 
hogy az építésbe belekaphassanak. 
„Az Urnák ad, ki a szűkölködőn 
seg ít!“

Lelkész fogadtatás-iktatás. Meleg 
szeretettel fogadta a kemenesmagasii 
ev. gyülekezet újonnan megválasztott

lelkészét, Szabó István, volt német- 
hidegkúti lelkészt. Május hó 17-én 
délután 3 órakor érkezett meg az új 
lelkész családjával együtt a vönöcki 
állomásra, ahol 60—70 főnyi egyház
tag, élén Guóth Márton gyűl. felü
gyelővel fogadta az érkezetteket s 
kísérte be 15—20 kocsin új ottho
nukba. A faluba érkezve, valóságos 
virágesőben s harangzúgás között 
vonultak a lelkészlakig. Az ott felál
lított diadalkapu előtt az egybegyült 
hívek jelenlétében Szakái László tanító 
üdvözölte az új lelkészt, mire ez utóbbi 
meghatottan válaszolt. Ezután fehér 
ruhába öltözött hajadonok virágcsokro
kat nyújtottak át a lelkésznek és 
nejének, — egy konfirmándus leány 
pedig a lelkészt üdvözölte s adott át 
neki egy szép virágcsokrot. Másnap 
volt a beiktatás, amelyet az egész 
környék részvételével Varga Gyula
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vönöcki esperes végezett. A beiktatott 
lelkész I. Kor. 3. n . alapján tartotta 
meg gyönyörű beköszöntő beszédét, 
mely biztosítékul szolgál arra, hogy a 
gyülekezet megtalálta Szabó Istvánban 
azt akit keresett.

Megjutalmazott tanítók. Egyházunk 
szegénysége nem teszi lehetővé, hogy 
egyházi munkások a maguk megér
demelt jutalmát elnyerjék. Az a szám
talan külön munka, melynek elvég
zésére a lelkiismeret, a hivatásszeretet, 
a nép jólétének munkálása kötelezi 
őket, majdnem mindig jutalmazatlan 
marad. Annál nagyobb öröm tölti el 
szivünket, midőn arról veszünk hirt, 
hogy gyülekezeteink buzgó tanítói 
közül legalább néhányan némi elis
merésben részesülnek. így legutóbb 
Sopron vármegye iskolaügyi bizott
sága Farkas György zsebeházi taní
tónak a népjóléti intézmények támo
gatásáért 300 kor.-t, Hajas Kálmán 
büki tanítónak és Szíj Lajos farádi 
tanítónak 250— 250 kor.-t szavazott 
meg. A derék tanítók kitüntetése 
egész egyházunk öröme és dicsérete.

Műkedvelői előadás. A pórládony- 
berektompaházi ifjúság máj. hó 25-én 
Pórládonyban özv. Soltész Ferencné 
vendéglőjében a „pórládonyi olvasó
kör“ könyvtárának gyarapítására Ko- 
vácsics Jevő ev. tanító vezetése alatt 
műkedvelői előadással összekötött 
zártkörű táncmulatságot rendezett. 
Előadásra került Lukácsi Sándornak 
„Kósza Jutka“ eredeti népszínműve 
három felvonásban. Mind a műked
velői előadás, mind az anyagi haszon 
sikerültnek mondható. A mulatság 
bevétele: 457 K 30 fill., kiadás 207 
K 70 fill., a tiszta haszon 249 K 60 
fill. Megjegyzendő, a kiadásban benne 
van a szerzett színpad ára is. Mind
azok, kik a nemes cél előmozdításán 
közreműködtek s ahhoz pénzbeli ado
mányaikkal hozzájárultak, fogadják az 
olvasókör hálás köszönetét.

Figyelmeztetés és kérelem. Egy 
Tamás Gyula nevű egyén, magát cé
günk megbízottjának adva ki, minden
felé előleget vesz fel, a megrendelt 
könyveket azonban nem szállítja. 
Figyelmeztetünk mindenkit, hogy Ta
más Gyula soha alkalmazottunk nem 
volt, s ezért, ha mint ilyen jelentkezik, 
tessék a legközelebbi rendőrséget vagy 
csendőrséget értesíteni, mert számos 
oldalról hozzánk érkezett panasz foly
tán Tamás Gyula ellen a budapesti
m. kir. államrendőrség főkapitánysá
gánál még f. évi április 12-én 39311. 
sz. alatt a bűnvádi feljelentést meg
tettük. Különösen kérjük a lelkész és 
tanító urakat, hogy Tamás Gyulára,

aki a legutóbbi értesítések szerint 
jelenleg a dunántúli megyékben járkál, 
a hívők figyelmét felhívni szívesked
jenek, hogy ezáltal azok megkárosí
tása elkerültessék. Budapest, 1913. 
május 21. Hornyánszky Viktor könyv
kiadóhivatala.

I tth o n ró l.

Amerikaiak Magyarországon. Múlt 
héten 87 amerikai érkezett hazánkba, 
kik hat napon át tanulmányozták 
hazánk közgazdasági és mezőgazda- 
sági intézményeit. Az amerikai ven
dégek nagy elragadtatással nyilatkoz
tak Magyarország szépségéről s az 
intézmények fejlettségéről.

Egy tiszt árulása. Felháborító, bot
rányos titok pattant ki a múlt héten. 
A monarchia egyik előkelő vezérkari 
tisztje Rédl ezredes agyonlőtte magát, 
mert rábizonyították, hogy az orosz 
kormány szolgálatában álló kém. Az 
ezredesre már régóta gyanakodtak. 
Titkos katonai tanácskozások után 
ugyanis mindig kiderült, hogy a ha
tározatokat valaki elárulja az oro
szoknak. Most azután kelepcébe csal
ták az ezredest. Egyik bűntársa 
nevében Bécsbe hívták s ezalatt la
kásán házkutatást tartottak. Bécsben 
magasrangú tisztek várták, akik rá
bizonyították, hogy áruló. Kevéssel 
utóbb Rédl ezredes agyonlőtte magát 
s így elkerülte a földi igazságszolgál
tatás kezét.

Három millió a tartalékosoknak. A
honvédelmi minisztérium a tartaléko
sok segítésére vonatkozó összeírást 
már elvégezte, megállapította a segít
ségre jogosultakat és azt, hogy mi
lyen összegre tarthatnak számot. A 
segítő-összeg nagysága tekintetében 
az volt az irányadó, hogy a tartalé
kos mennyi ideig volt szolgálatban 
és hány tagú a családja. A segítő 
összegeket a következőképpen hatá
rozzák meg: Budapesten 60— 100 
korona, a törvényhatósági városok
ban 40—80 korona, a rendezett ta
nácsú városokban 30—70 korona. 
A pénzügyminisztériumban most fo
lyik a kiutalványozás munkája. A 
tartalékosokat az elöljáróságok utján 
értesíteni fogják a kiutalványozás 
megtörténtéről és az előljárósági ér
tesítés után a budapestieknek az ál
lampénztár, a vidékieknek az illetékes 
adóhivatal ki fogja fizetni a segítsé
get. A segítségek összege meghaladja 
a három millió koronát.

Jégverés mindenfelé. A rendkívüli 
időjárásnak következményei már je
lentkeznek. Az ország majdnem min-

: den vidékéről jégverést jelentenek. 
Mennyi reménység megy pusztulásba 1 
Tekintettel arra, hogy ez a nyár való
színűleg sok jégverést hoz, tanácsos 
lesz a vetések biztosítása jégkár ellen.

A z o r s z á g  d o lg á r ó l.

A politikai helyzet. Az egész ország 
érdeklődését leköti az a pör, amely a 
budapesti büntető törvényszék előtt 
folyik Désy Zoltán, a koalíciós kor
mány volt államtitkára ellen, aki az
zal vádolta meg Lukács László mi
niszterelnököt, hogy több szabályta
lanságot követett el és hogy állami 
pénzeket fordított választási célokra. 
A nagy per, amelyben a tanuk egész 
serege vonult fel és amelynek során 
bizonyossá vált, hogy az állammal 
összeköttetésben levő nagy pénzinté
zetek tetemes összegeket adtak vá
lasztási célokra, négy napig tartott.

A bíróság Désyt felmentette. Ettől 
a döntéstől sokat vár az ellenzék. 
Remélik, hogy Lukácsnak s az egész 
kormánynak távoznia kell.

Az ellenzék a házban. Az ellenzék 
intéző bizottsága elhatározta, hogy 
legközelebb már részt vesz a képvi
selőház tanácskozásain. Arról azon
ban, hogy ott milyen harcmódot kö
vet, még nem határozott.

A képviselöház néhány ülést tartott, 
melyen törvényjavaslatot fogadtak el 
a munkakerülő csavargókról.

A  n a g y v ilá g b ó l .

Megkötötték a békét. A török és a 
balkán népek megbízottai megkötették 
a békét. A szerb és bolgár ellentét 
is enyhült, úgyhogy remélhetőleg 
elkerülhető lesz az újabb háború.

Fölrobbant gözös. A Nevada ame
rikai gőzös Szmirna kikötőjében ak
nába ütközött, fölrobbant és elsülyedt. 
Hir szerint háromszáz utas a ten
gerbe fulladt.

Három millió az elhagyott gyerme
keknek. Pegliben egy Cainazzó Gyula 
nevű gazdag ember három millió lírát 
hagyott hátra az elhagyott gyerme
kek otthonának fölállítására.

Egy császár-leány esküvője. Vilmos 
német császár leánya, Viktoria Lujza 
hercegnő a múlt héten kötött házas
ságot Ernő Ágost kumberlandi her
ceggel. Az esketést Dryander udvari 
lelkész végezte. Az esküvőn részt 
vett az angol király s az orosz cár.

A bátor fiú. Meghatóan kedves az 
a kis történet, amelyet egy bukaresti
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újság ir. A manasztireai katonai lí
ceumnak egy növendéke, a tizenkét 
esztendős Goten megbetegedett és 
súlyos természetű operációt kellett 
rajta végrehajtani. Mikor az operáció 
időpontja elérkezett, a szolgálattévő 
tiszt bátorítani próbálta a fiút, mire 
az fölemelkedett ágyában, tisztelgésre 
emelte a kezét és hideg, szolgálati 
hangon így szólt:

— Jelentem alássan lőhadnagy 
urnák —  nem félek.

Azután saját magát kommandirozta 
a fiú:

— Kadét, vigyázz! Kadét, — in
dulj ! — és kifogástalan díszlépések
kel bement az operációs terembe. 
Ott visszautasított minden segítséget, 
fölment az operáló asztalra, maga 
leszijazta a lábait, végigfeküdt az 
asztalon, aztán így szó lt:

— Főhadnagy urnák jelentem alás
san —  várom a parancsát.

így viseli magát egy bátor fiú, 
kiből remélhetőleg éppen olyan bátor 
katona lesz.

A dunántúli ev. egyesület szép  sz ínes 
konfirm ációi em lék lap ja i megrendelhetők 
K api B é la  evang lelkésznél K örm enden. 
25 darab ára 5 korona. Csomagolás és posta
díj 1 korona.

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913. évi június hó 5-én.
Búza 21.—, Rozs 18.40, Árpa 19.80, Zab 

19.80. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

VEGYES HIRDETÉSEK.
Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 

(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

H  rrtflifr rflAfc f f táÉ i r á t f c  r f lá fc  r f i i h  rftAfc - f iá ik  r f iá fc

! S za lók y  Z s ig m o n d !

I
i

szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szenthóromságtór.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sírkőraktára. |  
Kataszteri földm éréshez I  
szükséges köveket rak- I  

táron tartok. |
I  Épületm unkát és minden- 
I  nemű javítást elfogadok.
^  mt
9  T T r v » r T i V T T r W F T V ' v r r v * F V T V ’f i r T » V V T P  V

n n u i  G É P G Y Á R
r u m .  SZOMBATHELY.

Álapíttatotí Í8S6, — Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o i a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Egy jól nevelt
egészséges árva 
fiút tanulónak 
felveszek, ki a 

női szabóságban 
teljes kiképzést 
nyer. — Aján

latokat ezen 
címre kérek: 

VARGA ISTVÁN
női szabó 4-6

Székesfehérvár.

W ellisch Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése 
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron lévő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

H I R D E T É S .
Kulcsárnöi vagy házvezetőnői állást 

keres szeptember 1-től leányintézet
be, vagy internátusba egy középkorú 
özvegy asszony. Beszél magyarul, 
németül és tótul. Az állásnak telje
sen megfelelő, feltétlenül megbízható 
és becsületes. Levelek a szerkesztő
séghez S. M. jeligére küldendők.

Toronyóra-készítő. 

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye. 
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklcv. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

Számtalan 
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárak

-----R é p e z e la k .------

Nyomatott Wellisch Béla villamtizemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
/  MeojelenIK novembertől febrnáriQ mieden vasárnap, márclnstúl oRtóberio minden másodli vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházkerület! evangéliotni egyesület.
1 Szerkesz t i  KAPX BÉLA ev. lelkész.
V

Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  '{Hlér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m indennem ű m eg
ke resések  a szerkesztőség- c ím ére K örm endre (V asvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is .

T A R T A L O M :  Szalay M ihály: Babilonban (vers). — Ahol fogy a gyermekek száma. — Farkas M ihálync: Márton Bácsi. (Élet
kép.) — Egy hős asszony. — Veress József: Nem ver az Isten bottal. (4. folyt.) — Masznyik ünnepély. — Képes Biblia. — Hogyan

arathatsz győzelmet ? — Ország-Világ.

Babilonban.
Idegen ég alatt 
Idegen országban,
Idegen nép között 
Nyomorgatva élünk 
Keserves rabságban.

Csordultig telt pohár 
A mi fájó lelkünk. 
Csaknem szétszakasztja 
Az a tenger bánat,
Amit benne rejtünk.

Idegen pogánynép 
Nehéz járma alatt 
Könnyezni sem szabad. . . 
— Jaj, csak tűrni szabad, 
Csak meghalni szabad !

Jertek el, menjünk ki 
Babilon vizéhez. . .  
Titokban sírjuk el 
Azt a sok keservet,
Amit lelkünk érez.

Kegyetlen szíveknél 
Itt a fűzek jobbak :
Fejüket ránk hajtva, 
Minket eltakarva 
Velünk szomorkodnak.

Könnyünket a folyó 
Messze elsodorja;
Habja is búg, zokog 
S nehéz panaszunknak 
Nem lesz árulója.

De nyomorgatóink 
Ha szomorún látnak, 
Pokoli, vad vágygya), 
Kegyetlen csúfsággal 
Vidám dalt kívánnak.

És az emésztő kín 
Százszoros lesz rajtunk, 
És halottként hallgat 
Rezgőhúros lantunk, 
Megvonagló ajkunk.

Oda lett a templom,
Oda lett az oltár;
A főpap nem áldoz,
Leviták serege 
Az Úrnak nem szolgál.

Uram, szent haragod 
De keményen büntet!
— Ne verj mindörökké! 
Édes ígérettel 
Vigasztalj meg minket:

Hogy Sión leánya 
A porból fölkelhet,
S néped szabad földön, 
Oltárodnál állva,
Zsoltárt énekelhet 1

S za lay  Mihály.

Ói ha szabad volna, 
Nem dalolnánk másról: 
Csak a megalázott, 
Letiprott, kifosztott 
Elhagyott hazáról,

Földéről, egéről, 
Jordánnak vizéről,
A büszke városnak: 
Sión szép lányának 
Gyászos elestéről!

Ahol fogy a gyermekek száma.
Szomorú kis újsághír került sze

münk elé. Arról szól, hogy a régi, 
hatalmas Franciaországban, mely oly 
nagy szerepet játszott a világtörté
nelemben, mely tudományban, mű
vészetben oly sok értékes kinccsel 
ajándékozta meg az emberiséget, 
folyton fogy a gyermekek száma. 
Már régóta beszél erről a hír szája.
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Az állam is rég megmozdult s min- I 
denféle adókedvezéssel, jutalmakkal, 
meg kitüntetésekkel igyekezett a nagy 
elnéptelenedésnek elejét venni. De 
úgy látszik hiába!

Az előttünk fekvő hir szerint 1 
millió 804 ezer 710 házasság volt 
gyermektelen, 2 millió 966 ezer 171 
házasságban csak egy gyermek volt. 
Három gyermeke már csak 1 millió 
643 ezer 415 családnak volt, négy 
gyermeke 987 ezer 392 családnak, 
öt gyermeke pedig 565 ezer családnak.

Bizony szomorú számok ezek ! A 
számok mögött pusztuló népet látnak 
szemeink. Megritkulnak a sorok, me
lyek valamikor hatalmassá tették a 
francia nemzetet, melyek diadalmasan 
forgatták a harcmezőn a győzedelmi 
fegyvert, a szellemi világban a tudo
mány és művészet fegyverét. A nem
zet jobbjai megriadva állnak meg és 
azt kérdezik: hova vezet ez ?

Mi, akik távol élünk Franciaországtól 
keresztyén együttérzéssel gondolunk 
a lassanként állandósuló elnéptelene
désre. Mégis az első kérdésünk igy 
hangzik: mi okozza ezt ? A népek 
életében szemünkbe tűnő emelkedések 
épp úgy, mint hanyatlások csak je
lenségek, melyeket elrejtett lelki erők 
hoznak létre. Ahol a nemzet anyagilag 
megerősödik, egészségesen fejlődik, 
a nép jólétben, boldogan él, ott biz
tosra vehetjük, hogy a vallás jár vele 
egy úton s a józanság, munkaszeretet 
ennek természetes megnyilatkozásai. 
Éppenúgy, ahol pusztul a nép s fiai 
elszegényedve, az élettel és önmaguk
kal meghasonolva élnek, ott bizonyo
sak lehetünk arról, hogy a vallás 
kihalt a szivekből s az Istennel való 
közösség elhalványodott az emberek 
életében.

Ebben találhatjuk meg Franciaor
szág néptelenedésének egyik főokát.
A nép vezetői elidegenedtek az egy
háztól, lelkűkben elhalt a vallásos 
érzés. Úgy gondolták, hogy a nép 
is meglehet ezek nélkül. Az iskolák
ból kizárták a vallás tanítását s egyéb
ként is elnyomták a vallásos érzés 
megnyilatkozásait. Csodálhatjuk-e, 
hogy az a nép, mely felnevelődött, 
csak saját kényelmével, gondtalan 
életével, szórakozásaival és mulato
zásaival törődik és nem vonja bele 
számításába sem az Istent, sem az 
erkölcsi törvényt. Ezért lesz a há
zasság üres üzlet, közönséges érdek- 
közösség, ezért lesz a gyermek te
her, nyűg, mely jobb, ha nincsen. 
És most jön Franciaországra a nagy 
kiábrándulás. Most megtanulja, hogy 
a vallást sokkal könnyebb elvenni,

mint visszaadni. És látja azt is, hogy 
azt a komoly életfelfogást, mit a val
lás ébreszt az emberekben, sem adó- 
elengedéssel, sem jutalmakkal pótolni 
nem lehet I

Ezt a szomorú tanulságot jó lesz 
nekünk is megszívlelnünk I

Márton Bácsi.
Életkép. Irta : F a rk a s  M ihályné 

K enessey  G izella .

Hó esett az éjjel. Be takargatta 
szép fehérre a házak födelét, hogy 
ne legyen semmi különbség a cse- 
répzsindelyes porta és a nádfödte 
viskó között. A fák ágait is meglepte 
pazarul és még mindegyre hulldogál. 
Nehezen virrad.

A szürkületben egy férfi lépeget 
nyugodtan a falu utcáján lefelé. 
Ócska szűr födi vállát, szögestalpú 
csizmái óriási nyomokat hagynak 
mögötte a hóban, kezében olykor 
meg-megcsördül valami.

Két szíjra lűzött kulcs az, a tem
plom kulcsai. Mert Márton bácsi ő, 
az egyházfi és harangozó egy sze
mélyben, a mi vidékünkön „céhmes- 
ter“-nek hívják.

A torony alatt lerázza magáról a 
havat, leütögeti a csizmájáról is, s 
fölnyitván a csikorgó zárat, a tem
plomba lép.

Bár ott benn még egészen sötét 
van, nem gyújt világot, ismeri jól a 
járást. Lassú de biztos kopogással 
halad fölfelé a lépcsőn, mely az 
orgona mögött föl a toronyba vezet, 
már kezében a kis harang kötele, s 
abban a pillanatban, mikor a régi 
óra nagy előzetes berregés után el
kongatja az ötöt, megcsendül a hi
deg téli reggelen a hajnali harangszó. |

Ébredjetek, új nap virradt reátok I 
Áldjátok leborulva az Urat, aki meg
engedte azt érnetek. Vegye fel min
denki újra az ő kötelességeinek ke
resztjét és hordozza tovább erős 
hittel, törhetlen bizalommal. És ha 
jót, ha rosszat hoz reátok a mai 
nappal, fogadjátok engedelmes szív
vel, mert az Úr tudtával esett I Fel, 
munkára I A munka áldás, a munka 
vigasztalás, ébredjetek I

Ekkép elvégezvén 'reggeli köteles
ségét, Márton bácsi nyugodt lélekkel 
készülődik lefelé a toronyból és meg
van az az elégtétele, hogy serkentő 
fölhívása nem hangzott el hiába, 
mert a házakban egyre-másra gyul- 
ladozik a kis mécsvilág, s a közeli 
istállókból a tehenek örvendező bő-

gése jelzi, hogy már takarmányt 
vetett elibük a serény gazda.

Amint pedig az érdemes férfiú 
nyugodtan ballagna előbbi útján 
visszafelé, hát csak szemközt tipeg 
ám vele egy kis töpörödött asszony
személy, kosár a karján, keshedt 
nagykendője alól csak az orra hegye 
látszik. Köszönti becsülettel:

„Adjon Isten jó reggelt, céhmes
ter uram! “

„Kendnek is, Bolláné —  fogadja 
némi leereszkedéssel, — hát honnét 
ilyen korán?“

„A Szabó Pali feleségétől jövök. 
Épen éjfélt kiálltott a bakter, mikor 
bezörgetett az ablakomon az ura, 
hogy — aszongya — csak tüstén 
ott legyek. Meg is lett szerencsésen. 
Szép kis féifigyerek. Igaz, hogy már 
a hatodik I“

„ Baj is az I Annál több segíti majd 
keresni a kenyeret. Csak nem áll el 
a hó. Megmondtam én ezt előre, 
mikor tegnap a pityerke annyira si- 
pákolt a templom tetején, hogy va
lami időváltozás lesz“.

A banyóka helyeslőleg bólintgat, 
mert tényleg be szoktak válni Már
ton bácsi időjóslásai, melyeket a 
búbos pacsirták szálldogálása, porban- 
fürdése, vagy gubbaszkodásából szo
kott egy ős augurhoz méltó komoly
sággal következtetni.

Aztán elválnak az öreg ember és 
az öreg asszony, ki jobbra, ki balra, 
az Úr akaratának szolgája mindegyik.

Márton bácsi csakhamar befordul 
a saját kis házába, s mivel hogy 
egyéb dolga úgy sem akad még 
most, világot gyújt és a mesterge
rendáról leveszi a bibliát.

Inkább csak szokásból lapozgat 
benne, mert hisz bárki a Szentirás- 
ból valamely idézetbe kap, ő men
ten képes folytatni azt.

Amint ott ül, jámbor, értelmes, 
kissé önérzetes kifejezéssel arcán, 
valósággal példaképe a becsületben 
megvénhedt gazdaembernek. Mert 
öreg lehet nagyon, ezer meg ezer 
barázda szeli keresztül-kasul arcát, 
de azért a haja még mind egy 
szálig megvan és mióta a hetvene
diket átlépte, sutba dobta az okuláré- 
ját is. Kicsiny, szikár alak különben, 
abból a s z í v ó s  fajtából, mely túléli 
az óriásokat.

De nemcsak a teste, a lelke is 
ilyen viharedzett. Szép, dolgos fele
sége meghalt javakorában, (az a 
magasra vetett ágy ott a szögletben, 
pehelytől duzzadó párnáival, most is 
az ő munkás két kezéről beszél); 
derék legény-fiát, mikor katonának
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vitték, ki hitte volna, hogy idegen 
földön _ pusztul el ragályos lázban ? 
„Az Úr adta, az Úr elvette“ —  
mondta megadással és nem vesz
tette el hitét.

A gazdasággal többet nem vesző
dött, kevés földjét árendába adta, 
maga fölvállalta az éppen megürese
dett céhmesteri állást, ami hajlamai
nak úgyis megfelelt. Valamicske fi
zetség jár avval is, az ő csekély 
igényeihez mérten éppen elég.

Már ez régen történt, a parókia 
kétszer is lakót cserélt azóta, de a 
céhmester székét az oltár közelében 
még mindig ő tölti be nagy meg
elégedésére mindeneknek.

Nem is volt, nem is lesz többet 
ilyen céhmesterük a fenyvesieknek, 
elismerik ezt maguk is. Aki így 
meg tudja teríteni az oltárt, hol 
gyászfeketébe, hol biborbársonyba 
vonva azt, aki oly ünnepélyes ko
molysággal tudja föltárni a tisztelendő 
úr előtt az oltár rácsos ajtaját, s míg 
az imádság tart, úgy tudjon meg
állni, lehajtott fejjel, összekulcsolt 
kézzel, mint a megtestesült buzgóság, 
aki oly nesztelenül osonva tudja 
hordozni a perselyt, megrázván gyön
gén a csengetyűt a netalán szunyó- 

4 kálók füle mellett, a ki olyan rendet 
tudjon tartani, hogy se az iskolás
gyerekek közt, se fönt a karban, a 
legények sorában semmi rakoncát
lankodás ne essék az Úrnak házában.

A végelgyengülésben szenvedő 
toronyóráról, melyet csak ő tud kö
telessége teljesítésére kényszeríteni 
furfangos peckek, nehezékek alkal
mazása által — nem is szólok. Erre 
tart legtöbbet ő maga is. „Hát bizony, 
ez csak addig jár, a meddig én járni 
tudok — szokja kedélyesen mon
dani, —  mert nagy baj van a peri- 
petikulumában, és az egyik kagyil- 
lója is hibázik, ennek csak én tu
dom kifundálni az indekszit!“ Ez 
önkényesen kitalált műszavak dacára 
azonban az óra üt pontosan és mu
tatja az időt későn, korán.

Érdemes azt elnézni, amit Márton 
bácsi tempósan tesz-vesz, és mindig 
talál magának valami dolgot a gond
jaira bizott templom körül. Söpörget, 
szellőztet, a csillárokat, gyertyatartó
kat fényesítgeti, s szép napos idők
ben végigteregeti a papiak kerítését 
a sok ékes oltárterítővei, hogy vala
mikép kárt ne tegyen bennük a pe
nész.

Tudja mindegyiknek a történetét: 
„Ez a fáin damaszkvirágos a bol

dogult Tallósy Gáborné nagyasszony j 
menyasszonyi ruhájából készült. Ál

dott, jólelkü uriasszony volt, sok ár
vát, özvegyet megsegített. Ezt a szép 
égszinü kék bársonyt a Mezző ura
ság ajándékozta, mikor az egyetlen 
leánya esküdött. Finom nagyasszony
ság lett belőle, aranypénzt dob min
dig a szegények ládájába, mikor haza
látogat és a templomba eljön. Ezeket 
a halavány rózsákat a Ligetfalvi kis
asszony varrta ki a sárga selyemre. 
Ilyen sápadt virágszál volt maga is, 
mert nem adták a kedveséhez, akit 
szívből szeretett. Ott van a kőkeresztje 
a temető nyugati sarkában. Ötszáz 
forintért állíttatta az édesapja, de már 
mind hiába!“

És így tovább. Élő krónika ő, vi
szontagságos, nagy idők hiteles tanúja. 
Sok minden történik közel egy év
század alatt, arra ő mind visszaem
lékezik. Ő szolgálta már azt a láng
lelkű papot is, kinek emlékét a temp
lom falába illesztett márványlap őrzi. 
Hazafiságáért rabbilincset viselt és 
börtönben sorvasztá az önkény, de 
hívei nem engedték, hogy itthon más 
foglalja el helyét, és addig kopogtak 
megalázkodva a hatalmasok ajtaján, 
míg visszakönyörögték. Olyan volt, 
mint egy apostol, mikor ősz hajával, 
rablánc bénította kezével újra a szó
székre lépett. Könnyel a szemében 
meséli az öreg Márton még most is 
ezt a szomorú történetet.

Mennyit, de mennyit tud ő ezen
kívül még beszélni a szabadságharc 
eseményeiből, kicsiny emberek nagy 
hőstetteit. Olykor ő maga is rejtege
tett egy sebesült lengyelt, pajtában, 
szénakazalba ásott odúban, utoljára 
asszonyruhába bújtatva —  (szép, csu
paszképű fiatal legény volt) — csem
pészte át a határon. Kétszer is keres
ték azonközben a zsandárok, hej, ha 
reá akadnak, nem lehetett volna egy 
pitykét adni a kettőjük életéért!

Az ilyenféle történeteknek legbuz
góbb hallgatója az a kis szőke fiú, 
a család kedvence, aki ott szokott 
ténferegni a papiak tornácán, és ha 
öreg barátját jönni látja, menten elébe 
fut. Mindig van valami megbízása 
számára, majd a kis szekér rúdja 
törött el, majd a hinta-ló lába. Márton 
bácsi mindezeknek készséges orvosa 
és egy éles bicska sok jóakarattal 
szövetkezve csodákat művel. S köz
ben folyik a mese.

Mert Márton bácsi nagy ragaszko
dással viseltetik mindenkor a parókia 
ez időszerinti gazdája iránt, s mint 
aféle „belső ember“ nagy becsülésnek 
örvend ő is. Cikornyás reggeli köszön
téseit nagy türelemmel hallgatják min
dig és viszonzásul egy-egy kis „gyo

morerősítő“ is kijárja, s a tisztelendő 
úr el-elbeszélget vele barátságosan, 
mert tudja, hogy nálánál nincsen hí- 
vebb embere a faluban.

Most sincs nyugta a jó öregnek. 
A papját a napokban egyik távoli 
fikába vitték gyóntatni, vájjon nem 
ártott-e meg neki a téli utazás, mert 
csak késő este vergődhetett haza. 
Különben is vasárnap reggel van, 
még hozzá Advent első vasárnapja. 
Idestova elsőt kell harangozni.

Nyugtalankodva tekint az órára, s 
bár még a héten sincsen a kis mutató, 
mégis fölkészülődik s a papiakban 
még a reggelinél ülnek, mikor reájuk 
nyitja az ajtót s beköszönt nagy tisz
tességtudással :

„Szerencsés jó reggelt adjon Isten 
tisztelendő uramnak, tisztelendő asz- 
szonyomnak, kis ifjú uramnak 1 En
gedje az Isten, hogy még több Ád- 
vent-reggeleket megérhessenek erőben, 
egészségben, mind közönségesen 1 A 
hó elállt, szépen fagy, sok népünk 
lehet. Hej tisztelendő uram, erős dol
gunk lesz ma megint!“

Egy hős asszony.
Egy nagy párisi lap nemrégen ér

dekes versenyt rendezett. Igen értékes, 
sok-sok pénzből álló jutalmakat tűzött 
ki olyan szegény, egyszerű emberek 
jutalmazására, kik valami hősies, ne
mes cselekedetet vittek véghez. A lap 
minden héten közölt néhány ilyen 
történetet, melyek megtörténtét ter
mészetesen mindig a hatóság is iga
zolta. A végén azután a lap olvasói 
szavaztak, hogy kicsoda kapja meg 
a díjat.

Feltűnő volt az i$, hogy ezek a 
derék emberek ritkán jelentkeztek 
maguk. Rendesen más ember, vagy 
a hatóság jelentette be hőstettüket. 
Ez is mutatja, hogy az igazán derék 
ember nem hivalkodik jótettével, ha
nem szerényen magába zárja.

Mikor azután a közönség szavazá
sára került a sor, akkor kiderült, hogy 
a sok-sok száz hős közül a legtöbb 
ember szíve egy felé fordult.

Egy Jeanne Manouvrier nevű asz- 
szony nyerte el a legtöbb szavazatot, 
s övé lett a 30 ezer frankos első díj. 
Manouvrier asszonynak az volt az 
érdeme, hogy két alkalommal eleven 
húsdarabokat vágatott ki testéből, hogy 
ez által megmentse kis mostohafiát, 
kinek megoperáltatásához ilyen friss 
emberhúsra volt szükség. Egy mos
toha, ki még az édesanyán is túltesz 
az önfeláldozásban: az újság olvasói
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egyhangúan neki szavazták oda a 
jutalmat.

A hős mostohának testéből két al
kalommal vágtak ki eleven darabokat, 
egyszer huszonötöt, másszor tizen
egyet. Szegény asszony maga szinte 
nyomorékká vált miatta, de sikerült 
megmentenie kis mostohafiát az élet
nek. Különben, úgylátszik, nemcsak 
Manouvrier asszony, de a férje is 
„derék“ ember, mert, mint kiderült, 
szerénytelenségnek tartotta, hogy fe
leségére szavazzon a nagy versenyben 
és —  másvalakire adta szavazatát — 
egy bányászra, ki a beomlott tárná
ból kimentette több társát. A férj nem 
akart feleségére szavazni.

A húszezer frankos második dijat 
egy Lausac nevű posta-alkalmazott 
nyerte el, aki három év előtt a fő
posta égésekor emberfölötti bátorság
gal mentette meg több társa életét.

íme, az igazi h ő s ! —  Megteszi a 
szép, nemes cselekedetet nem haszon
lesésből, nem dicséretért, hanem hogy 
segítsen, hogy jót tegyen szegény 
embertársán 1 Bárcsak követnék a pél
dát minél többen 1

O lv a s s á to k  a b ib liá t .
Zsolt. 119., 105.

Hol tilhlla a Házban nincs, Tanyát a sátán ütött otí, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajlékot.
Június 22. vasárnap, Ap. csel. 22, 22 — 23, 11.

ff 23. hétfő, „ n 23, 12—35.
** 24. kedd, „ r) 24, 1—21.
y> 25. szerda, „ 24, 22 -27 .
yy 26. csütörtök, „ n 25, 1 — 12.

27. péntek, „ » 25, 13-27.
» 28. szombat, „ n 26, 1— 18.
n 29. vasárnap, „ » 26, 19—32.
V 30. hétfő, , y> 27, 1 - 26.

Július 1. kedd, „ D 27, 27—38.
» 2. szerda, „ » 27, 39—28, 6.
* 3-. csütörtök, „ 28, 7—16.
n 4. péntek, „ » 28, 17—31.

• » 5. szombat, Salam. példab. 1, 1 —19.

Nem ver az Isten bottal.
(Korrajz az orosházi nép életéből.)

Irta : Veres József.
(4. folytatás.)

— Hallottad-e fiam, de hová beszé
lek, hogyan hallottad volna: a Magá- 
nakvaló esküdt uram, nem esküdt ám 
már, boszuálló eljárása fölgerjesztette 
ellene a haragot, elcsapták, nem eszi 
a község kenyerét, nem issza a község 
borát (régente az elöljárók a község
házán, a község költségén kapták 
élelmüket), magáén él, ha ugyan a 
betevő falatot is nem sajnálja magá
tól ; nincs áldás sem a földjén, sem

a kezemunkáján, sem a családján; 
a mi földünk, —  már csak annak 
mondom — pedig h e j! dehogy a 
mienk! — nem terem neki, a fia 
kocsmaajtónyitogató, édesapja szomo- 
rító; csak az áldott lelkű Julinkája 
imádkozza el fejéről az Isten verését, 
engem is az szokott vigasztalni; hány
szor elmondta már sírva nekem: miért 
nem togadtad szavát, miért nem mene
kültél el azon az éjszakán valahová?! 
Ma délután is itt járt, hogy azt mondja: 
olyan jó az ut, édesapja tegnap Makóra 
ment deszkáért, Bandi bátyja meg 
Szénásra indult a birkát megnézni; 
hoz a vacsorához egy üveg jó vörös
bort. De voltaképpen nem azért járt 
ám itt. Meg is mondta később az 
igazi okot, nagy tétovázás után; arra 
kért, mondanám meg neked, ne átkozd 
édesapját azért az éjszakáért, régen 
szánja, bánja már, jóvá is tenné, ha 
lehetne ; nincs egy nyugodt éjszakája, 
édes álma. Imádkozik érted minden 
este, ne veresd tovább az Istennel, 
úgy is veri az, ha nem is bottal; 
mintha most is mondaná, valahány
szor összeesett apjára néz, mikor a 
házuk előtt akkor eldaloltad — s bi
zony megfogta a szavad:

Megveri az Úr Isten idővel,
Ki a szegényt elfogatja erővel.

-  Azt daloltam édes anyámasszony! 
Mondja meg Julinkénak kigyelmed, 
hogy most már nem dalolom, meg
nyugodtam az Isten akaratán, de meg 
a kapitány ur is biztat, hogy kisza
badít édesanyám kenyérkeresőjének. 
Megtudta, hogy én nem voltam sem 
szurkoskezű, sem verekedős, csak 
boszutól való félelemből árultak és 
fogtak el. Haza kerülök én nemsokára, 
itthon is maradok,

A szél besüvöltött a kéményen, 
rázta a két araszt magas és széles 
ablak üvegeit, s hiába volt általános 
szokás szerint kívülről homokkal, 
fürészporral az alja betömve, rongy- 
gyal körül dugdosva: tódult be a 
hideg, még a födél fája is megcsikor- 
dult eresztékeiben ; közben elkezdett 
hullani a hó igen sűrű pelyhekben.

Reggelre kelvén, alig tudta Jóska 
a konyha, meg az istálló ajtaját ki
nyitni, úgy eltorlaszolta a hó, mit a 
förgeteg nagy rakásokba hordott össze 
a falak mellett. A kutyáját ki nem 
verte volna lelkes ember ilyen ítélet
időben, de a katonának — se hideg, 
se meleg, — ha megfujják a trom
bitát ; korán kell indulni Komlósra a 
századnak.

A szél olyan erővel dühöngött egész 
éjjel, hogy fákat tördelt ki, háztetőket

vetett le, s azok mellett áthághatatlan 
hótorlasz képződött.

Nehezen tudtak a huszárok össze
vergődni, de menni kellett. Bezzeg 
nem volt most nézőjük az indulásnál, 
s aki az ablakból utánuk nézett is s 
látta őket a süvöltő széllel küzködve 
elléptetni, megborzadt az Isten kisér
téstől.

— No fiuk, — szólt a főhadnagy, 
— hát most már láthatjátok, hogy 
az idén se ette meg a kutya a telet; 
kikaptuk egészben egyszerre a telet: 
induljunk. Komlóson leszünk — azu
tán mindjárt. E lőre!

A falun kívül talán még nagyobb 
erővel dühöngött a förgeteg, a hó 
olyan sűrű pelyhekben szakadt az 
égből, hogy tiz lépésnyire nem látott 
az ember, de nem is volt az olyan 
hó, mint máskor; apró szemekben 
kavargatta a szél, mint porrá zúzott 
üveget, szine barnás testszinübe ját
szott ; fájdalmasan szúrta a bőrt, mint 
valami hegyes tű ; a legkisebb nyílást 
megtalálta a ruhán, embernek, jószág
nak rögtön megtöltötte orrát, fülét, 
szemét. A hideg is egyre erősebb lett; 
a lehelet megfagyott.

Eleinte nagyon emlegették a legé
nyek a huszárszenteket, de hamar 
felhagytak azzal is.

Országúinak, csapásnak, hire-hamva 
sem volt. Míg az orosházi tanyák 
közt törtettek, mintha összedülő ház 
recsegését, emberek jajgatását, kinn 
rekedt barmok bőgését hallották volna 
a szél fütyülése között; később, amint 
a vásárhelyi pusztára kiértek: az is 
megszűnt, csak a szél süvöltött mindig 
nagyobb erővel. A hideg annyira fo
kozódott, hogy galambokat, verebeket, 
varjukat láttak a hóban megfagyva 
elhullani.

A lovak csak nagy bajjal törtettek 
a hóban előre, —  ha ugyan előre 
haladtak, mert hiszen kerülgetni kel
lett a hótorlaszokat, irányt nem tart
hattak, még ha akarták volna is, a 
szél ereje ellen egy lépést sem bírtak 
volna tenni, mentek hát arra, merre 
a szél hajtotta őket, eleinte egy cso
portban, később a hótorlaszokat ke
rülgetve, árkokon átbukdácsolva, 
mindjobban elszéledtek egymástól, 
csak egyes kiáltások tartották még 
össze úgy ahogy az elmaradozókat, 
széledezőket.

Megszűnt a fegyelem ; a főhadnagy 
parancsszavát túlsüvöltötte a förgeteg 
mennydörgésszerű, irtózatos zúgása. 
Sem ember, sem ló nem látott; el
vesztette a rettenetes hidegben mind
egyik az akaraterejét: a vihar volt 
az úr, a fagy megdermesztette tag-



1913. június 22 HARANGSZÓ. 217.

jaikat, a kétségbeesés, lemondás kiol
totta a menekülés reményét. Várták, 
sőt kívánták a halált a nehéz, ered
ménytelen küzdelem helyett.

Óh, milyen áldás a meleg szoba, 
ha szegényes i s ! Milyen irigylésre 
méltó, aki födél alatt tartózkodik ilyen 
időben, még ha koldus is I

Az erős, edzett természetű Jóska 
a főhadnagy mellett lovagolt, s ag
gódva látta, hogy azon is erőt vett 
a kimerültség, nyergében ingadozva 
ül, már csak ők ketten maradiak 
együtt, ki tudja, meddig bírják ők is 
ki a rettenetes hideget, förgeteget, 
melyik mikor fordul le a nyeregből, 
a puha hóban elterülve, hogy örökre 
elaludjék. Ki tudja: az elmaradtak 
közül hány ember dermedt meg már 
a hóban, s hány fölött domborított 
magas torlaszt a förgeteg ? 1 A halál 
országában botorkálnak; a hótömeg, 
amely itt-ott percről-percre maga
sabbra nő, talán már egy megfagyott 
jó pajtás sirhalma. A hó nemcsak a 
természetnek, hanem a jó barátoknak 
is szemfedője, a szél zúgása az el
sirató halotti ének.

Ki tudja, talán boldogabbak is azok, 
akik a bénító fájdalmat már nem ére- 
zik ; meleg otthonról, kedves otthoni
akról álmodva, öntudatlanul átszen- 
derülnek egy boldogabb életre.

— Fiam — így szólt a főhadnagy 
Jóskához, —  ha megmentesz, min
den pénzem a tied; ha lefordulok a 
nyeregből, menekülj magad, velem 
ne törődjél, ne vesződjél, majd rám 
találnak a farkasok; vedd magadhoz 
a tárcám’at, inkább a tied legyen, 
mint valami idegen találja meg.

Törtettek tovább. Hátba fújt nekik 
a sz é l; a hó rakásra torlódott a ló 
hátán a nyereg mögött; ruhájuk 
csonttá fagyott.

A dermedten lovagló főhadnagy 
kis vártatva már nem tud . magáról, 
fájdalmáról; Jóskának kellett őt tá
mogatni a nyeregben, hogy le ne 
forduljon. Hű lova gépiesen lépked 
előre;

Becsületére vált a legénynek, hogy 
csak egy percre sem jutott eszébe : 
íme, csak el kell eresztenem a főhad
nagy karját, örökre elveszett, csak 
ki kell vennem a zsebéből a duzzadt 
tárcát: gazdag vagyok; maga adta 
nekem, maga parancsolta íg y ; ki 
vethetne akármit a szememre.

Senki sem tudna róla semmit!
Becsületére válik, hogy a főhad

nagynak nem a pénzére, hanem csak 
az életére gondolt.

Egyszerre mintha valami hangot 
hallott volna; óh, hogy megdobbant

a szíve a mentő hallatára 1 Valami 
kutya ugat, embernek, hajléknak is 
kell hát a közelben lennie.

Újult reménnyel, újult erővel tör
tetett a hang irányába: egy kuvasz 
a nagy hótömeg mellett ugatott a 
hótorlasz alkotta eresz alatt. Egy 
deszkával megrakott kocsi kereke 
mellé húzódik s megint felugrik a 
kocsi tetejére.

Irtózva ismerte meg Jóska a Ma- 
gánakvaló esküdt kutyáját; hallotta, 
hogy Makóról deszkát akart szállí
tani ; kiáltott, amint erejétől kitelt; 
semmi nem mozdult. A kutya mintha 
megismerte volna, farkát csóválva 
csaholt.

Jóska szívében az élet ösztöne 
lobbant fe l: gondolkodni kezdett: ez 
a szerencsétlen ember bizonyosan a 
sámsoni csárdából indult el reggel, 
kocsijával a hóban messze nem ha
ladhatott ; vagy visszamenekült, vagy 
a hóban itt megfagyott; a kutya 
nem kapar, talán nincs itt a gazdája, 
csak a kocsit őrzi; most neki se 
ereje, se ideje a hóból kiásni régi 
ellenségét; majd ha menekülhet: 
visszatér érte; ha a kocsi irányát 
követi, oda kell jutnia, honnan az 
kiindult: a sámsoni csárdához. Nem 
csalódott: kinos rettegés és kétségbe
ejtő reménykedés sarkalta s rövid idő 
múlva elvergődött a csárdához, a 
mozdulatlan főhadnagyot támogatva 
nyergében.

Kiáltására a szobából emberek 
szaladtak elő, besegítették őket az 
udvarra, s a szobában melengették, 
borral élesztgették az elalélt tisztet, 
végre az felpillantott: megmenekült, 
föieszmélt.

— Köszönöm, fiam, az Isten is 
megáld érte, de én is megjutalmaz
lak. Becsületes fiúnak ismertelek, 
most is az vagy, — látom : tárcám
hoz hozzá sem nyúltál, pedig rá
szabadítottalak. Rád férne pedig, mert 
szegény vagy.

— Főhadnagy úr! jelentem alás- 
san, nem a főhadnagy úr tárcájáért, 
hanem a világ minden kincséért el 
nem cserélném azt a kincsemet, ami 
elég gazdaggá te sz : a tiszta lelkiis
meretet ; nem egészen szegény az, 
akinek megvan a besülete.

— Igaz! nagyon jól mondja, — 
szólt az egyik sarokból egy őszhaju 
ember, szinte öntudatlanul. A hang 
Jóskának ismerős volt, arra nézett:

| a Magánakvaló esküdt mondott ité- 
I letet maga fölött. Csakugyan több 
! utassal együtt ő is Makóról hazafelé 

ment, ide került az éjjel a csárdába, 
. reggel mindenáron Orosházára akart

indulni, hogy a szénási legelőre 
eresztett birkanyáját megmenthesse, 
hanem terhes kocsival, magas hóban, 
vihar ellen nem birt haladni, kifogott, 
lovaival a csárdába visszamenekült, 
hogy legalább a maga életét meg
menthesse.

önként vallomást tett napközben 
a főhadnagynak Jóska elfogatása 
felől, s kérte, hogy eressze haza a 
derék legényt édesanyja kenyérkereső
jének, megkövette Jóskát is, és be
csülése bizonyságául, saját hibája 
engeszteléseül, neki ígérte leányát: 
Julinkét, vele együtt visszaadja a 
megvett tanyát is.

Ha a sok kár miatt nagy bánattal 
gondolt is mindenki a rettenetes för
getegre : az bizonyos, hogy Jutka 
meg Julinka áldotta is magában, 
mert annak köszönhette Jóska, hogy 
néhány hét múlva, gazdagon meg
ajándékozva a főhadnagytól, haza
szabadult Orosházára.

Mondjam e tovább a történetet?! 
Minek mondanám, — úgy is kitalálja 
mindenki, hogy a történet vége nem 
lehet más, mint — egy nagy lako
dalom. (Vége.)

Masznyik ünnepély.
Igen kedves, meleg, bensőséges 

ünnepély folyt le folyó hó 14-én a 
pozsonyi ev. teol. akadémián. Dr. 
Masznyik Endrének, az intézet bölcs 
igazgatójának ünnepelték 30 esztendős 
tanársága fordulóját. Nem hivatalos 
körökből indult ki a dolog, hanem 
a tanítványok hálás szívéből, tanáruk 
és igazgatójuk iránti tiszta szeretetből. 
Mert dr. Masznyik olyan ember, akit 
meg lehet szeretni. Tanítványainak 
nemcsak tanítója, de nevelője is, atyai 
tanácsadója. Nem zárja el magát az 
élettől, hanem bele áll az élet for
gatagába s minden ponton, minden 
körülményben hat, irányít, tanít, épít, 
mindig munkálkodik. Fáradoz, nem 
tétlenkedik soh a; nem is tudna tét
lenkedni. Irodalmi munkássága oly 
nagy, hogy már evvel is megérdemli 
a legnagyobb magyar evangélikus 
teológusának nevét. Megírta Luther 
életét, Pál életét, leveleit magyarázta, 
Jézus életét, Luther iratait sajtó alá 
rendezi s a munkából ebben is az 
oroszlánrész az övé ; s hogy a magyar 
evangélikus nép lelke ügye is szivén 
volt, azt az „Isten Igéje“ bizonyítja, 
melyben az írást könnyen érthető, 
népszerű, építő formában magyarázza. 
Dr. Masznyik különben mindig világos, 
könnyed, tanári katedrán, Íróasztal
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mellett, szószékem, gyűlésen ; a leg
nehezebb dolgot a legkönnyebben 
fölérthetővé tudja tenni, ha megnyitja 
száját, ha megpercenti tollát. Segít
ségére van ebben nagy tudása mel
lett óriási élettapasztalata, világ- és 
emberismerete s józan magyaros esze- 
járása. Nála nincs, mint a legtöbb 
tudósnál, elmélet és gyakorlat között 
tátongó űr, kiegyenlíthetetlen ellentét, 
hanem összhang, egymásba fonódó 
folytonosság. Krisztusba vetett hitét 
nem zárja el szívének gyümölcstelen, 
kamattalan tálentomául, hanem be
szövi az evangéliom aranyszálaival 
az élet tarka szövetét, hogy Isten 
legyen minden mindenekben. A teol. 
ifjúság szíve meleg indulatjának külső 
zálogául ezüst koszorút nyújtott át 
az ünnepeknek Kálmán Rezső ifjú
sági elnök szavainak kíséretében. 
Banczik Aladár ifj. főjegyző fölol
vasta a „Dr. Masznyik Endre beteg- 
segélyző alapítványt“, melyet szintén 
a teol. ifjúság alapított meg ez al
kalomra oly célból, hogy szegény
sorsú, beteg tagjait szükségükben 
segélyezhesse és gyógyulásukat elő
segítse ; szeretett igazgatójuk nevéről 
nevezték el az alapítványt, hogy ez
által is kifejezzék személye iránti 
vonzalmukat, neve iránti kegyeletü
ket. Ezenkívül a teol. ifjúság Önse
gélyző Körének és Otthonának nevé
ben Laczkó János ezidei korelnök, 
a Székács József Kör nevében pedig 
Endrtff'y János a kör alelnöke mon
dott üdvözlő beszédet. Meghatott 
hangon, gyakran könnyfátylas szem
mel felelt dr. Masznyik az üdvöz
lésekre s az ezüst koszorú néma 
leveleiből olvasta ki gyönyörű, szívig 
ható feleletét. Ezután az üdvözlő távira
tokat és leveleket olvasta föl Kovács 
Sándor teol. akad. tanár, miket tanít
ványai, tisztelői, ismerői küldöttek üd
vözlésére. Az ünnepélyről mindenki 
meghatóban s megtisztult lélekkel tá
vozott, mert érezte, hogy oly ünnepen 
volt, melynek egyedüli létrehozója az 
önzetlen szeretet és tisztelet. — Utána 
közös ebéd volt. E. J.

Képes Biblia.
Mikor bibliáról szólunk, akkor a 

legcsodálatosabb könyvre gondolunk. 
A szent könyv, az igazi könyv. Az 
egyetlen könyv, melyből nem embe
rek bölcsessége szól hozzánk, hanem 
az Istené. Évezredek változtak, népek 
tűntek le a föld színéről és sok ezer 
tudós és bölcs egész élete munkája 
megsemmisült. A leghatalmasabb fo
lyót el lehetne rekeszteni azokkal a 
könyvekkel, melyekbe az emberek 
lelki képességüket öntötték s mely 
mégis immár senkit sem érdekel. De 
a biblia tiszta vizű forrása épp oly 
gazdagon, épp oly termékenyítőn ontja 
vizét, mint évezredekkel ezelőtt. Éppen 
azért mindig nagy öröm, ha a biblia egy 
vagy más formában újra megkopog
tatja a házak és szívek ajtaját.

Ez a biblia, mely előttünk fekszik, 
képes biblia. Amint forgatjuk, kedves, 
szép képek jelennek meg előttünk. 
Képek, melyek nem nyomják el a 
szöveget, nem zavarják az Istennel 
való beszélgetésünket, mert ezt bizony 
nem szeretnénk. Ezek a képek inkább 
szép csöndesen magyarázgatják, amit 
a bibliában olvasunk. És erre nagy 
szükség van.

Évezredek választanak el Izrael 
népétől, meg az újszövetség népeitől. 
És messze mérföldek ékelődnek kö
zénk, meg a szentföld közé. Bizony 
sokszor érezzük biblia-olvasásunk 
közben, hogy nem ismerjük az ak
kor élt emberek életszokásait, öltöz
ködési, gazdálkodási módjukat, nem 
ismerjük azokat az olajfás tájakat, 
csöndes csörgedezésü folyókat, me
lyek mellett a Krisztus járt és taní
tott, melyek mellé újra és újra elve
zet minket a biblia olvasása. Ezek a 
képek nem zavarnak minket, sőt in
kább megmagyarázzák az irás sok he
lyét, világosabbá teszik annak tanítását.

Egész hosszú sor ilyen képet tar
talmaz, — sok egyéb gyönyörköd
tető képen kívül, ez a biblia. A dí
szesen kötött, szép kiállítású könyv
ben alig van oldal, melyet kép ne

díszítene. Látjuk a Szentföldet, Mamré 
mezejét, a Sinai hegyet, a Jordán 
völgyét, megismerjük a Megváltó 
városait: Kapernaumot, Bethlehemet, 
Jeruzsálemet stb. —  Sok térkép és 
ismertető kép jön segítségünkre, 
melyek az akkori öltözködést, a 
fegyvereket, pénzeket stb. magya
rázzák. Ezenkívül elősorolni se tud
nánk azt a sok gyönyörködtető képet, 
mely művész-kezek alkotásaképpen 
a biblia egy-egy eseményét művészi 
formában megörökiti. A szemünk 
gyönyörködik, a lelkünk gazdagodik s 
az írásismeretünk gazdagszik általuk.

Ez a szép Képes Biblia, — melyet 
jó lélekkel ajánlunk evang. családaink 
pártolásába, — Hermann Emil kiadá
sában jelent meg. Eredeti ára 35 kor. 
volt, most azonban, míg a készlet 
tart, 23 koronáért megrendelhető Her
mann Emil, a Képes Szent Biblia 
kiadójánál Budapesten, Ilka-utca 30, 
fd. 6.

Hogyan arathatsz győzelmet?

Ha megfeledkeznek rólad, elha- 
| nyagolnak, mellőznek és te emiatt 

nem neheztelsz, nem bánkódol, semmi 
keserűség nem háborgat, hanem meg
őrződ szíved nyugalmát, békéjét: 
akkor győzelmet arattál.

Ha a jót, amit cselekszel, meg
gyanúsítják, óhajaidat nem teljesítik 
érzelmeidet megsértik, tanácsodat 
megvetik, nézeteidet kinevetik s te 
mindezt hallgatva, békén tűröd : akkor 
győzelmet arattál.

Ha megtanulod, miként lehet pa
nasz nélkül a lehangoltságot, kelle
metlenséget, különféle zavarokat el
tűrni, továbbá megelégszel bármilyen 
táplálékkal, ruházattal, időjárással: 
akkor győzelmet vívtál ki.

Ha társaságban sohase beszélsz 
magadról és jó cselekedeteidről, nem 
törekszel elismerés után, ha szeretsz 
észrevétlen és elrejtett maradni: akkor 
győzelmet vívtál ki.

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Evangélikus zsinat. Az 1911. évi 
egyetemes gyűlés elhatározta, hogy 
evang. egyházunk zsinatot tart. A

király a zsinattartáshoz az engedélyt 
megadta. A gyülekezetek és iskolák 
most adják le a zsinati képviselőkre 
szavazatukat, úgyhogy a zsinat még 
1913-ban összeülhet.

Új esperes. A veszprémi egyház
megye gyülekezetei most választották 
meg néhai Szalay László esperes 
utódját s az esperesi székbe Takács 

1 Elek homokbödögei lelkészt ültették.
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A jó Isten áldja meg az új esperes 
működését!

Alapítvány. Králik Lajosné, az aszó
di leánynevelőintézet javára 10.000 
koronás alapítványt tett. A nemes 
tett magamagát dicséri.

Gyászrovat. Súlyos csapás érte 
Dr. Oslffy Lajos országgyül. képvi- 
lőt, a dunántúli evang. népiskolai 
bizottság elnökét. Édesanyja, Ostffy 
Istvánné Perlaky Jolán Ostffiasszony- 
fán elhunyt. A nemeslelkü, hitbuzgó 
úrasszony érdemes munkálkodás után 
szállt sírjába. Áldott legyen em
lékezete I

Nehéz megpróbáltatással látogatta 
meg az Úr dr. Hériszg Zsigmondot, 
a dunántúli egyházker. pénzügyi 
bizottság elnökét. Margit leánya, élete 
tavaszán, 22 éves korában elhunyt. 
Gyászba borult szülői mellett, férje 
és kis gyermeke siratják elköltözését. 
Az Úr adjon pihenést az elköltöződ
nek, vigasztalást az élőknek I

Évzáró ünnepség. A modori leány
nevelő intézet június 21-én gazdag 
műsoru ünnepéllyel fejezi be a tan
évet, melyen a növendékek szaval
nak, zenélnek s énekelnek.

Vallásos estély. Az eperjesi theol. 
akad. belmisszió egyesülete szépen 
sikerült vallásos estét rendezett, melyen 
Mayer Endre theol. akad. dékán is
mertette Pál apostol működését. A 
szép előadást ének-, zene- és szaval- 
lati számok egészítették ki.

Jubiláló tanító. Karner János rada- 
falvai evangélikus tanító június 15 én 
ünnepelte a radafalvai iskolában el
töltött működésének húsz éves jubi
leumát. A község népe felekezeti 
különbség nélkül meleg ovációban 
részesítette a derék tanítót.

Az első evangélikus istentisztelet 
Szigetváron. A nagy kiterjedésű pécsi 
evang. egyházközséghez tartoznak 
még a somogyvármegyei szigetvári 
járás evangélikusai is, akik eddig 
még — a nagy távolság miatt — 
nem vehettek részt istentiszteleten. 
Ezeknek az anyagyülekezettől messze 
eső híveknek a lelki szükségletéről 
gondoskodandó, a közel múltban 
Szigetváron megtartotta az első isten
tiszteletet Imrék Sámuel pécsi evang. 
s. lelkész. Az istentiszteleten, mely a 
polgári leányiskola dísztermében folyt 
le, nagy számmal jelentek meg refor
mátusok is és ők is tömegesen járultak 
az Úr asztalához. Megható volt, 
amint a messze vidékről összesereg- 
lett nyáj lélekben az Istenhez emel
kedett. — Ugyanekkor nevezett s. 
lelkész kiosztotta egy már előzőleg 
konfirmációi oktatásban, részesült le

ánynak is az úrvacsorát. A hívek 
kérelmére pedig szíves-örömest meg
ígérte, hogy — a lehetőség szerint 
— többször is ki tog jönni majd 
közéjük. — Az Istennek lelke mun
kálkodjék hathatóan az idegen val- 
lásuak rengetegében szétszórtan, ár
ván élő derék nyáj között!

Baptista szülök felnőtt gyermekének 
megkeresztelése és megkonfirmálása. 
Pécsett, ahol sok a baptista, érdekes 
eset történt. Egy polgári iskolai tanuló, 
akinek szülei szintén baptisták, a 
hittanórákon kijelentette, hogy ő is 
óhajt részesülni a keresztség szent
ségében és megkíván konfirmálkodni. 
Miután konfirmációi oktatásban része
sült, ifj. Porkoláb Gyula lelkész meg 
is keresztelte és a többi konfirman
dussal együtt megkonfirmálta. A ke
resztszülői tisztet maga a lelkész és 
neje, valamint Imrék Sámuel segéd
lelkész vállalták. Az eset annyival is 
inkább említésre méltó, mert az ün
nepélyes aktusnál jelen voltak a fiú
nak a szülei is. A kezdet megtörtént, 
s remélhető, hogy majd a még nagy 
számmal levő kereszteletlen baptista
gyermekek közül többet is sikerül 
megkeresztelni. És ez fontos is, mert 
csak így lehet a folyton terjedő bap- 
tismusnak hathatósan gátat vetni.

I tth o n r ó l.

Emberi fenevad. Sasek János boj- 
torjánosi lakos vasárnap éjjel föl
akasztotta magát. Felesége észrevette 
és még idejekorán levágta a kötelet. 
Saseket e fölött való dühében baltát 
ragadott, agyonverte a feleségét, majd 
négy apró gyermekét is megölve, a 
holttestekre rágyújtotta a házat. Sase
ket a csendőrök letartóztatták. Az 
ötszörös gyilkosság színhelyére bizott
ság ment ki. Sasek elmeállapotát 
megfigyelik, mert azt hiszik, hogy 
nem épelméjű. Már sokszor kísérelt 
meg öngyilkosságot, de felesége min
dig megakadályozta.

J ó  kedv. — Miért nem volt kend a bú
csún, István ?

— Mert megházasodtam.
— Hát az is ok ?
— No, mert hogy most már itthon is mög- 

verhetök valakit, vagy éngöm valaki.
*

— Min mélázol anyjuk ?
— Azon gondolaozok, hogy jobb lett vóna, 

ha kelmed, kedves gazdám, lúnak születik I
— Lúnak ? Hát oszt mér te ?
— Mert a lú nem kaszálja kelmédnek a 

búzát, de kelmed meg muszáj, hogy neki ka
szálja a szénát ebben az éktelen nagy forró
ságban ! »

— Szép vadászkése van magának, János 
bácsi; bizonyéra nagyon régi már.

— Harminc éve használom már ugyanezt 
a kést; mindössze uj pengét tétettem bele 
háromszor s a nyelét cseréltettem ki ötször.

Vevő : Ez az óra, a mit itt vettem, már 
megállt.

Órás : Hát meddig járt ?
Vevő : Járt vagy két napig.
Órás : Hát próbáljon az ur két napig járni, 

nem áll- e meg.

A z o r s z á g  d o lg á r ó l.

Lukács lemondása. A bíróság is
meretes Ítélete után Lukács a király
hoz utazott s beadta a lemondását, 
mit a király elfogadott.

Tisza István miniszterelnök. A ki
rály Tisza István grófot nevezte ki 
miniszterelnöknek, ki két nap múlva 
megalakította a kormányt. Tulajdon
képpen megmaradt a régi kormány, 
csak Serényi földmívelésügyi minisz
ter helyébe lépett báró Ghilány Imre, 
belügyminiszter pedig Sándor János 
lett. Házelnökké Beöthy Pált válasz
tották.

Az új kormány bemutatkozása. A
Tisza-kormány e hó 12-éti mutatko
zott be úgy a képviselőházban, ínint 
a főrendiházban. Tisza István gróf 
mindkét házban elmondotta program
beszédét, de míg a képviselőházban 
az ellenzék távol lévén, nem történt 
felszólalás, addig a főrendiházban 
Dessewffy Aurél gróf, Hadik János 
gróf és Prónay Dezső báró a minisz
terelnök beszédére feleltek.

A miniszterelnök programmbeszéde 
felsorolta azokat a terveket, amelyek
nek megvalósítását a kormány akarja. 
Ezek szerint a kormány szükséges
nek tartja a haderő fejlesztését, ja
vaslatokat fog benyújtani, amelyek a 
választói joggal kapcsolatosak, refor
málni akarja a munkásbiztosítási tör
vényt, a közigazgatás államosításával 
foglalkozik, sztrájktörvényt létesít, a 
sajtótörvényt kívánja módosítani és a 
vallásbékét biztosítani.

Negyvennyolcas párt. A szétszakga- 
tott függetlenségi pártokat sikerült 
egyesíteni. Az egyesülést nagy lelke
sedéssel mondották ki. Az új párt 
elnökei: Kossuth Ferenc és Justh 
Gyula; ügyvezető elnöke gróf Károlyi 
Mihály. A párt többek közt a követ
kezőket követeli: a választójogi tör
vény átalakítása ; az alkotmányon el
követett sérelmek megszüntetése; a 
visszaélések üldözése.

Folytatódik a harc. Az ellenzék 
egyhangúlag elhatározta, hogy Tisza 
Istvánnal nem tárgyal s vele szemben 
a legélesebb harcot folytatja. így te
hát beláthatatlan következményei le
hetnek az uj kormányalakulásnak.
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A  n a g y v ilá g b ó l .

A balkáni béke. Bulgária és Szerbia 
között inár kitörőben volt a harc, 
amikor az orosz cár közbelépése meg
mentette a békét. Úgy Szerbia, vala
mint Bulgária elfogadták az orosz cár 
békeközvetítését és kijelentették, hogy 
alávetik magukat Oroszország döntő
bírósági ítéletének.

Nagy tűz Newyorkban. Newyork- 
ban a város három különböző pontján 
tűz ütött ki, a mely rettenetes pusz
títást okozott. A  tűz következtében 
ötvennél többen megsérültek. Egy 
közkert, több gyár és egy öt házból 
alakult háztömb teljesen elégett. A 
kár tíz millió dollár.

Meggyilkolták a török nagyvezért. 
Mahmud Sefket basát meggyilkolták. 
A nagyvezér tanácskozáson elnökölt 
és déltájban hadsegédjével elhagyta 
a hadügyminisztériumot. Kocsijára az 
utcán rávetette magát egy ember és 
többször rálőtt. Több golyó talált és né
hány perccel később a nagyvezér meg 
is halt. A merénylőt Kadrinak hívják.

A z élelm iszerek  á ra  és a  napszám  
a IV. században . Sokszor halljuk emlegetni 
azokat a bizonyos régi jó időket, és önkén
telenül is panaszra nyilik az ajkunk, pedig 
azok a régi idők talán a mainál is rosszabbak 
voltak. Manapság mindenki az élelmiszerek 
drágaságáról és az óriási napszámokról panasz
kodik. És mégis voltak idők, éppen azokban 
a sokat emlegetett régi jó időkben, mikor mai 
pénzzel mérve, sokkal drágább volt az élelmi
szer és napszám, mint ma. Dioclecian császár 
korában a IV. század legelején egy középszerű 
fácán ára a mi pénzünk szerint százhatvan 
korona, egy hizlalt ludé százhúsz korona volt. 
Egy font marhahús rendes ára hét korona, a 
disznóhusé tiz korona volt. Egy font vajért hat 
koronát fizettek, egy font túró 5 koronába került. 
Egy véka zabért tizennyolc koronát, lencséért 64 
koronát fizettek. Egy citromért 16 koronát adtak. 
A napszámosok és mesteremberek akkor élték 
aranykorukat, egy kőműves ugyanis harminc
hat koronát keresett egy nap alatt.
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szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtér.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit, sírkőraktára, f  
Kataszteri földm éréshez I  

I  szükséges köveket rak- I  
táron tartok.

|  Épületm unkát és m inden- I  
I  nemű javítást elfogadok. |
w W

Nagy tűz Londonban. Londonban I 
egy kölcsönkönyvtárbán nagy tűz j 
volt, mely harmincezer könyvet pusz
tított el, közte sok ritka és pótolha
tatlan m ű v e t . ________________

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913 évi június hó 19-én.
Búza 21.—, Rozs 18.40, Árpa —.—, Zab 

—.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek

Toronyóra-készítő. 

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

KörmendeD, Vasmegye. 
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

Számtalan 
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

StaufTer és Fiai
sajt- és vajgyérak

---------- R é p e z e la k .-----------

Egy jól nevelt
egészséges árva 
fiút tanulónak 
felveszek, ki a 

női szabóságban 
teljes kiképzést 
nyer. — Aján

latokat ezen 
címre kérek: 

VARGA ISTVÁN
női szabó g- s 

Székesfehérvár.

Wellisch Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése 
Szentgotthárdon. 

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron levő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

G É P G Y Á R
s z o m b a t h e l y !

Alapíttatott 1856, — Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Nyomatott Wellisch Béla viliamUzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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T A R T A L O M :  Novak Gyula : Nem úgy van az . . . (vers). — Endrefj'y János: A régi dallam . . . (Vallomások.) — Csitc Károly: 
A megtisztulás útja. (Elbeszélés ) — Nagy István: Templomavatás Pozsegán. — Magyar Gazda: Szilárd Gyula: A rebarbara termesz

téséről. — Ország-Világ. — Persely.

Nem úgy van  a z  . ..
Nem úgy van az; oh nem mindig 
Gazdagoknak áll a világ;
Szegény ember asztalára 
Szintén kerül egy kis virág.

Ne hidd, ne hidd nem mindig a 
Pénzben rejlik a boldogság;
Mert a szegény kunyhójában 
Száraz kenyér is orvosság.

Az a gazdag bőségében 
Nem érzi bár a szükséget;
Sok álmatlan éjjeket él,
Nem teljesült vágya végett.

De a szegény szivet szívért,
Jó szót szóért ád egymásnak;
S  boldogok, mert vágyaikkal 
Nem a fellegekben járnak.

NOVÁK GYULA.

A régi dallam . . .
(Vallomások,)

'Irta: Endreffy János.

Kis faluban, hol egyszerű házak, 
egyszerű emberek vannak, de meleg
szívű, imádságos emberek, voltam én

valamikor. Nyelvüket nem értettem, 
szokásaikat, természetüket nem ismer
tem s mégis megszerettem őket az 
ő jó, dolgos, imádságos szívükért. 
Lelkem, mely azelőtt csak a kis ma
gyar Alföld rónáin tudott elmélázni, 
közöttük gazdagodott, rendeződött s 
a hitben erősödött. Templomuk nem 
csak vasárnap várta a híveket az Is
ten igéjével, hanem mindennap; de 
én hétköznap csak pénteken mehet
tem Isten házába, hol is az áhitat a 
többiekről átszármazott rám is, úgy
hogy buzgó szívvel tudtam imád
kozni s fogékonyan hallgatni az Igét. 
S mily boldog is voltam, hogy tudok 
imádkozni. . .  s mily boldogan siettem 
a vasárnapra előkészítő pénteki isten- 
tiszteletre, hogy elrebeghessem újra 
imámat s letehessem szent fogadásai
mat, hogy többé ezentúl istenes éle
tet élek s ellenmondok a bűn, a test, 
a világ, az ördög csábításainak. S 
amint elhangoztak ajkamról a szent 
feltételek, erős, javulást Ígérő foga
dalmak, lágyan búgni kezdett az or
gona s én ekkor úgy éreztem, hogy 
rezgései szárnyra kapják az én foga
dásaimat is s viszik fel-fel egyenest 
az Atya trónjáig s ott azt leteszik 
lábai elff.. .  Tovább nem folytathat

tam, mert fölcsendült a gyönyörű 
passiói ének:

Köszönjük néked óh Urunk,
Hogy értünk meghálál . . .

Ez az a dallam, melyet nem tudok 
elfelejteni s ha fölidézem kedves me
lódiáját lelkemben, eszembe jut mind
járt az a kis fa lu ...  az imádságos 
emberek. . . .  az én imám. . . .  szent 
fogadásaim. . .  az orgona búgása. . .  
a passiói ének. . . !

Azóta sok idő telt el; el kellett 
hagynom a jó embereket, jó környe
zetet s hazajöttem- Itthon más vilá
got találtam; a komoly imádságos- 
munkás életnek nyoma sincs, a ren- 
dezettlelküség vadidegen dolog, az 
életfelfogás nem komoly, hanem 
könnyelmű, a bűnről nem azt tartják, 
hogy azt meg kell bánni, hanem hogy 
védeni kell, itt mindenki úr akar lenni, 
uralkodni akar s nem szolgája lenni 
az Úrnak. S legérzékenyebb része az 
embereknek, ha uraskodni vágyásuk
ban sértjük meg —  ekkor fölszisz- 
szennek. A bűnös élet zavartalan és 
kényelmes folytatására különféle cí
meket hoznak forgalomba s ennek 
leple alatt űzik mesterségüket.

Az ár ellen nem lehet úszni, leg-
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alább is kitűnő úszónak kell annak 
lenni, ki csak egy kis időre is meg
kísérti ; a környezet is ilyen ár, mely 
magával ragadja azt, kit megkapott 
s arra kényszeríti, hogy abban a me
derben haladjon, amelyben ő; ha az 
ember ezt nem tenné, azt a környe
zet zokon venné. A környezet lényege, 
hogy módosít és ebben ellenmondást 
nem tűr. Könnyű azonban feladata, 
ha olyan emberrel van dolga, ki 
gyenge úszó vagy ha jó úszó is, de 
hamar lankad; ilyen gyenge a leg
több ember s ilyen voltam én is. Az 
ár magával ragadott, mert hitvány, 
gyenge voltam. Kezdtem hozzátörődni 
a rendetlenséghez, mert az első ellen
álló hasztalan küzdelmek után lan- 
kadtan, kimerültén megadtam maga
mat ; nem volt erőm ellenállni. . .

S haladtam tovább a züllés lejtő
jén, egyre lejebb és lejebb. A bűn
ben éltem, amit utáltam teljes szívem 
szerint; tettem azt, amit nem akar
tam, a rosszat s a jót, mihez több 
önmegtagadás kellett volna, nem volt 
erőm cselekedni. Nem tudtam már 
oly bensőségesen sem imádkozni, 
mint azelőtt, csak gépiesen, lélektele- 
nül daráltam el imámat, hogy minél 
hamarabb túlessek rajta. Naponként 
éreztem, hogy mennyire eltávolodtam 
Istentől, mert a bűn jelszava: el az 
Istentől 1 Szívem kihűlt, köznapi lett, 
egyhangú, puszta, mint a hollandi 
homokbuckák. . . .  szélmalmok . . . .  
megint homokbuckák s szélmalmok 
egyhangú s változatosság nélküli 
egymásutánja. . . .

De a jó Isten azért büntet, hogy 
neveljen ; azért mutatja meg az isten
nélküli szomorú, békétlen, vigasztalan 
állapotot, hogy annál inkább vágyód
junk Ő utána. Csodálatos s kiszá
míthatatlan utakon vezeti az embert 
önmagához, úgy hogy életünk volta- 
kép: „Tehozzád közelebb, mind kö
zelebb“, a hullámsírba süllyedő Titanik 
utolsó hattyúdala.

— Azóta megint sok idő telt el. 
S Isten úgy akarta, hogy még egy
szer meglássam azt a kis falut; 
mégegyszer elvezérelt oda. Végig 
jártam árnyas erdeit, szép ligeteit —  
s szívtam teletüdővel újra a tűlevelű 
fák éltető, édes illatát. S amint ma
gam elé bámulva elmerengve vissza
gondoltam a múltat, megcsendült a 
pénteki harangszó. összerezzentem. 
Jó ismerős hangok, boldog idők 
emlékeivel tele. Nyugtalan lelkem a 
templomba ragadott. Leültem abba 
a padba, ahol ültem egykoron. El- 
kérgesült szívembe áhitat szállott s 
tudtam imádkozni újra. . .  szívből,

őszintén. Mennyire más érzés járta át 
bensőmet. De haliga! . . .  búgni kezd 
az orgona. . .  Ennek rezgései vitték 
egykor hő imámat, szent fogadal
maimat az Atya trónusához. . .  S föl
csendül újra a régi passiói ének jól 
ismert, kedves dallama:

Köszönjük néked óh Urunk 
Hogy értünk meghálál . . .

önkénytelenül a térdeplőre csuk- 
lottak térdeim. Az égi zene szívembe 
csapott. A régi dallamok újra . . .  És 
felidézték múltam minden bűnét és 
undokságát. Itt fogadtam hát Istennek 
örök hűséget és szerelmet s paráz
nálkodtam, mint Izrael fiai, idegen 
istenek után! Itt fogadtam új szent 
és tiszta életet . . .  s úgy tértem visz- 
sza, mint a tékozló fiú, rongyosan, 
tépedten, elpazarolva az atyai örök
séget s elveszítve az édes atyai szív 
malasztjátl Innét távoztam megtisz
tult s megkönnyebbült lélekkel s 
most itt vagyok újra mardosott lel
kiismerettel, nyugtalan, békétlen, bű
nös, nagyon bűnös lélekkel 1 Igen, 
tékozló fiú vagyok . . .  Atyám, bocsáss 
meg, nem vagyok méltó, hogy fiad
nak szólíttassam 1 Csak még most 
nézd el adósságomat s mindent meg
fizetek néked 1 Tiszta szivet teremts 
bennem és az erős lelket újítsd meg 
én bennem! Moss meg s fehérebb 
leszek a hónál I Tied akarok maradni, 
a te szolgád akarok lenni . .  . kérlek, 
Atyám, ne taszíts el magadtól 1 Át
kulcsolom térdedet, magamhoz szo- 
rítlak s nem bocsátlak el addig, míg 
meg nem áldasz engemet! Jézusom, 
a te angyalaid és választottaid lát
nak téged színről-szinre s boldogok 
ezért; óh, világosítsa meg bennem 
is szellemed a te jóságos arcodat, 
hogy szemléljelek hitem szemeivel az 
én bensőmben, közelségedet élvezzem 
s újra boldog legyek. A költő hit
vallása az enyém is:

Vágyom haza, családi otthonomba,
Ahol Atyám lakik.
Ott vagyok csak csendbe, nyugalomba,
Ott csend uralkodik.
Ezernyi vággyal kezdtem vándorlásom,
Most már csak egy, egy az óhajtásom, 
Szívemnek egyetlen óhaja:
Vágyom haza !
Mert nyugtalan a mi szívünk, míg 

meg nem nyugszik Tebenned, óh 
Uram. . .

—  Valaki megszólal mellettem. 
Fölemelem fejemet a pádról s ráné
zek. Az egyházfi volt. „Uram, már 
mindenki eltávozott a templomból. . .  
é s . . . "  Zavarodottan ránézek: „Igen. 
De a régi dallam. . .  Megyek már. . . "  
Tiszta és könnyű lélekkel távoztam. . .  I

A megtisztulás útja.
— Elbeszélés. —

Irta : Csite Károly.

Pontos János nagy vagyont örö
költ s gondolta, hogy munka nélkül 
is megél, ezért semmi foglalkozás 
után sem nézett. Élt csupán a gyom
rának.

Reggel későn kelt tel. Lustán, ásí- ] 
tozva, nyújtózkodva fogott az öltöz
ködéshez. S amint azzal elkészült, 
első teendője az volt, hogy a terített 
asztalához ült s kéjenckedve három
negyed óra hosszat reggelizett. Kávé
val kezdte, tojással folytalta, sonká
val pedig végezte.

Önelégült mosollyal ült aztán karos
székébe, szívta pipáját s kileselkedett 
az utcára. A járó-kelőket bámulta. 
Ebben telt minden mulatsága s ebben 
merült ki minden dolga. Azaz még
sem teljesen, mert hol az utcát, hol 
pedig az óráját leste. Az utóbbit pe
dig azért, hogy alaposan tájékozódva 
legyen az idő folyásáról, ugyanis 
mikor következik az ebéd ideje ? Mert 
hát Pontos János az evésben (csupán 
ebben) a lehető legpontosabb ember 
volt.

Amint elütötte a falióra a tizenket
tőt, terítve kellett lenni az asztalnak. 4  
Jaj volt a gazdaasszonynak, ha csak 
félperccel is megkésett. Pontos János 
olyankor kékülve-zöldülve mérgében 
kirohant a konyhába s a legelőbb 
kezeügyébe eső edényt földhöz csapta.
S végül az eltört edény árát sze
gény gazdaasszonyával akarta meg
fizettetni.

A hosszú ebéd után pedig lefeküdt 
Pontos János s aludt, mint a bunda 
s úgyannyira horkolt, hogy kihallat
szott az utcára.

Ilyen szörnyű rendellenes életmód 
mellett Pontos János hatalmas zsir- 
és hájtömeggé alakult át. S termé
szetesen szíve is elzsirosodott. E 
miatt rendellenesen működött s kínzó 
tájás gyötörte.

Régi orvosához folyamodott segít
ségért, tanácsért, aki igazmondó em
ber létére elsősorban alaposan s elég 
gorombán is lehordta Pontos Jánost.

— Szerencsétlen ember 1 mi az 
ördögöt csinált magával ? 1 Kinek és 
minek hizlalta így meg magát? Hisz 
itt nincsenek emberevők, hogy azok
nak akart volna lakomára valóról 
gondoskodni. . .

Természetesen a sok mozgást, 
munkát és mértékletességet ajánlotta 
azután Pontos János figyelmébe. 
Ezekről pedig Pontos János hallani
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sem akart. Tehát más orvoshoz fo
lyamodott, gondolta, az majd kedve 
szerinti, hasznos orvosságot rendel 
számára.

Az a másik orvos új ember volt 
a városban s szinte őszinte igaz em
ber. Mikor megvizsgálta Pontos urat, 
azt kérdezte tőle, hogy van-e csa
ládja, akiről gondoskodnia kell ?

— Van, doktor úr, van ! — füllen
tette Pontos János, hogy az orvos őt 
megsajnálja s kevesebb díjat kérjen 
tőle.

—  Barátom, kötelességem akkor 
figyelmeztetni, hogy minél előbb in
tézkedjék a végrendeletéről, illetőleg 
övéinek a sorsáról, mert nem tudni, 
mely órában fogja szívszélhüdés érni, 
oly nagy mérvű szívelzsírosodásban 
szenved.

—  Irgalmazz, Istenem! — hördült 
fel Pontos János kétségbeesetten. 
Holt-halványra válva, egész testében 
reszketve ért haza. Egyszerre le is 
feküdt, még a hideg is kirázta.

Kevéssel utóbb történt, hogy Pon
tos Jánost saját gömböc teste felfor
dította. Megcsúszott és oly szeren
csétlenül esett el, hogy eltört a bal 
lábszárcsontja. Azonkívül valami belső 
rándulást is szenvedett.

Pontos János tehát ágyba került. 
Eltört lábát az orvos összeillesztette 
s gipsszel bekötötte. E miatt mozdu
latlanul kellett feküdnie. Elzsírosodott 
szíve most fájt még csak nagy mér
tékben.

Azelőtt Isten nevét csak akkor 
szokta emlegetni, mikor az ebédkésés 
miatt szitkozódott. Bezzeg most más
kép is eszébe jutott a Mindenható. 
Kezét görcsösen imádságra kulcsolta. 
De haj, harminc év óta nem imádko
zott s templomban sem volt, így még 
a Miatyánkot is elfelejtette. Hiába eről
tette eltompult emlékezetét, a Miatyánk 
második szavánál már megakadt.

— Végem van ! Imádkozni sem 
tudok I —  hörögte betegágyában s 
kinos verejtékcseppek gurultak végig 
zsíros ábrázatán.

Kétségbeesésében végre arra gon
dolt, hogy gazdaasszonyával elmon
datja maga előtt az imádságot, hogy 
úgy megtanulhassa ismét, mint haj
danta megboldogult édesanyjától ta
nulta. Ezt a megoldást azonban 
restelte, szégyenlette végrehajtani. E 
helyett más jutott eszébe. Elküldte 
gazdaasszonyát a városban lakó öccse 
házához s elhivatta annak négy éves 
kis fiát magához.

— Tudsz-e már, kis öcsém, imád
kozni? — kérdezte az ágya mellett 
bámuló csöppségtől.

— Tudok, bácsikám. Minden reg
gel és este imádkozom; — felelte a 
gyermek.

— Hadd hallom, fiam, mondd el 
a Miatyánkot I Ha tisztán és értel
mesen el tudod mondani, kapsz tő
lem egy fényes koronát; — biztatta 
Pontos János a kis unokaöccsét.

A csöppség összekulcsolta kezecs
kéjét s áhítattal mondta az imádsá
got. És Pontos János is soha oly 
szivvel-lélekkel nem imádkozott éle
tében, mint most, a gyermek szavait 
követve.

—  Még egyszer mondd el, édes 
fiam, kapsz még egy koronát tőlem I 
— mondta Pontos János, amint a 
gyermek befejezte az imádságot. 
Azért mondatta el másodszor is, 
hogy jobban megtanulhassa.

így tanult meg Pontos János negy
venötéves korában imádkozni.

Háromnegyed évig feküdte betegen 
az ágyat. Az elmeszesedett törött 
lábszárcsontja sokáig forradt össze, 
de még inkább a megrándulás foly
tán esett belső baja késleltette fel
kelését.

Mikorra teljesen felgyógyult, úgy 
lesoványodott, hogy rá sem ismert, 
aki azelőtt látta.

—  Borzasztó nagy szenvedéssel 
büntetett meg az Isten! — mondta 
panaszos hangon az orvosának.

— Mit beszél ?! — támadt rá az 
orvos. — Nem büntetésből, hanem 
kegyelemkép, gyógyításul küldte önre 
ezt a betegséget, hogy ideje legyen 
a megtérésre. Amit mi orvosok nem 
tudtunk volna meggyógyítani, meg
gyógyította az Isten: szíve megsza
badult a zsírosodástól. Ha az Isten 
így, a betegség útján meg nem sza
badítja tőle, már a földben nyugod
hatna. Azért most, e nagy kegyelem 
után, hátralevő idejét úgy élje le, 
mint embernek kell éln ie: munkál
kodjék erejéhez, tehetségéhez képest, 
az evésben pedig tartson kellő mér
téket.

Pontos János csodálatos áhítattal 
hallgatta az orvos szavait s megha
tottsággal szorította meg kezét.

— Köszönöm, nagyon köszönöm, 
doktor uram, mind a buzgó s önzet
len fáradozását, mind a bölcs sza
vait s intelmét. Aszerint fogok ezután 
élni, míg a jó Isten engedi.

És Pontos János megfogadta, hogy 
egy napot sem fog munka nélkül el
tölteni. Mindjárt munka után akart 
nézni. Töprengett, hogy mihez fog
hatna már az első napon.

Számos év óta nem végzett semmi 
munkát, tehát hasztalan törte a fejét, '

nem jutott eszébe semmi olyas mun
kásság, melyet végezni tudott volna. 
S ez nagyon megszomorította. Búsan 
ment ki szobájából az udvarra, hogy 
egyelőre, ha mást nem tud, hát sé
tálni fog.

Az udvar hátsó sarkában, a faház 
előtt öreg, töpörödött favágó rozoga 
fűrésze nyikorgott a kemény bükk
fában. Az ő fáját aprította a favágó. 
Olyan lassan, tehetetlenül forgott az 
öreg kézben a szerszám, hogy Pon
tos János megsajnálta az öreget.

— Várjon csak, bácsi, segítem a 
fűrészt húzni. Jobban megy a munka 
s előbb is végez a favágással; —  
szólt szeretettel az öreghez s meg
fogta a fűrész végét s egész estig 
segített az aggnak fűrészelni.

Kezét egy kicsit feltörte a fűrész 
nyele, derekában is érzett egy kis 
nyilalást, mikor pihenésül szobájába 
tért vacsorázni. De soha oly jóizűnek 
nem találta az ételt, s a pihenést sem 
találta soha oly édesnek, mint most.

— Óh, édes jó Istenem! soha sem 
hittem volna, hogy oly boldoggá te
szi az embert a munka! — mondo
gatta Pontos János boldog á ld o 
zással.

Templomavatás Pozsegán.
A Szlavóniában csekély számmal 

szétszórtan élő evangélikus testvére
inknek régi szívbeli óhajtása volt, 
hogy gyülekezetté tömörülve, váll
vetett munkával, közös lelkesedéssel 
templomot emeljenek az Urnák. A 
hosszú éveken keresztül előbb titkon 
őrzött, majd nyíltan is bevallott re
mény, ez évben öhhetett csak való
ságot, midőn a gyülekezet Pozsega 
városától azt a nemes lélekre, em
beri gondolkozásra valló ajánlatot 
kapta: felajánlunk az evang. gyüle
kezetnek a város közepén egy temp
lom- és lelkészlaképítésre alkalmas 
telket; csak azt kötjük ki, hogy kö
telesek az evangélikusok egy éven 
belül az épületet felépíteni.

Mi sem természetesebb, minthogy 
hitfeleink kapva-kaptak a kecsegtető 
és nem remélt ajánlaton s minden 
követ megmozgatva azon voltak, hogy 
megragadva a kedvező alkalmat, 
óhajtásukat valóra válthassák. Ámde 
gyengeségük mellett hiábavaló lett 
volna a nemes buzgóság, ha ez al
kalommal is, —  mint már annyi 
esetben tette, — segítségükre nem 
siet az evangéliomi testvérszeretet a 
maga összerakosgatott filléreivel. Ez 
esetben is így volt 1 A pozsegai test
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vérek esdő szózata messze elhang
zott és sokaknak áldozatkészségét 
felkeltette. így bátran mondhatjuk, 
hogy a pozsegai evang. testvérek 
egyházi épületei képezik legújabb bi
zonyságát a testvérszeretet és rokoni 
összetartás mindenható erejének.

A felavató ünnep június hó 12-én 
folyt le. Hogy a Drávántúli testvérek 
öröme teljes legyen, személyesen ke
reste fel őket ez alkalommal a du
nántúli evang. egyházkerület nagy- 
buzgóságu s apostoli ékesszólásu fő
pásztora : Gyurátz Ferenc püspök. 
A somogyi esperesség képviseletében 
— hova az összes horvát-szlavon 
evang. gyülekezetek egyházhatósági- 
lag tartoznak, —  Németh Pál espe
res kisérte útjában. A hosszú út fá
radalmaival dacolva, az éltes kor ké
nyelmét teljesen félretéve, egyedül az 
egyházépítés és a vallásos buzgóság 
emelését tekintve célul, —  sok fiatalt 
megszégyenítő kitartással és erőbirás- 
sal tette meg úgy az ősz főpásztor, mint 
az esperes az utat, hogy az egyház- 
kerületnek egymástól és a hitrokonok
tól oly távol eső híveit is felkeressék.

Június 11 én reggel 8 óra után 
léptük át Barcsnál a Drávát és vet
tük utunkat Horvátország felé. Már 
a legközelebbi állomás neve teljesen 
horvát. Ezentúl a magyar szó lassan- 
lassan elhallgat, csakis az államvasút 
alkalmazottaival beszélhetünk nyel
vünkön. Majd jennek a különböző 
nemzetiségek, horvátok, szerbek, rá
cok, bunyevácok, úgy hogy már-már 
teljesen idegennek érezzük magunkat, 
annyira elválaszt a nyelv és a furcsa 
népviselet. Pedig ez az erdőkoszo- 
ruzta szép vidék, ezekkel a búja le
gelőkkel, gazdag vetésekkel, ezzel a 
rengeteg halom tüzelő és épületfával, 
még mind a magyar szent korona 
birodalmához tartozik. Hiszen a tör
ténelem oly szoros kapcsolatot léte
sített a Dráva két partján lakó népek 
között, melyet szétszakgatni, vagy 
szétszakítani engedni, szinte az ön- 
gyilkossággal volna határos!

Szebbnél-szebb tájakat hagyva ma
gunk után, délután 7 2 6 -kor érkeztünk 
a pleternicai állomásra, hol Pozsega 
város polgármestere és a gyülekezet 
felügyelője üdvözölték a főpásztort; 
a város határán pedig a város élére 
állított királyi biztos fogadta. Nagy so
kaság várakozó figyelme mellett j ülünk 
a templom és lelkészlak elé, hol szép 
diadalkapu köszönt: „Zsivio Biskup“ 
(Éljen a püspök) felírással. A ielkész- 
lak ajtajában Dobrovoljac. Milkó pozse
gai lelkész mond szíves szavakat az ér
kező főpásztornak, majd az ő kis lánya

kedves csevegéssel virágcsokrot nyújt 
át neki. Azután különböző felekezetek 
vezetőinek a megyei és városi hatóságok 
fejeinek tisztelgését fogadta a püspök, 
kik mindannyian tiszteletteljes örömmel 
köszöntötték az ev. egyház főpásztorát.

Az érkezés napján az idő oly gyor
san elrepült, hogy csak másnap nyílt 
alkalmunk az épület megszemlélésére. 
A teljesen új, egy emeletes épületnek 
földszintje a lelkész lakásául szolgál, az 
emeleten pedig a szentegyház foglal 
helyet, a lelkészi irodával és egy jó 
tágas szobával, mely a konfirmandu
sok oktatására van szánva.

Valóban dicséret és elismerés illeti 
meg azokat, kik e nem rég kelet
kezett kicsi gyülekezetei, lelkesítve 
buzdítva, néki példát adva, oly körül
mények közé juttatták, hogy szent 
vágyát ily hirtelen valóra válthatta, 
de azokat is, kik a nehéz kérdés ily 
szerencsés megoldásával tetemes költ
ségtől megmentették.

A felavató ünnep 12-én délelőtt 
10 órakor vette kezdetét. A szent 
hajlék az első esetben szűknek bi
zonyult a hívők befogadására; vajha 
minél több ily esetet tudnának Pozse- 
gán ezentúl is emlegetni. Magyar, német 
és horvát nyelvű ima után lépett az oltár 
elé Gyurátz Ferenc püspök.

Először magyarul beszélt, majd 
németül folytatta. Szépen szívhez 
szólóan beszélt; úgy ahogy azt mi 
már megszoktuk. Csakhogy Pozsegán 
és a Dráván túl nem szokták ám 
meg, azért már az első szavaknál 
könny csillogott nemcsak azoknak a 
csekély számú magyar ajkuaknak 
szemében, kik e beszédet értették, 
hanem a meghatottság átragadt azokra 
is, kiknek idegen a magyarok nyelve. 
A beszéd második fele németül-folyt, 
de épen azzal az ékesszólással, épen 
azzal a hévvel, tűzzel és teljes el- 
ragadással. Figyelmesebb hallgatósá
got keresve sem lehetne találni, mint 
a pozsegai egybegyűltek voltak.

De nem is csuda 1 Hisz mindannyian 
éreztük, hogy nemcsak e gyülekezet 
történetében lesznek emlékezetes a 
mai nap eseményei, hanem nagy 
kihatásuak lesznek azok általában 
az evangélium ügyére s a Lutheri 
szabad szellem, előhaladására Hor
vátországban. Vagy nem fényes bi
zonyítéka-e az ébredésnek ez a 
pozsegai szervezkedés ? Hány lelket 
tudnánk a nyáj számára megmenteni, 
hányat a vakhit sötétjéből kivezetni, 
ha csak egy pár ilyen missió hely is 
létesülhetne ott lent a horvátok kö- 
között?! Igaz egy kicsi gyertyának 
gyenge világa nem hat messzire.

Hagyján! Csak azoknak világítson 
kik körülötte vannak, már is hiva
tást végzett; de én hiszem, hogy 
a vak éjszakában majd csak mások 
is észreveszik, míg végre lassan-las
san dereng majd a hajnal.

Nagy hatást téve a szívekre vég
ződött az ünnepély. Az ünnepen 
résztvevők soraiban megjelentek az 
összes megyei és városi hatóságok 
fejei, az iskolák küldöttei és az 
összes felekezetbeli vezérférfiak, a 
róm. katholikusok kivételével. Kül- 
döttségileg képviseltette magát a zá
grábi evang. egyház, azonkívül ott vol
tak az összes horvát-szlavon lelkészek 
és páran a magyar vidékekről is.

Ünnepély után számos nézője 
akadt a díszes oltárképnek, mely a 
püspök unokahuga, Gyurátz Linus 
kisasszony művész kezeinek mun
kája s ajándéka a pozsegai gyüle
kezetnek.

Délben közös ebéd volt, melyen 
szebbnél-szebb felköszöntők hangzot
tak el, a délutáni órákban pedig ki
rándultunk a város remek szép kör
nyékére. Az éjszakát még Pozsegán 
töltve — másnap kellemes emlékek
kel szívünkben keltünk útra, kiki az 
ő otthonába. Habár a hosszú út 
izgalmai megviseltek is bennünket, a 
szíves horvát vendégszeretet elfeled
tette velünk a fáradalmakat s őszin
tén tudtunk örülni az ömlőkkel.

Vajha a mindenható, ki eddig se
gítette őket ezután se vonná meg áldó 
kegyelmét tőlünk távol lakó, de szí
veinkhez közel álló hitrokonainktól, 
hanem az ébenhaézer felállítása után 
is oly lelkesedést és összetartó szerete- 
tet adna a vezetőkbe és az egyházta
gokba, mely a gyülekezet továbbfejlő
dését biztosítaná. Akkor mi, kik ott áll
tunk a csemete ültetésénél, bizonnyal 
örülhetnénk virulásának, terebélyes, 
izmos fává növekedésének is.

Mindnyájan ezt kívánjuk tiszta 
szívünkből. N agy István ev. lelkész.

O lv a s s á to k  a  b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.
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A rebarbara termesztéséről.
Nálunk, sajnos, alig ismerik a fent- 

nevezett növényt, legalább is mint 
hasznos konyhakerti növényt és mint 
ízletes, egészséges főzeléket nem. Mi 
a rebarbarát jobbára csak mint has
hajtó szert ismerjük és a legtöbb 
embernek fogalma sincs arról, hogy 
ez a szép növény milyen hasznos 
szolgálatokat tehetne közélelmezésünk 
terén, különösen most, amikor min
denki az általános drágaságról panasz
kodik. Lám a praktikus német már 
jó ideje fölfedezte ezt a kellemes 
konyhai növényt, ameljnek a töme
gek táplálásánál nem csekély figyel
met érdemlő tulajdonsága, hogy nagy 
tömegben, olcsón termeszthető és így 
különösen a munkás néposztály szá
mára megfelelő élelmi cikket ad. — 
Emellett nagy előnye az is, hogy olyan 
időben jelenik meg a piacon, amikor 
más hasonló zöld főzelékféléket még 
csak mint különlégességeket drága 
pénzen lehet megszerezni. A rebar
barának jóizű főzeléket vagy mártást 
adó levélszárait ugyanis már április
ban lehet szedni és ezen túl, mint
egy három hónapig lehet velük a 
piacot ellátni.

Igaz, hogy ma nálunk még nem 
ismerik a piacon ezt a főzelékfélét, 
de csak meg kellene kezdeni termesz
tését, meg kellene vele jelenni és Ízle
tessége, olcsósága, különösen április 
hónap folyamán csakhamar hatalmas 
vevőközönséget biztosítana számára. 
Elkészítésének módjára a háziasszo
nyokat könnyen és hamarosan ki 
lehetne oktatni. Mindenesetre kellene 
a termesztés és értékesítés megindí
tásához egy kis üzleti szellem, ami 
nálunk vajmi ritka jelenség, de az 
eredményt, a vállalkozásnak hasznos
ságát, csaknem bizonyosra lehet venni. 
Németország nagyobb városainak kör
nyékén a rebarbara termesztése egyike 
a legjelentősebb és legnagyobb arányú 
kertgazdasági vállalkozásoknak. Ött 
sem a jobbmóduak fogyasztják, ha
nem inkább a munkásosztály széles 
rétegei-, amit főképpen olcsóságának 
köszönhet. Emellett az olcsóság mel
lett azonban a termeszetésére vállal
kozó kertészek is megtalálják a ma
guk számítását, mert a nagy tömeg 
mellett, amit a rebarbara szolgáltat,

igen tisztességes jövedelmet nyújt a 
vállalkozónak.

Hasznos szolgálatot vélek teljesíteni, 
amikor ezt a nálunk is nagy jelentő
ségre hivatott növényt és annak ter
mesztését a következőkben röviden 
ismertetem.

A rebarbara igen jó erőben lévő, 
erősen trágyázott és nyirkos földet 
kíván. Legjobb helye van folyómenti 
lapályokon, mert a bőséges táplálék 
mellett igen sok nedvességre van 
szüksége. Nagytömegű termése, óriási 
levelei, amelyek igen nagy felületet 
alkotnak, sok nedvességet elpárolog
tatnak és ezt csak igen üde talajban 
képes a nyári szárazságban is pótolni. 
Hazai éghajlati viszonyaink mellett 
kétszeresen fontos, hogy ezt a körül
ményt kellőleg méltányoljuk.

Másik fontos ‘követelmény, hogy a 
talaj igen jó termőerőben legyen, kü
lönben képtelen lesz annak a nagy
tömegű termésnek az előállítására, 
amely pedig a rebarbaratermesztés 
jövedelmezőségének egyik föltétele. 
A rebarbara a legerősebb trágyázást 
is meghálálja, nem kell attól tarta
nunk, hogy a trágya ártalmára lesz. 
Árnyékszéktrágya, trágyalé, szóval a 
nitrogénben leggazdagabb trágya félék 
bőven adva sem fognak ártani, fel
téve, hogy a talaj kellő nedvességgel 
bír, hogy a bőséges táplálkozás mel
lett fejlődő óriási lombnak elpárolgá
sát nyáron át is pótolni képes. A re
barbarának szánt földet már a betele
pítés előtt el kell látnunk megfelelően 
trágyával. Inkább kisebb területet je
löljünk ki betelepítésre és azt hatal
masan trágyázzuk meg, mert ha na
gyobb területet telépítünk be, mint 
amekkorát kellő mennyiségű trágyá
val ellátni tudunk, a gyenge termések 
mellett jövedelemre alig számíthatunk. 
A terület mekkorasága tehát mindig 
szoros összefüggésben legyen a kert- 
gazdaság trágyaerejével.

A talaj előkészítése 50 — 60 cm. 
mély földforgatásból áll. A forgatás 
ősszel történjék és erős trágyázással 
legyen kapcsolatos. Ha a rebarbarát 
ősszel akarjuk ültetni, a talaj forga
tásáról már előbb kell gondoskodnunk.

A rebarbarát lehet magról és tő
osztás útján szaporítani. A magról 
való szaporítás lassúbb és az így 
nyert növények egyenlőtlen fejlődé-

süek, ezért sokkal inkább lehet aján
lani a tőosztás útján történő szapo
rítást. A szükséges osztott töveket 
vagy vesszük megbízható helyről, 
vagy régi rebarbaraágynak felszedése 
alkalmával nyerjük. Arra legyen gon
dunk, hogy minden egyes tő leg
alább Vs kgr. súlyú legyen és szép 
gyökérrel bírjon. Ehhez képest a 
régi töveket 4 —6, esetleg 8 részre 
vágjuk szét. A rebarbarának nagy
ban való termesztésére leginkább 
a javított Viktória-rebarbara ajánlható, 
amely korán fakad, amely utóbbi kö
rülmény nem kevéssé járul hozzá 
kapós voltához.

A tövek ültetése történhetik ősszel 
is. Őszi ültetéshez különösen erős 
töveket válasszunk, tavasszal ültet
hetünk gyengébbeket is. Az őszi 
ültetés ideje október hó, a tavaszi 
ültetés pedig minél korábban tör
ténjék, mert a rebarbara korán fakad. 
Az ültetés távolsága gyengébb ter
mőföldben is 1X1 méter, vagy 
1X L 2 m. legyen, jobb talajon pedig 
ennél is nagyobb (1‘5X 1'2  m.). Az 
ültetés távolsága különben attól is 
függ, hány éves tartósságot várunk 
a teleptől. Rövidebb életű telepeket 
sűrűbben lehet ültetni. A rebarbara
töveket ásó útán ültetjük. Az egyik 
munkás ássa a gödröt, a másik ül
tet, elrendezi a gyökereket, földdel 
betakarja és megtörni. A telepet az 
első évben kapálni, gyomoktól tisz
tán tartani, később pedig minden má
sodik évben erősen trágyázni kell.

A rebarbara, mint már az eddigiek
ből is látni lehet, több évig használ
ható telepet ad, mint pl. a spárga. 
Az első évben a telep még nem ad 
termést, de a második esztendő ta
vaszától kezdve már lehet szedni 
vastag, üdenövésü és kellemes izü 
levélszárait. Ezek az olyan piacon, 
amely azokat már ismeri, élénk ke
reslet tárgyát képezik.

Az első leveleket április vége felé 
lehet szedni, azután a szedés június 
végéig tarthat. Május végén, júniusban 
azonban már más főzelékfélék kez
dik kiszorítani a piarcról. Az első, 
korai szedésnél nem szabad a töve
ket erősen megkoppasztani, töven
ként csak két két levelet törjünk le. 
A második szedés mintegy két hét 
múlva követheti az elsőt, akkor és,
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a későbbi szedések alkalmával már 
több levelet letörhetünk, de soha 
sem többet, mint az összes levelek
nek 7s részét. A levelet egészen 
tőben, a föld alatt kell letörni. A 
levélnyél töve mellől elkaparjuk a 
földet és a szárat egészen tőben tör
jük ki, nem is annyira törjük, mint 
inkább huzzuk. Ha ez jól sikerült, 
a szár tövén két kis szárnyacskát ta
lálunk ; ha ezek nélkül huzzuk ki a 
szárat, munkánkat nem jól végeztük. 
A telepet több részre kell felosztani 
és ezekről felváltva törni a leveleket, 
hogy így az egyes töveknek megfe
lelő tartamú, 8— 14 napi pihenőt

nyújthassunk. Hogy a levelek és 
szárak minél tökéletesebben kifejlőd
hessenek, a virágzatot még bimbó 
korában el kell a hajtásokról távoli- 
tanunk. Ez a levélszárak szedésével 
egyszerre történhetik.

A letört szárakat csinosan Va— 1 
kgr.-os kötegekbe kötjük és úgy 
visszük piacra, hogy az már külsejé
vel is meghódítsa a vevőközönséget. 
A szép nagy levelek alsó kétharmad 
vagy felerészét a száron hagyjuk. A 
szár tövét a szárnyakkal levágjuk.

Németországi tapasztalatok szerint 
egy-egy rebarbaratő évenként 4 —5 
kg. levélszárat adhat és ennek árát

kilogrammonként átlag 10 fillérre le
het becsülni. Tehét 1'2— 1‘5 négy
zetméter terület 40—50 fillér bruttó
jövedelmet adhat, ami kát. holdra 
átszámítva, 1600—2500 koronának 
felel meg.

Ezek után ajánlani merem, hogy 
akik megfelelő körülmények között, 
nagyobb, különösen iparüző város 
közelében gazdálkodnak, kíséreljék 
meg ennek a hasznos növénynek 
termesztését.. Kezdetben csak ki
csinyben, később, ha a nagyközön
ség már rákapott, lehet azután a 
termesztés kereteit tágítani.

Szilárd Gyula.

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Halálozás. Az őszinte részvét igaz 
érzésével értesültünk arról, hogy Grósz 
Mihály soproni ev. tanító, több heti 
betegség után elhunyt. Grósz Mihály 
49 évet élt. 31 évig volt tanító, mely 
időből 16 évet Sopronban töltött az 
ev. népiskolában. Az elhunyt tanító 
hivatását a névtelen hősök lelkiisme
retes kötelességérzetével teljesítette. 
Szorgalmáért és tudásáért köztiszte
letben állott. Az egész életét nemes 
és fáradhatatlan munkával töltő tanító 
hat árvát hagyott maga után. Sírjá
nál Scholtz Ödön esperes, Menyhárd 
Frigyes lelkész mondtak beszédet.
A kartársak nevében Laschober Gusz
táv búcsúzott. Megható volt növen
dékei bucsúzása. Mindannyian sírva 
állták körül sírját s bucsúzásul egy- 
egy csokor virágot dobtak a koporsóra. 
Áldott legyen az elköltözött emléke
zete I /

50 éves jubileum. A barsi evang. 
egyházmegye a Körmöcbányán tar
tandó közgyűlés alkalmával, folyó évi 
július 15-én, d. e. 9 órakor fogja 
megünnepelni Raab Károly kir. taná
csos főesperesnek, a „Ferenc József- 
rend"‘ lovagjának 50 éves szolgálati 
jubileumát.

Jótékonyság. Szép és maradandó 
emléket állított magának özv. Papp 
Ferencné Kánai Rozália a sikátori 
egyházban. Két keze munkájával 
takarékossággal gyűjtött kis vagyo
nából az egyháznak harangalapra 
200, lelkésznek 30, tanítónak 20 K-t 
hagyományozott. Szép jele a vallásos- I

Ságnak és egyházszeretetnek. Legyen 
áldott emléke I De a hitbuzgóság 
bizonysága az is, hogy az elköltözött 
örököse az édesanya akaratát azon
nal végrehajtotta.

Gyermekünnepély. A kemenesma- 
gasii községi óvoda május hó 25-én 
szép ünnepélyt rendezett. Az óvodás
gyermekek Csaply Irén óvónő ve
zetése mellett ügyes kézijátékokat, 
testgyakorlatokat mutattak be s ked
vesen szavaltak. Szabó István evang. 
lelkész, meleg szavakban mondott 
köszönetét az óvónőnek, aki nemes 
önmegtagadással, páratlan türelemmel 
lelkesedéssel végezi a kicsinyek kö
zött a szeretet nehéz munkáját. Le
gyen biztatója továbbra is Krisztus 
szava : „Aki egy gyermeknek gondját 
felveszi az én nevemben, nékem veszi 
fel gondomat.“

Új igazgató. Gecsányi Gusztáv, a 
soproni főgimnázium buzgó igazgatója 
állásáról lemondott. A főiskolai nagy
bizottság érdemeit megörökítve, elfo
gadta a lemondást s helyébe Hollós 
János tanárt választotta meg. A jó 
Isten áldását kívánjuk az új igazgató 
működésére 1

Lelkész-avatás. Múlt hó 23 án avatta 
fel Balassagyarmaton Baltik Frigyes 
dunáninneni püspök a következő 
lelkészjelölteket: Endreffy Jánost
Selmecbányái segédlelkésszé, Laczkó 
Jánost körmöcbányai segédlelkésszé, 
Szlojár Edét szügyi segédlelkésszé, 
Hering Jánost lévai segédlelkésszé, 
végül Fenyves Jánost komáromi segéd
lelkésszé.

Szép példa. Bokor Károly és Hol-

lósi Róza ivánegerszegi lakosok el
jegyzésük emlékére jegyajándék he
lyett 20 koronát fizettek be a helybeli 
ev. nőegylet pénztárába.

Új ev. főgimnázium Besztercebá
nyán. A besztercebányai ev. egyház 
régi gimnáziumát főgimnáziummá fej
leszti ki. Az V.-ik osztály már ez év 
őszén megnyílik. Minden évben egy 
osztállyal több lesz. Az intézetnek 
van jó hirü alumneuma, melyben 150 
K-ért ebédet és vacsorát kaphat egész 
éven át bármelyik tanuló. Csak ebé
det évi 100 K-ért lehet váltani. Az 
évi tandíj 40 K. Az iskolának van 
segélyző és gyógyszer alapja, a beteg 
tanulók pedig ingyenes orvosi keze
lésben részesülnek. Úgy az alumneu- 
mi, mint a tandíjból jelentős engedmé
nyek vannak, valamint szép összeg 
szolgál a tanulók jutalmazására is.

Toronyórák, A pusztaszentlászlói 
(Zala-m.) régi kívánságát látja telje
sülni, midőn szeptemberre templomát 
újra fedeti s toronyórát állíttat fel. 
A toronyóra költségét az evang. nő
egylet közadakozásból gyűjti össze. 
—  A bonyhádi gyülekezet szintén 
toronyórát állíttat fel. Mindkét torony
órát Sándor Ferenc jól ismert kör
mendi toronyóra-készítő készíti.

Iskolai harmóniumra. A somlóvecsei 
ág. h. ev. nőegylet Gáspár István 
tanító rendezésével az iskola részére 
beszerzendő harmónium javára sike
rült táncvigalmat rendezett. A tiszta 
jövedelem 103 K 98 fillér volt. A nő
egylet munkálkodása, mely segítőtár
sul szegődik a gyülekezet mellé, ön
magát dicséri!



Templomavatás. A rimakokovai 
gyülekezet a súlyos meglátogatás után, 
mely az óriási tűzveszedelemmel alá- 
sujtotta, örömünnepet ül. Ma, július 
6-án adja át magasztos rendeltetésé
nek új templomát. A jó Isten áldja 
meg az új szent hajlékot és a gyüle
kezetei !

I tth o n ró l.

A király Budapesten. A király 
szeptember elején három heti tartóz
kodásra Budapestre megy.

Vilmos császár királyunknál. Vil
mos császár augusztus tizenötödikén 
Gmundenbe érkezik s innen augusz
tus 18-án megy Ischlbe a magyar 
király meglátogatására.

Árvíz a Maros mentén. A dévai 
határ nagy részét a gyakori esőzés 
következtében megáradt Maros telje
sen elöntötte. Az árvizet valószínűen 
a székelyföldi havasokon történt felhő- 
szakadás okozta. A lakosság körében 
nagy a kétségbeesés, mert immár a 
harmadik esztendő termését teszi 
tönkre az árvíz.

A hős fiú. Sztajkó András nagy
laki asztalosmester három fia fürödni 
ment a Marosba. A három fiú, kik 
közül az egyik 16, a másik 14, a 
harmadik 10 éves, örvénybe került, 
és fuldokolni kezdett. Kiáltásukra 
figyelmes lett egy második elemi 
iskolába járó fiú, a fuldoklók segít
ségére beleugrott a Marosba és a 
kis elemistának sikerült a legidősebb 
és a legfiatalabb fiút a vízből ki
menteni. Mire a 14 éves Andrásért 
visszament, azt már elragadta az ár.

A villám csapás csodája. Még 1908-ban 
történt, hogy Lőcze Jánosné koppányszántói 
asszony hatodmagával szénát gyűjtött a réten. 
Délután rettenetes zivatar keletkezett, az asz- 
szonyok nem gondoltak arra, hogy ilyenkor 
nem jó több embernek egymás mellett állni, 
félelmükben szorosan egymáshoz bújtak és az 
embergomolyagba belecsapott a villám, a mely 
öt asszonyt megölt. Lőcze Jánosné pedig a 
rettenetes idegrázkódástól megnémult. Az idén 
ugyanazon a napon és helyen ugyancsak 
szénátgyűjtött Lőczéné két kis leánya társa
ságában. Újra égi háború tört ki, a mely elől 
a gyermekek anyjuknál kerestek menedéket. 
A villám közvetlen közelükben csapott a földbe 
és mindhárman eszméletlenül terültek el. A 
közelben dolgozó emberek hazaszállították 
őket és ekkor az öt év óta néma asszony 
megszólalt. Első szava ez volt: meghaltak-e 
a kis cselédeim ? A nagy idegrázkódtatás, mely 
öt évvel ezelőtt megnémitotta, most csodás 
módon újra meggyógyította Lőczénét és azóta 
megint folyékonyan beszél. A gyermekeknek 
semmi baja-nem történt.

A tűz pusztítása. Hatalmas tűz 
volt Budapesten, mely a város három 
nagy gyárát elpusztította. A három 
gyár: Wertheim F. és társa pénz
szekrény és fölvonógyára, Palágyi

1913. július 6. ________ H a r a n g s z ó .

Ernő fabútor- és iskolapadgyára, vé
gül pedig Lakos és Székely autogén- 
hegesztő gyártelepe porig égett. A 
tűz délután két órától hét óráig égett. 
A kár több milliá korona.

A z o r s z á g  d o lg á r ó l.

A képviselöház legutóbbi ülésén 
elfogadta azt a törvényjavaslatot, 
amelyet az igazságügyminiszter a ki
rálysértések megtorlása céljából a 
képviselőház elé terjesztett. A javas
latnak egyik leglényegesebb intézke
dése az, hogy a sajtó útján elköve
tett királysértés fölött ezentúl nem 
az esküdtek, hanem a szakbiróság 
fog ítélkezni és hogy a törvény alap
ján a köztársasági mozgalmak ellen 
is felléphet a büntető bíróság. Ugyan
csak elfogadta a lelkészek korpótlé
káról, iskolák ellenőrzéséről szóló 
javaslatokat.

Tisza István miniszterelnök a kép
viselőház ülésén a balkáni kérdésről 
beszédet mondott és azt bizonyította, 
hogy nekünk legnagyobb érdekünk 
az, ha a Balkán kis államai függet
lenek maradnak.

Az egyesült függetlenségi párt
ügyvezető elnöke, Károlyi Mihály 
gróf, megkezdte a tárgyalásokat egy 
választójogi pártközi megállapodás, 
úgynevezett választójogi blokk meg
alakítása céljából. Az újságok hír
adása szerint Andrássy Gyula gróf is 
csatlakozik hozzájuk.

Királyi kézirattal elnapolták a kép
viselőházat egészen októberig, úgy 
hogy addig nem lesznek gyűlések.

Á főrendiház szintén tartott néhány 
ülést s azon a lelkészek korpótléká
ról, az iskolák ellenőrzéséről szóló 
törvényjavaslatokat is elfogadták. Az 
egyik gyűlésen hosszabb beszédet 
mondott Gyurátz Ferenc püspök.

Tisza István gróf, midőn a király 
miniszterelnökké nevezte ki, lemon
dott az aradi kerület képviselőségéről. 
Most volt az új választás óriási iz
galmak közt. Az eredmény az, hogy 
Tiszát gróf Széchenyi Aladárral szem
ben 907 szótöbbséggel képviselőnek 
választották. _______

A  n a g y v ilá g b ó l .

Szerbek és bolgárok. A balkáni há
ború győztesei farkasszemet néznek 
egymással és egyáltalában nem lehet 
tudni, mikor tör ki közöttük a harc. 
Egyelőre az orosz cár folytatja a 
béketárgyalásokat, amelyeknek folya
mán kiderült, hogy Bulgária nem 
hajlandó engedni. Szerbiának határo
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zottan értésére adta Oroszország, 
hogy lépjen egyezségre Bulgáriával. 
De Szerbia még mindig mereven ra
gaszkodik követeléseihez. Míg a tár
gyalás tart, addig megkezdődött a 
bolgárok és szerbek közt a csatáro
zás. A minap a Zletovo folyónál 
20.000 bolgár vett részt; 450 embert 
veszítettek. Szerb részről 200 a ha
lottak száma.

Az önfeláldozó hadnagy. Würzburg- 
ban történt, hogy a 11. tábori tüzér- 
ezrednek egy Frankfurter nevű köz
legénye a gyakorlótéren vérbomlás 
következtében megbetegedett s az or
vosok megállapították, hogy a bete
get csak úgy tarthatják meg életben, 
ha vérátömlesztést végeznek. Az ez
redes frontba állíttatta az ezredet és 
megkérdezte a katonáktól, hogy ki 
volna kész vérét megcsapoltatni. Erre 
tizenhét tiszt, köztük egy őrnagy is, 
kijelentette, hogy hajlandó vérét át
engedni. Sorsot húztak s egy Bismar 
nevű hadnagyra esett a sors. Körül
belül másfél liter vérét csapolták le, 
amelyet beömlesztettek a beteg ka
tona testébe, akinek állapota azóta 
határozottan javult.

Gyilkos hőség Newyorkban. New- 
yorkban június 16-án volt huszonöt 
év óta a legmelegebb nap. 40 0 Cel
siust mutatott a hőmérő. Napszurás 
miatt igen sokan megbetegedtek és 
húszán meghaltak.

Negyedmilliós nyomorúság. Minap 
az egyik zürichi szállóban holtan ta
láltak egy Maggi nevű embert és a 
feleségét, akik világító gázzal meg
mérgezték magukat. A házaspárt gaz
dagoknak tartották és azt is tudták, 
hogy az asszonynak hárommillió ko
rona hozománya volt. Legutóbb Maggi 
különböző vállalkozásokba fogott, a 
melyeken sok pénzt veszített. Hátra
hagyott levelében ezt írja: „A sors 
csapásai romlásba döntöttek. Egész 
vagyonom már csak háromszázezer 
korona és mivel idegességem miatt 
magam már semmit sem kereshetek, 
ennek a nyomorúságos összegnek a 
kamataiból kellett volna megélnünk. 
Ez a nyomor pedig mindkettőnknek 
elviselhetetlennek látszott. Ezért in
kább a halált keressük.“ És meghal
tak mindketten, mert nyomorúságos 
évi 15— 18 ezer koronából kellett 
volna megélniük s ők ezt a koldus 
tengődést nem bírták el. — Milyen 
szomorú történet! Milyen szegény- 
lelkű koldusok I Példái annak, hogy 
mindennek az Isten félelme ad érté
ket. Ha a vallásos érzés elhomályo
sodik bennünk, akkor többet nem ta
lálunk az életben értéket és boldog-
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ságot. Az apostol azt mondja: „Azok
nak, akik gazdagok, hagyd meg, hogy 
nagyralátók ne legyenek és remény
ségüket ne a bizonytalan gazdagságba, 
hanem az élő Istenbe vessék.“ (I Tim. 
6, 17 — 18.)

A Harangszó perselye.
A máramarosi ev. templom építé

sére adakoztak: Wehoffer Imre Sze- 
csőd 10 K, egy „névtelen“ Győrből 
2 K. Összesen 12 korona.

A „Harangszó“ terjesztésére befolyt 
31 K. Újabban Gáspár István Somló- 
vecséről adott 1 K-t. összesen 32 K. 
— A jókedvű adakozót szereti az 
Isten !

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

Többeknek. A hátralékos előfizetési pén
zek szíves beküldését kérjük.

A lelkész, tanító urakat melegen kérjük, 
hogy gyülekezetük eseményeiről minket érte
síteni szíveskedjenek.

P. Gv. Szg. „Itt a tavas*“ c. versek a 
papírkosárba kerültek. Sok idő és tanulás 
után talán majd megpróbálkozhatik valamikor 
a verseléssel. De előbb azt kell megtanulnia, 
hogy ezt a szót „nállunk“ egy „l“-el, ezeket

a parancsoló igéket „költözél*, „feled“ pedig 
két z-vel és két d-vel kell írni. — E. L, Nd. 
A cikkeket köszönettel megkaptam. Annak 
idején megkaptam az eoilékfüzetet is. Egyik 
cikket még fel akarom használni. A portó
különbözet oly csekély, hogy kár róla beszélni. 
Szívélyes üdvözlettel. — G. I. Apátujfalu. 
Köszönöm a tudósítást. A felülfizetők névsorát 
sajnálatomra nem közölhetem, mert minden- 
lelől oly sok kimutatás érkezik, hogy sok 
teret lefoglalna. Házasságkötése alkalmával 
fogadja szívből jövő jókivánataimat.

Toronyóra-készítő. 

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye.
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

G É P G Y Á R
SZOMBATHELY.

Alapíttatott 1856. —  Szám talan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
Ny e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Egy jól nevelt
egészséges árva 

fiút tanulónak 
felveszek, ki a 

női szabóságban 
teljes kiképzést 
nyer. —  Aján

latokat ezen 
címre kérek: 

VARGA ISTVÁN
női szabó s-e

Székesfehérvár.

W ellisch Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése 
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron levő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

«AHOÍSAÁIÍAK.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913. évi július hó 3-án.
Búza 21.—, Rozs 17.—, Árpa —.—, Zab 

—.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

VEGYES HI RDETÉSEK.
Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 

(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

Számtalan
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli,
Répczelaki,
Trapista,
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer é s  Fiai
niijt- és vajgyárak

---------- R é p c z e la k .-----------

I

jfc jo a  ̂ 14. jdK.

f Sza l óky  Z s i g m o n d 1
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtér.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sírkőraktára. 
Kataszteri földm éréshez 
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm unkát és m inden
nem ű javítást elfogadok.

I
I

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .v k
MeojelenlR Dovembertöl februário minden vasárnap, márclnstúl oRtűberio minden másodé vasárnap.A

Kiadja a dunántúli egyházkerületi evangéliomi egyesület. 
Szerkesz t i  K API UÉL A ev. lelkész.
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A beteg leány.
Beteg ágyban fekszik a lány,
Szeme bágyadt, arca halvány; 
Mellette ül édes anyja,
Fájó szívvel ráhajolva.

„Anyám, anyám, édes an y á m ..,!  
Miért nézsz oly szomorún rám ? 
Úgy sem soka leszek veled,
Kis angyalokhoz elmegyek.“

,Ne hagyj el én egyetlenem,
Kiben gyönyörködnék szemem,
Kinek fonnám be szög haját,
Kinek varratnék új ruhát ?‘

#  X
X

Alszik a lány, csendes, néma,
Csak szemét veti fel néha;
Mosolyra nyilt hervadt ajka :
Ez volt rajt' a halál csókja.

H ajas K álm án.

Vasúti misszió.
Irta: Endreffy János.

Ha nagyobb városok pályaudvarán 
kiszáll az ember, szembeötlenek a 
várakozók sorában vörös-fehér vagy

sárga-fehér vállszalagos hölgyek, szal
agjukon a vasúti misszió jelzésével. 
Ugyan miféle misszió lehet e z : vasúti 
misszió ?

Minden misszió a szeretetben mun
kás hit bizonyos formája. A külmisz- 
szió épp úgy, mint a belmisszió. S 
épp ázért, ha a misszióban a szere
tetben munkás hit a lényeges, a fon
tos, akkor bizonyos tekintetben a bel
misszió és külmisszió elválasztása 
helytelen dolog. Téri, faji korlátokat 
a keresztyénség nem ismer; nincs 
sem görög, sem zsidó, sem úr, sem 
szolga, hanem mindnyájan egyek va
gyunk az Úr Jézus Krisztusban. S ha 
ez így van, minek elkülöníteni a bél
és külmissziót ? Olyan sok különbség 
van a között a szeretetben munkás 
hit között, mely Ausztráliában vagy 
Berlinben talál munkateret? Mondhat
nék azt is, hogy semmi különbség; 
az elválasztás kicsinyes és nem lénye
ges különbségeken fordul meg. Meg 
önző is az elválasztás: a mi magunk 
között folytatott munkánkkal, amit 
belmissziónak nevezünk el, szembe 
állítunk egy külső, idegenek közt vég
zett munkát s ezt a külmisszió neve 
alatt hozzuk forgalomba; hát nem

vagyunk testvérek, kik között nincs 
zsidó és görög, hanem egység a Jé
zus Krisztusban ?

Annyi bizonyos tehát, hogy a misz- 
szió lényege, eleje és veleje a szere
tetben munkás hit, nem pedig az a 
kicsinyes körülmény, hogy fehér vagy 
rézbőrüek között folyik. A vasúti 
misszió is a szeretetben munkás hit 
egy formája. Nők végzik s nőket 
akarnak megmenteni. Kiindulnak ab
ból a sajnálatos tapasztalati tényből, 
hogy nagy városba kerülve a falusi, 
tapasztalatlan lányok óriási kísértések
nek, sőt elbukásnak is vannak kitéve. 
Nem ismerik a falusi lányok a nagy 
város határtalan önzését, semmire nem 
tekintő kizsákmányolási politikáját. 
Sejtelmük sincs arról a számtalan 
veszélyről, melyet a tehetetlenségük
kel visszaélő városi ravaszság kieszel.

A veszélyt látja a szerető szív s 
megmozdul. Hisz ha csak eggyel is 
jót teszünk az Ő kicsinyei közül, vele 
teszünk jót; hogy örül Jézus az el
tévedt juh megtalálásán ! S ha valaki 
jót tehet s nem teszi, bűne az annak ; 
már pedig itt látnivaló, hogy a veszély 
nagy, csak szív kell hozzá, hogy az 
ember észrevegye s gondolkodóba
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essék: hát nem lehetne a bajon se
gíteni? Megmenteni azt a sok tudat
lan teremtést a biztos bukástól, el
igazítani a helyes úton, ellátva jó 
tanáccsal ? Lehet! S hogy lehet, bi
zonyítja a vasúti misszió, mely épp 
ezt tűzte ki megoldandó feladatául. 
A nagyvárosban vadidegen leány nincs 
egyedül, mert várják már az állomá
son a vasúti misszió hölgyei. Figyel
meztetik a hamis barátokra, a bárány
bőrbe öltözött farkasokra, kik a lá
nyok tapasztalatlanságából hasznot 
akarnak húzni, gyakran a legkapzsibb 
és szemérmetlenebb módon. Ott áll
nak nap nap után a kijáratnál őrt s 
tűrnek nem egy gúnyos pillantást, 
szánalmas lenézést, megvetést, olykor 
durva megszólást is — szeretetből. 
Örömmel végzik szolgálatukat. Nekik 
elég jutalom, ha látják, hogy barát
ságosan s szeretettel adott tanácsuk 
megvidámította a vigasztalan terem
tést, szomorúságát s könnyét örömmé 
változtatta, nekik elég az a tudat, 
hogy megmentettek ártatlan gyer
meki lelket a romlástól 1 Nem is unat
koznak, hisz minden óra valami újat 
hoz számukra. Itt eligazítanak egy 
lányt illetőségi helyére; ott elkísérik 
rokonaihoz; jegyet váltanak számára 
s gondoskodnak csomagja föladásá
ról ; nemzetközi szervezetük lévén, 
városról-városra, országról-országra 
megadják neki a biztos útbaigazítá
sokat s utasítják kézről-kézre a kö
vetkező vasúi misszió hölgyeihez. 
Az egylet számtalan röpiratot, felvi
lágosító iratot ad ki, melyből az 
egyedül utazó nő megtudja, hogy 
hol kaphat éjjelre tisztességes és olcsó 
lakást, élelmezést . . .  stb .; ha állása 
nincs, azt is ingyen közvetítik a 
vasúti misszió hölgyei. Meghívják az 
egyedülálló fiatal lányokat körükbe, 
hogy szabad idejüket ne az utcán, 
hanem vallás-erkölcsi építő környe
zetben töltsék; megadják nekik az 
illető városban tartott istentiszteletek 
sorrendjét is, még pedig kinek-kinek 
vallása szerint. A vasúti misszióban 
katolikusok és evangélikusok közö
sen dolgoznak, mert nem azt nézik, 
ami elválasztja őket, hanem azt, ami 
összefűzi. Dolgoznak és mentenek, 
mert szeretnek és szeretnek, mert 
hisznek; munkájuk a szeretetben 
dolgos hit munkája.

Ez a vasúti misszió.
Nálunk is megvan ez az intézmény 

nagyobb városainkban, de biz ritkán 
hallani róluk; mintha nálunk nem 
menne úgy a dolog, mint ahogy 
mennie kellene. Azt mondják, hogy 
nem igen ismerik még mifelénk ez

intézményt s nem is veszik igénybe. 
Ez bizony baj ugyan, de ne azt a 
tanulságot vonjuk le belőle, hogy 
hagyjuk abba, hanem ismertessük 
meg, hogy mennél többen vegyék 
igénybe s így fölvirágozzék; vigyük 
be a köztudatba, hogy mily áldással 
dolgozhatik a vasúti misszió, ha élet
erős fává izmosodik. — Azt is mond
ják a belmisszió ellenzői, hogy ami 
jó idegen országban, az nem okvet
len jó Magyarországon ; hogy idegen 
talajban átplántált növény más talaj
ban nem fogamzik meg, hanem el
fonnyad. Elfonnyad — tudom — de 
nem azért, mert a talaj nem neki- 
való, hanem mert a talaj még nincs 
jól megművelve. Elvégre mindent 
visszautasítani azzal, hogy a magyar 
természetnek nem felel meg, nem 
lehet, de nem is tanácsos a magyar
ság szent jelszavát ilyen különös ki
búvásokra felhasználni. Megfelel a 
magyar természetnek is a misszió, 
csak meg kell vele barátkozni s a 
barátságból szivbeli, szerető, nemes 
viszony fog kifejlődni. És jelenjék 
meg a misszió — akármelyik legyen 
is az, —  magyar nemzeti ruhában, 
magyar nemzeti sajátságokkal — egy
szóval magyar nemzeti formában; 
formában mondom, mert tartalma, 
lényege örökre s mindenhol változat
lan : a szeretetben munkás hit, ami 
végeredményben isteni természetű. A 
missziót kifogásolók érvei ellen mi 
egy jó régi példaszót hozunk fe l: a 
munka vizsgálja a szívet. A bel- és 
külmissziói, egyszóval az egész misz- 
sziói munka is a szívet vizsgálja. 
Nézzünk missziói munkánkra és néz
zünk szívünkbe. Mit látunk ? Nem 
azt látjuk, hogy a misszió, ami a 
szeretetben munkás hit, nem felel 
meg nekünk, hanem mi nem felelünk 
meg a missziónak; ez az igazság!

Szegény Józsi.
Elbeszélés. Irta : Farkasnó Kenessey 

Gizella.

Még ott ringott a levegőben a har
madik harangszó utolsó kondulása 
s már kiáradt az orgona búgó hangja 
a kis falusi templom nyitott ajtaján.

Több mint valószínű, hogy az a 
pompás orgona, melyet néhaivaló 
Nagy Károly ajándékozott a jó 
aachenieknek, úgy szerkezet, mint 
kiállítás dolgában különb volt ennél, 
de nagy kérdés, hogy a vezekényiek 
elcserélték volna-e a maguk rokkant 
hangszerével, mely apjuk, nagyapjuk 
koporsójánál intonálta a gyászos

halotti éneket: „ Már elmegyek az 
örömbe. . .  “ s tanúja volt ifjú szívük 
felbuzdulásának, mikor a konfirmá
láskor egy szívvel-lélekkel reákezd- 
ték: „Ma újra hűséget fogadok“.

A régi templom szúette gerendák
ból összerótt mennyezetével, az 
ólomkarimákkal sok részbe osztott 
kicsiny ablakok, a kopott bársony
terítő födte oltár, mindezek oly jól
eső összhangot képeztek a régi or
gonával, különb hangszer talán nem 
is illett volna ebbe a környezetbe. 
Holmi hosszú sörényű zenevirtuóz 
talán méltatlannak ítélte volna nagy 
tudományához, de a kis kopasz is
kolamester teljes odaadással dolgo
zott rajta; mikor először melléje ült, 
akkor még — hajh! neki sem volt 
szüksége a bársony sipkára s szí
vében tarkább remények incselkedtek, 
mint a szivárvány foltok, melyeket a 
csillár prizmáin megtört napsugár a 
padokra vet.

Régen volt —  virágnak, remény
nek hervadás a sorsa, s a sír csak 
ritkán fogadja ölébe, a ki legjobban 
odakivánkozik; onnét a padokból 
sok büszke fiatal fej hanyatlott azóta 
örökös álomra, reszkető szavával a 
kis iskolamester most is odafönn 
énekelget, sok haloványképű asszony 
zarándokol ki a temetőbe újra meg 
újra elsiratni szíve gyermekét, s a 
senki fia, a félkegyelmű szegény 
Józsi, évek hosszú sora óta tapodja 
ott fönn az orgonát, pedig életében 
se másnak, se magának nem telük 
semmi öröme 1 Idők folytán szinte 
hozzátartozott e furcsa alak a vén 
orgonához; megszokta mindenki, 
hogy nagy bozontos fejét széles 
mosolygásra torzult szájával, ott 
lássa föltűnni, majd alábukni az or
gona nyomó szerkezetén állva, hogy 
ha egyszer elmarad, talán csak az 
tűnt volna föl.

De ő nem maradt el. Ha tél, ha 
nyár, ott találja őt a hajnali óra 
minden ünnepen a torony aljában 
gubbasztva, hogy ha majd jön az 
egyházfi csörömpölő kulcsaival és 
kinyitja a templomot, elsőnek oson
hasson be oda, s fölbotorkálván a 
lépcsőn, elfoglalhassa helyét az or
gona mögött. Pedig úgy se tenné 
neki ezt senki se vitássá. Mintha e 
fejletlen, szunnyadó léleknek ösztön
szerű szüksége volna arra, hogy 
valami módon kifejezze hódolatát a 
minden világok Urának, kihez ő 
egyetlen gondolattal föl nem ér, de 
létezésének sejtelme bedereng még 
az ő éjszakájába is.

Együgyü szívvel nyomván az or-
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gonát, ki mondja, hogy szegény Józsi 
nem imádkozik, s ki meri állítani, 
hogy imádsága nem kedvesebb az 
Isten előtt, mint sok hivságos elme 
cifra szavakba öntött hódolata ?!

Egyszer aztán mégis eltűnt a 
templomból, de eltűnt egyúttal e 
földi életből is, ezt az egyszerűségé
ben megható történetet vagyok lm 

j elbeszélendő.
Régen volt — Vezekény határában 

rongyokba burkolt kis gyereket talált 
a pásztor, mikor egy zimankós téli 
reggelen teheneit a „koplalódra haj
totta. Egy 2—3 éves fiúcska volt 
az istenadta, s alig, hogy lappan
gott benne valami kis élet. Talán 
valami lelketlen anya hagyta az út
félen, mert terhére volt tévedésének 
gyümölcse, az is meglehet, hogy a 
vándorkomédiások bárkájáról pottyant 
le észrevétlenül, tarka foszlányokból 
összeaggatott ruhája legalább arra 
vallott. Gyerekből van azoknak is 
elég, eggyel több vagy kevesebb, 
nem sokat határoz — bizonyos, 
hogy nem tudakozódott utána soha 
senki.

Bevitték a falu házára s biró uram 
tudományát egyesítve Erzsók asszony 
tevékenységével, valahogy életre dör
zsölték, melengették a kis ágrólsza- 

ír kadtat, s mert éhen elpusztulni még
se engedhették, a kisbiró hangos 
dobszó mellett vetette föl falúhosszat 
a kérdést, ki vállalkoznék reá, hogy 
pártul fogja a talált gyereket illő 
„fizetség“-ért ?! Egy szegény bér
asszony jelentkezett csakhamar, mert 

| hajh! — nagyon jól esik az a pár 
mérő gabona, mit a gyerektartás 
fejében ajánlottak, sőt a falu-dolgára 
járást, sőt az éjjeli strázsálást is-haj
landó volt elengedni az elöljáróság, 
kész szerencseszámba ment ez a 
vállalat. Magának úgy is volt egy 
fészekalja apró csemetéje, nyolc-e 
vagy kilenc, elténfereghet köztük 
még ez a nagyfejü kis kakukfiók is. 
Nem is szabad mondani, hogy gond
ját ne viselte volna, akár csak a 
síját gyerekeinek, hogy azokkal se 

y  sokat ceremóniázott, az megint más 
lapra tartozik. Én Istenem, mennyi 
hókusz pókuszt véghezvisznek a kicsi 
úrfiakkal, kisasszonykákkal, a falusi 
gyerek meg csak úgy felnő magától, 
mint az árokpartba dugott fűzfa
vessző.

Minden reggel megbontják a haját 
egy ritkafogú fésűvel, vasárnaponkint 
tisztát húznak reá s aztán napestig 
a gondviselést az őrzőangyalokra bíz
zák. Ha a torkát fájdítja, meghuz- 
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kötnek a talpára, nevelés szempont
jából pedig időről-időre alaposan el- 
püfölik őket, olykor talán nem is a 
vétségük arányában.

Ilyen nevelésben hát a mi kis 
hősünk is részesült fogadott-testvér- 
kéivel egyetemben, de ennek dacára 
se volt se testi, se szellemi fejlődése 
fogadott anyja becsvágyának megfe
lelő. Nőni csak nőtt volna, de hosszú 
kezének-lábának sehogy se tudta 
kellő hasznát venni, széles feje meg 
épenséggel nem akart összhangba 
illeszkedni többi testrészeivel. A be
széde meg valami csodás zagyvalék 
volt, magával hozott idegen szavak
ból, s elferdített ujjabbakból össze
keverve, de azért, mikor a többiek 
imádkoztak, két sovány kezét össze
fogva, odatérdepelt ő is a többi közé 
s úgy mondogatta ő i s : „Isten, Is
ten!“ Imádság volt az is!

A nevét sohase tudta megmondani, 
önkényesen Józsinak hívták tehát, s 
ő készségesen hallgatott e névre. 
Egyáltalán, jóindulatú kis kamasz 
volt, elajándékozni valója nem igen 
akadt, de készségesen tört száraz 
kenyeréből akármelyik kis játszópaj
tásának, s óraszámra elrengette a kis 
Julist, míg a többiek madártojást 
lopni, vagy töldiszedret keresni csa
varogtak erdőn, mezőn. A gombozás 
nagy hazárdjátékában pedig, ha va
lamelyik kis szerencselovagnak nem 
kedvezett a forgandó sors, mindig 
bátran apellálhatott a Józsi nagylel
kűségére, noha ez az ádáz tusának 
esik  bámész szemlélője volt, de azért 
készséggel engedte lenyiszálni a 
kétes értékű gombokat foltos dol
mányáról. Pedig e nagylelkűségnek 
rendesen elnadrágoltatás szokott a 
következménye lenni, melyben a 
megtévedt igazságszolgáltatást Rózái 
asszony képviselte.

Mikor pedig gondolta, hogy most 
már körülbelül hat éves lehet, elő
fogta Rózái asszony az ő nevelt fiát, 
mécsolajjal szép simára kente a haját, 
alaposan megtörölte az orrát, s ha
sonló célokra egy kiérdemült fejre való 
kendőt dugott a zsebébe, vézna nya
kára egy ócska, de annál rikítóbb 
zöld szinü sált tekert, a vállára egy 
újdonatúj vászontarisznyát akasztott 
(még három szem diót is tett a ke
nyér mellé) s így kellőkép kiöltöztetve, 
felszerelve, kézenfogva elkísérte őt a 
tanító elejbe, hogy immár az hinte
gessen csírázó magvakat e parlagon 
maradt szántóföldecskébe.

A kis kopasz iskolamester föl
tolta a pápaszemét százráncú hom
lokára, úgy vizsgálta nagy hümmöge-
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téssel a nagy esetlen fiút. Intézett is 
hozzá nyájas kérdéseket, a melyekre 
ugyan bamba vigyorgásnál egyéb 
választ nem kapott, de azért ott 
fogta jólelkűen, hogy majd megpró
bál vele minden tőle telhetőt.

Egy évig tartott ez a próbálkozás. 
Meglett férfiak, a kik akkor iskolás
gyerekek voltak, még most is nevetve 
beszélnek arról a mulatságos eszten
dőről, mikor a szegény Józsi a tu
domány csarnokába járt. Sufa kézzel 
milyen képtelen ákombákomokat ve
tett a táblára, miket mondott, tátott 
szájjal hogy bámészkodott a tanítóra, 
mikor az egy angyal türelmét egye
sítve, határtalan leleményességgel 
igyekezett ennek a zárkózott kis 
léleknek a nyitját megtalálni. Hiába, 
a nagy sötét szemekben nem gyulladt 
ki az értelemnek egyetlen szikrája se, 
s a betűk közül is egyedül csak a 
nagy O betűt ismerte meg, azt is 
csak akkor, ha egy perecet tartottak 
melléje, a mit azután nagy szellemi 
fáradsága jutalmául megkapott. Ilye
tén jelenetekben a többi kis nebuló 
viháncolva mulatott s különben is oly 
osztatlan figyelemben részesítő az 
ügyefogyott kis pajtást, hogy az 
általános előrehaladás érdekében jó
nak látta a mester úr Józsit a tudo
mányos térről eltanácsolni,

Visszanyervén aranyszabadságát, 
hogy ne egye mégis hiába a falu 
kenyerét, a libaállomány őrizetét bíz
ták gondjára és meg kell adni, hogy 
Józsinál különb libapásztora még nem 
volt Vezekénynek és nem is lesz 
soha. Nagy buzgalommal terelgette 
sárga alattvalóit följebb-alább a virágos 
réten, bősz kurjongatással riogatta el 
a héját, ha megpillantotta a láthatáron 
kóvályogni, nem esett ott hiány a 
libuskák egyikében sem, miközben 
aranyos pihéjük mindinkább hal
ványodva, hófehér tollá változott s 
töltötte bőven a dagadó párnákat, 
falusi gazdasszonyok legfőbb büszke
ségét.

Szerették is Józsit mindenfelé; nem 
esett meg se lakzi, se tor, se paszita 
a faluban a nélkül, hogy be ne szó
lították volna a tornácba a künn ácsor
gók közül, s friss perecet, nagy darab 
húst ne nyomtak volna a markába, 
a kis leányok pedig, a kiknek szá
mára a gondos anyák a sok pelyhet 
gyűjtötték, ki-kimentek hozzá a rétre 
vasárnap délutánonkint s napszálltáig 
elévődtek vele. Koszorút fontak or
mótlan fejére hajtós fűzfalombból, 
sárga pitypangból, cifra levelű kecske- 
rágitóból s karéjba fogódzva úgy tán
colták körül csilingelő énekszó mel
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lett. Szegény Józsi bárgyú mosoly
gással állt a középen s látható kedvét 
lelte az ünnepeltétésben, kivált ha 
Juliska is ott volt a dévaj seregben, 
Juliska, akinek a nevető szeme kékebb 
volt a búzavirágnál, s akinek a tuli
pános bölcsőjét ringatta még egyné
hány év előtt.

Az esztendők pedig teltek-múltak. 
A kis libák megnőttek s helyettük 
mindig újak kerültek a Józsi leveles 
kormánypálcája alá, a kis leányok is 
felcseperedtek s már nem a Józsi 
körül ficánkoltak a réten, hanem egy
más kezét fogva, verőfényes tavaszi 
ünnepnapokon „Búj-búj liliom “ ot ját
szottak, végig-végig andalogva az 
akácfával szegett utcán. Karcsú ter
metük ingott, a nóta ütemére hajlott 
nagy szívbeli gyönyörűségére a nyalka 
legényeknek, kik az utcaajtókban áll
dogáltak.

Mert a fiúk is megnőttek, a Józsi 
egykori iskolatársai, csak ő maga 
maradt nagy, ügyefogyott gyerek. 
Egyik másik közülük már a katona
sorból is hazakerült, az ilyennek az
tán nagy volt a becsülete faluszerte 
s a leányok szorgalmasan öntözték 
az ablakban cserepes rozmaringjukat, 
mert nem lehessen tudni, melyikük
höz küldi el ma vagy holnap ékes- 
beszédü násznagyát.

Rózái asszony se tarthatta meg soká 
magának az ő szépséges leányát, bi
zony csak érte jött Juliskáért egy 
hozzáillő, jóravaló legény s a kis 
zsöllérházban három szem cigány fo
gyatékos muzsikája mellett olyan víg 
lakodalmat ültek, hogy olyan mulat
ságról a boltozatos termekben nem is 
álmodnak.

Csak Józsi nem vett részt az álta
lános örömben. Hiába kínálták tyúk
kal, kalácscsal, hiába jött ki érte a 
menyasszony maga, csak nem ment 
be a gádorból. Buksi fejét két cson
tos kezébe temetve, ott gubbasztott 
a lócán s valami különös, félig állati, 
nyöszörgő hangokat hallatott, hogy 
megeshetett rajta akárkinek a szíve, 
a gyerekek meg vihogtak rajta.

Egyszer aztán elsompolygott onnan 
is, és mint a sebzett vad — a jó ég 
tudja hol bujdosott harmadnapig. Mi 
lelte vájjon ? Talán az ő szegény lel
két is megihlette öntudatlanul a szen
vedélyek leghatalmasbika, a szerelem ? 
Talán a vesztett paradicsom gyötrel
mének sejtelme viharzott át nyomo
rult lelkén ? Ő nem tudta azt soha 
senkinek elmondani, s titok maradt 
örökké.

Harmadnapra azután megint csak 
odaált a libasereg után s szomorúan

terelgette azt a hosszú fűzfavesszővel. 
Lehetőleg rútabb volt, mint máskor 
s nagy, kutyahűségű szemében, va
lami szokatlan bánat kifejezése ült.

Juliskáékhoz nem nézett el soha, 
pedig csak nem messze, a szom
szédba vitték, — de mikor egy zi- 
mankós téli estén a kis újszülött 
Julis sírása hallatszott ki a piros füg- 
gönyös ablakon át, csak bebotlott 
ám hívatlanul szegény Józsi az ala
csony szobába, odaült a búbos ke
mence padkájára, formátlan lábaival 
rigatni kezdte a bölcsőt, furcsán züm
mögve hozzá, mintha csak tegnap 
hagyta volna abba ezt a foglalatos
ságot.

Jó dolga lett ezután a kicsikének, 
soha szegény asszony gyermeke még 
annyit ringatva, dajkálva nem volt; 
a munkaidő följöttével még peszton- 
kát se kellett melléje fogadni a mint 
kissé tipegni tudott, elgondozta őt 
Józsi a libái mellett. Eljátszott, gü
gyögött vele, ha elálmosult, hűs bo
kor aljába aludni fektette, ha rossz 
idő kerekedett, keshedt szűre alatt 
biztos menedékbe vitte. A gyermek 
nem félt a torzalaktól, megölelte ki
csiny karjaival, s szegény Józsi a 
tavasz leheletét érezte áramlani maga 
körül.

S amint egymásután jelentkeztek 
Pista, Bandi meg a csöppnyi Éviké, 
— a gólya szívesen látott vendég a 
zsuppfödte házakban — Józsiban hű
séges pártfogóra talált mindenik. Sőt 
mintha nagy ügyetlenségét is levet- 
kezte volna némileg; tudott ostort 
kötni, cifrára lehasitva a vessző hé
ját a nyéléhez, labdát gyúrni a te
hénke beáztatott szőréből, bodzafából 
formátlan babát faragni, a mi kuko- 
ricafosztásba pólyázva kedvesebb volt 
Juliskának, mint sok kényes kisasz- 
szonynak az ő drága játékszere.

Tavasztól ős2 ig ritka este tért meg 
üres kézzel Józsi 1 eleinte csak hóvi
rág, ibolya, majd tarka madártojás, 
kicsi nyúl, illatos eper, hamvas földi
szeder, zörgő mogyoró, dércsipte kö
kény járta, — a sok kicsi gyerek 
hangos csicsergéssel ugrálta őt körül, 
akárcsak egy csapat fürge tengelice.

így folytak immár vidáman Józsi 
napjai, mikor egyszer csak arra a 
szomorú esetre ébredt a falu.

(Folyt, köv.)

A Balkánháború szörnyűségei.
Azt hiszem, mindenki olvasott va

lamit a Balkán-szövetség csapatainak 
iszonyatos tetteiről, amiket a moha
medánokon elkövettek, de mivel

ezek a tudósítások leginkább török 
forrásból eredtek, csak tartózkodással 
fogadtuk azokat.

Most azonban dr. Jäckh Ernő ki
adta e rémtetteket ismertető könyvét, 
amiket hiteles tanuk tudósításai alap
ján írt és abból olyan dolgokat ol
vashatunk, amelyek felháborítanak. 
Az a vad üldözés, amellyel az úgy
nevezett „keresztyén hódítók“ egy
szerűen megsemmisítik az európai 
törököket, egyenesen rettenetes. Ma
cedóniában és Albániában a törö
kök lemészárlása egész rendszeres, 
amit a Balkán-szövetség tűrt és szí
vesen látott.

Közlünk néhány kivonatot dr. Jäckh 
könyvéből:

„A foglalók a keresztet emelték fel, 
hol maradtak azonban a keresztyén- 
ség és emberiesség jellemtulajdon
ságai ? A kereszt a könyörületet jel
képezi, de ezeket a bulgárok és görö
gök vérrel és szennyel mocskolták 
b e ! Szalonikiben nem egy, ha
nem száz esetben is a bulgár és 
görög katonák betörtek a mohame
dánok és zsidók házába, ott össze
törtek, pusztítottak és elraboltak min
dent. Bántalmazták a férfiakat, nőket, 
gyermekeket, meggyalázták az asszo
nyokat és leányokat; boldog lehetett 
az az áldozat, akinek örökre lecsukód
hatott szeme, hogy ne legyen tanúja 
családja iszonyú sorsának. Találtak 
egy csomó holttestet, akinek hátge
rince puskatussal volt összetörve; a 
szülőket megbilincselve kényszerítet
ték arra, hogy nézzék, miként ront
ják meg gyönge korban gyermekei
ket. Egy házban teljesen ruha nélkül 
találták a török asszonyok és leányok 
nagy számát, akiket erőszakosan 
meggyaláztak ; aztán több időn át 
éheztették; őrt állítottak a bejárat
hoz és megtiltották az idegeneknek 
a bemenetelt; csak egy idegen ál
lamférfid erélyes fellépése szüntette 
meg végre ezt a poklot.“

„A kórházakban sebesülten fek
vő török katonáktól elloptak mindent, 
amit nekik a szívesség és könyörü- 
let megszerzett és táplálékul csak a 
legrosszabb romlott kenyeret adták 
nekik. Szalonikihez nem meszsze le
mészároltak minden férfit, öreg asz- 
szonyt és gyermekeket egy falu
ban ; a gyermekek testét felhasították 
és köveket és piszkot dobáltak bele. 
A bulgárok tették ezeket és mikor 
a görögök azt kérdezték, miért ölték 
meg a gyermekeket, azt felelték: 
.Belőlük lesznek a törökök!“

Hasonlókép pusztították el Eisoka 
falut. Összegyűjtötték az összes asszo-
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nyokat és leányokat, bezárták a falu , 
kávéházába és rájok gyújtották azt. 
Szívettépő kiáltozások között ott 
pusztult el valamennyi. Kilkisben 
egy török orvos, dr. Medjid, hogy 
életét megmentse, megengedte, hogy 
megkereszteljék. Meg is keresztelték, 
de azután tüstént megölték. Ettől 4 
órányira eső Kourkotow faluban a 
Dedo Dontcsoff banda minden férfit, 
nőt és gyermeket lemészárolt, csak 
2 0  fiatal, csinos leányt hagytak élet
ben, akiket megakartak keresztelni. 
Közülök egy csudás hősiességgel 
megtagadta s azt ott nyomban le
nyakazták. Kilkistől 2 órányira eső 
tiszta török faluban, Esekliben, az 
összes lakosságot kivétel nélkül meg
ölték. Harminc ifjú leányt élve temet
tek el, miután meggyalázták őket.“ 

„Dámában, mihelyt elfoglalták a 
városi kormányzóságot, megrohanták 
a várost és feldúlták a mohamedánok 
lakásait. Az asszonyokat és leányo
kat megszégyenítették, soknak levág
ták a mellét és végre a legtöbbnek 
kiszúrták 3  szemét, azután kivezették 
a városon kívül, ahol barbár módon 
ölték meg őket: petróleummal leön- 
tötték és elevenen megégették. Dos- 
kátban egy előkelő ember házát ki
fosztották s miután 600 ezer korona 
értéket elraboltak - ‘- egész családját 
felkoncolták, egyik gyermekét szeme- 
láttára; neki magának pedig sorban 
kiszúrták a szemét, levágták a fü
lét s orrát, kezeit és lábait 1 Azután 
az igy szétdarabolt testet kidobták 
az utcára. Egy ifjú tanítót is így öltek 
meg, szintén levágták a fülét és ki
szúrták a szemét. A falu összes la
kosságát, mely 400 házban lakott 
— hasonló barbár módon kivégezték, 
csak 40 öreg menekült meg az álta
lános mészárlásból.. .  ‘

E szörnyűségek megszüntetésére 
Konstantinápolyból az összes nagy
hatalmakhoz kérő levelet küldöttek 
a legelőkelőbb hivatalnokok, amely
ben elmondják, hogy ezek nem há
borúban, hanem a fegyverszünet 
alatt a Balkán-szövetség katonái által 
megszállott területeken a békés mo
hamedán lakossággal történtek. Mi
kor szünetelt a háború, akkor dol
goztak ezek a banditák, hogy a mo
hamedánokat teljesen kiirtsák Mace
dóniában, ahol a lakosság 60 száza
lékát képezik; e kérő levélben apel
láltak az európai nagyhatalmak hu
mánus gondolkozására, hogy emlé
keztessék a balkánállamokat az emberi 
érzés alapelveire. És ezek az úgyne
vezett „keresztyén“ nagyhatalmak 
meg sem próbálták e szörnyűségek

nek útját vágni. Szomorú keresztyén- 
ség ez, amelyiket még ily rémtettek 
se ráznak fel. Még szomorúbb, hogy 
a balkán államok a „kereszt nevében* 
ilyen hajmeresztő dolgokat műveltek. 
És ha a követek, konzulok, maga
sabb politika okaiból elhallgatták és 
igyekeztek elsimítani ezeket, amiket 
a keresztyénség nevében vittek vég
hez, akkor a hivő keresztyénségnek 
a nyilvánosság elé kell tárni e vad- 
állatias munkát mindaddig, míg csak 
meg nem szünteti azt az emberi ér
zés és vele együtt meg nem szünteti 
a háborút magát is, az emberiség e 
legnagyobb csapását.

Diákgyülés Felsöszelin.
Évről-évre az országnak más he

lyén rendezi a Magyar Evangéliumi 
Keresztyén Diákszövetség nyári gyű
lését. Múlt évben Debreczenben, az
előtt Eperjesen, azelőtt Tatatóváron 
és más-más helyen gyűltek össze 
nyári konferenciára a diákszövetség 
tagjai, hogy számot adjanak a tan
évben végzett munkáikról.

Felelősségteljes és kemény munka 
az, amint ez a szövetség végez. A 
magyar diákság tízezreit akarja vissza
vezetni az örök élet forrásához, esz
ményül elébük állítván a Megváltó 
életét. Ezért a Szövetség működése 
legnagyobb részt a biblián, annak 
tanulmányozásán alapszik. Mostani 
jeligéje, amelynek elérésére minden 
rendelkezésére álló eszközt, erőforrást 
felhasznál: a migyar diákság evzn- 
gélizálása ebben a diáknemzedékben, 
olyan magasztos cél, amelynek nem 
lehet eredménytelenül maradnia. Nem
csak a diákságnak kell megismer
kednie evvel a mozgalommal, de na
gyon szükséges, hogy a szülők és 
mindazok, akik a nemzet jövőjét 
szívükön viselik, kivegyék a maguk 
részét akár erkölcsi, akár anyagi tá
mogatással ebből az áldásos törek
vésből.

A pozsonymegyei Felsőszeli köz
ség népes ev. gyülekezetének június 
29-től folyó hó 5-ig voltak vendégei 
a diákszövetség idei VII. nyári kon
ferenciájának résztvevői. Magyaros, 
szíves vendégszeretettel fogadták a 
község jómódú lakói a diákságot.

A nyári gyűlés résztvevőinek száma 
ez alkalommal a 160-at meghaladta, 
ami azt jelenti, hogy állandóan sza
porodik az érdeklődés a Diákszövet
ség működése iránt. Naponként a 
reggeli után külön csoportokra oszolva, 
egy órát bibliatanulmányozással töl

töttek el. Azután sorozatos előadások 
voltak vagy az ev. templomban, vagy 
a templom udvarán ez alkalomra 
felállított terjedelmes sátorban. A kö
vetkező tárgyú előadások tartattak 
többek között: Jézus jellemének har
móniája. Higyjünk-e Jézus feltáma
dásában ? Engedelmesség az igazság
nak. A lélek ébredése. Az egyén be
folyása az egyénekre. Iszákosság. 
Paráznaság. Képmutatás. Vak ambíció. 
Külön is nagy érdeklődés kisérte a 
világdiákszövetségnek az amerikai 
Lake Mohonke-ban tartott gyűlésén 
a magyar diákság két képviselőjének 
beszámolóját. Tárgyalásra került még : 
A diákmozgalom viszonya az ev. 
egyházhoz és külmisszióhoz. A kér. 
élet és pogány civilizáció harca Róma 
bukása előtt. A Quo Vadis pszicho
lógiája. A magyar vallásos néplélek 
a magyar népdalokban, stb. Ebéd 
utánra kirándulások és testedzés 
voltak tervezve. A kedvezőtlen idő
járás miatt csak egy kirándulást le
hetett rendezni; a különféle sportban 
való szórakoztató versengést azonban 
megtartották. Vacsora előtt és köz
vetlen vacsora után is egy-egy ön
álló előadás hallgatására, vagy vetí
tettképes felolvasásokra gyűltek össze. 
Két német misszionárius is eljött a 
gyűlésre s tartott előadást a külföldi 
mozgalmak életéről. Este a nagy 
sátorban naponként nyilvános evan- 
gélizáló gyűlések voltak, melyre az 
egyház apraja-nagvja örvendező vá
gyakozással jött el.

A jó Isten tegye áldottá a Szövet
ség ez évi közgyűlését is, hogy ál
dott legyen önmagára, a gyülekezetre, 
melyben gyűlését tartotta s az egész 
evang. egyházra 1 M. J.

O lv a s s á to k  a b ib liá t .
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütöll ott, 
Hiányzik olt a legtöbb kincs, De Isten nem lel áajláko1.
Július 20. vasárnap, Salam, példab. 25, 18—22.

21. hétfő,
22. kedd,
23. szerda,
24. csütörtök,
25. péntek,
26. szombat,

27, 1 — 10.
28, 1 — 13.
29, 12—33.
30, 1—9.
31, 10—20. 
31,21—31.

„ 27. vasárnap, 1. Kor. 1, 1—9.
„ 28. hétfő, „ „ 1 ,  10—24.
„ 29. kedd, „ „ 1, 25—31.
„ 30. szerda, „ „ 2, 1—5.
„ 31. csütörtök, „ „ 2, 6—16.

Augusztus 1. péntek, I. Kor. 3, 1—10.
„ 2. szombat, I Kor 3, 11—23.
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A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Felügyelő-beiktatás. A kemenesal- 
jai egyházmegye július hó 7-én tar
tott közgyűlésén iktatta a gyülekeze
tek által egyhangúlag megválasztott 
dr. Ostffy Lajost egyházmegyei fel
ügyelői tisztébe. A közgyűlést meg
előzőleg Mészáros István lelkész 
imádkozott, majd az új felügyelő 
tette le az esküt, mely után az egy
házmegyei tanítók karéneket adtak 
elő. Istentisztelet után dr. Ostffy 
Lajos felügyelő elmondotta gondola
tokban gazdag székfoglaló beszédét. 
Követeli a 48. XX. becsületes végre
hajtását, követel nemzeti adományt 
örök alapítványul a protestánsok, 
méltányos fizetés-rendezést a lelké
szek és tanítók számára. A nemes 
hévvel elmondott székfoglaló beszéd 
nagy hatást keltett. A kerület nevé
ben dr. Berzsenyi Jenő kér. felügyelő, 
az egyházmegye nevében Varga 
Gyula esperes, a gyülekezeti felügye
lők nevében Berzsenyi Dezső, a lel
készek nevében Nagy Sándor, a 
tanítók nevében Koczor Márton, az 
egyházm. gyámintézet nevében Ká
rolyi Endre üdvözölték az új felügye
lőt. A jó Isten tegye áldottá az új 
világi vezér munkálkodását.

E gyházm egyei közgyűlések . A vasi 
közép egyházmegye július 2-án tartotta évi 
rendes közgyűlését Körmenden Kund Sámuel 
esperes és dr. László Kálmán egyházmegyei 
felügyelő elnöklete mellett. A közgyűlés meg
hallgatta az esperesnek minden kérdésre ki
terjedő jelentését és elhatározta, hogy az egész 
egyházmegyében szervezi a belmisszió ügyét.

A soproni felső egyházmegye július 3-án 
tartotta gyűlését Sopronban. A gyűlésen ik
tatták esperesi hivatalába Scholtz Ödön ág- 
falvai lelkészt.

.4 veszprémi egyházmegye július 2-án Pá
pán tartotta közgyűlését, melyen esperesi 
hivatalába beiktatták Takács Elek homokbö- 
dögei lelkészt. Az egyházmegye elhatározta 
belmissziói egyesület szervezését.

A vasi felső egyházmegye Stettner Gyula 
főesperes és Hrabovszky István egyházmegyei 
felügyelő elnöklete mellett Pinkafőn tartotta 
gyűlését. A gyűlés, — melyen az esperesi 
jelentésekkel kapcsolatban sok áldásos hatá
rozatot hoztak, — nagy melegséggel búcsúzott 
a Sopronba távozó Ziermann Lajos alesperes- 
től. Helyébe Beyer Teofil kőszegi lelkészt 
választotta az egyházmegye alesperessé.

A győri egyházmegye június 30-án Hor
váth Sámuel esperes és Barcza Géza felügyelő 
elnöklete mellett Téten tartotta gyűlését. Az 
esperesi jelentés letárgyalása után elhatározta 
a közgyűlés, hogy felír a kormányhoz cs a 
korcsmáknak vasárnaponkénti bezáratását kéri

A soproni alsó egyházmegye Farkas Mihály 
esperes és Ajkay Béla egyházmegyei felügyelő 
elnöklete mellett Vadosfán július 3-án tartotta 
gyűlését. Az esperesi jelentés után az egyház
megye Mikolás Kálmán szilsárkányi lelkész 
előadásában részletesen foglalkozott a zsinati 
előmunkálattal s a zsinat elhalasztása mellett 
foglalt állást.

Nyugalomba vonuló tanítók. Sop
ronban a jövő 1913/14. tanév kez
detével Posch Lajos népiskolai igaz
gató és Göhring Theophil, úgyszintén 
Kund Vilmos tanítók, betöltvén a 
soproni ev. elemi iskolánál töltött 40. 
szolgálati évüket, nyugalomba vonul
nak. Isten áldása kisérje őket a hű
séggel és odaadással végzett munka 
után pihenésük éveiben. — A gyü
lekezet az üresedésbe jövő 3 tanítói 
állást egy férfitanítóval és 2 tanítónő
vel szándékozik betölteni, úgyhogy 
ilyformán a párhuzamos 3 alsó leány
osztály vezetését kizárólag tanító
nőkre bízza.

Lelkésziktatás. Sopronban július 
5-én iktatta hivatalába Scholtz Ödön 
esperes, Breyer Jakab fertőmeggyesi 
és Bothár Mihály harkai, valamint 
Menyhárd Frigyes helyi lelkész és 
nagyszámú hivőközönség jelenlétében 
Pöttschacher István újonnan válasz
tott lelkészt. Az esperes evangéliomi 
szellemű, szép beszéde (I. Kor. 4, 
1— 2 alapján) után a beiktatott lel
kész német, majd egy közbeeső kar
ének elhangzása után, magyar nyel
ven tartott rövid beköszöntő beszé
det. Isten áldása kísérje az új lelkész 
munkálkodását 1

Az elköltözött emléke. Özv. Szabó 
Péterné elhalt unokájának, Lorántfy 
Juliskának emlékére a rábabogyoszlói 
ev. leányegyházközségnél 100 kor.-ás 
alapítványt tett azon óhajtással, hogy 
annak kamatja évenként az évzáró 
vizsgán egy szegény, jó magaviseletű 
és szorgalmas rábabogyoszlói elemi 
iskolai tanulónak kiadassák. A sze
gény özvegynek jó cselekedetét tegye 
áldásossá az Ur, mert „ez többet 
adott, mint sokan mások.“

Ismét felnőtt gyermek keresztelése 
Pécsett. A pécsi evang. gyülekezet
ben a napokban immár a második 
eset volt arra, hogy felnőtt gyermek 
lett megkeresztelve. Imrék Sámuel s. 
lelkész keresztelt meg egy 12 éves 
leányt, baptista szülők gyermekét, 
aki mint ilyen születésekor nem ré

szesülhetett a keresztség szentségé
ben. Most a leány maga óhajtott 
megkeresztelkedni s szülei ellenzése 
dacára meg is keresztelkedett.

Templomavatás. Nagy ünnepségek 
közt avatta fel Geduly Henrik püs
pök a rimakokovai gyülekezet szép 
uj templomát. Olvasóinkat bizonyára 
annál inkább érdekli ez az esemény, 
mert annak idején, a tűzvésztől súj
tott gyülekezet felsegítésére lapunk 
is több száz koronát gyűjtött. A szép 
ünnepségen az egyházmegye és vi
dék minden lelkésze, és óriási kö
zönség vett részt. Geduly püspök 
szép avató beszéde után Kemény 
Simon és Farkas József prédikáltak, 
azonkívül volt keresztelés, urvacsora- 
osztás stb. A szép templom több mint 
100 ezer kor.-ba került. Létrehozá
sán nagy érdeme van Benczik Sá
muel lelkésznek.

Adomány. Özv. Polgár Ferencné 
hegyháthodászi róm. kath. asszony 
a körmendi ev. gyülekezetben úgy 
örökítette meg elhalt férje nevét, hogy 
emlékére 50 kor.-t adományozott. A 
jókedvű adakozót szereti az Isten!

Toronyépítés. A rábabogyoszlói ev. 
leányegyházközség megromlott ha- 
ranglábja helyett az iskolára szilárd 
tornyot épít, meglevő harangjához 
pedig még egy másikat szerez. A ke
gyelem Istene ihlesse meg a nemes 
sziveket és segítse a kis leányegyhá
zat nemes szándékának megvalósí
tásához.

Szép emlék. A nemrég Kemenes- 
magasiban elhalálozott Rudy István 
vagyonának főörökösévé a kemenes- 
magasi ev. gyülekezetei tette, amely 
ilyen formán az oldalági örökösök 
kifizetése után körülbelül 1200 ko
rona értékű ingatlan vagyonnak jut 
birtokába. Rudy István, aki életében 
a gyülekezet ügyeinek vezetésében is 
tevékeny részt vett, ezen, nemes cse
lekedetével maradandó emléket emelt 
magának itt a földön. Méltán hang
zott koporsója felett az isteni ige: 
„Tudom a te dolgaidat és szerelme
det és a szenteknek való szolgálato
dat, hitedet, tűrésedet és cselekede- 
tidet, az utolsókat is melyek többek 
az elsőknél“ (Jelenések II. 19.)

Kegyes adomány. Benkó Béla, buda
pesti építőmester esküvője alkalmából
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a kemenesmagasi ev. gyülekezetnek 
100 koronát adományozott. A Min
denható áldása legyen a kegyes ado
mányon s annak nemesssívü adako
zóján. Ugyanő koszorúzza meg a 
házassági frigyet kötött szívek életét 
tiszta, zavartalan boldogsággal.

Uj harangláb. A hegyfalui leány
gyülekezet (Vas m.) új, díszesebb 
haranglábat készíttetett 334 kor. 
költséggel. A kicsiny gyülekezet ál
dozatkészsége önmagát dicséri!

I tth o n ró l.

A király vadászni jár. Ősz kirá
lyunk még mindig bámulatos erővel 
hódol a legférfiasabb szórakozásnak: 
a vadászatnak. Ischl-ben is majdnem 
naponként vadászni megy s több órát 
tölt a hegyek közt. A múlt napokban 
két szarvast lőtt.

Népiroda Szatmárott. Követésre 
méltó, szép intézményt létesítettek 
Szatmáron. A vagyontalanok részére 
népirodát állítottak föl, a hol a sze- 
génysorsuak ingyenes jogi tanácsot 
kapnak. Negyventagu választmányt 
szerveztek, melynek tagjai fölváltva 
teljesítenek szolgálatot. A város in
gyenes helyiséget bocsátott a nép
iroda rendelkezésére. Bárcsak minél 
több városban követnék ezt a szép 
példát.

Tizennégy magyar elmebeteg egy 
kivándorló gőzösön. Az Austro Ame- 
ricana gőzöse vasárnap Fiumébe ér
kezett. A hajó tizennégy elmebeteget 
hozott vissza Magyarországba^ akik 
az erős munkában betegedtek meg.

Szabadalmazzák a mütejet. Nagy 
port vert föl annak idején Rieger Gusz
táv kolozsvári egyetemi tanár talál
mánya, aki vegyileg állított elő tejet 
s azt állította róla, hogy ez a műtej 
ép oly tápláló, mint a tehéntej. Most 
bejelentették a találmányt a szaba
dalmi hivatalnál. Azt hisszük azon
ban, akármennyire patentirozzák, 
mégsem gyűri le a tehéntejet, egy
szerűen azért, mert tejtermékeket: 
vajat, túrót, tejfölt, aludttejet nem le
het csinálni belőle.

Tejszövetkezeteink fejlődése. A múlt 
év végén 561 tejszövetkezet működött 
az országban, ami a megelőző évek
kel szemben némi visszaesést jelent. 
A szövetkezeti tagok száma 55.115, 
a tagok által beszállított mennyiség 
74 millió liter volt. Vaj készült 1912- 
ben 2,194.940 kilogramm. A tejszö
vetkezetek összes bevétele 1912-ben 
10 millió koronára rúgott.

Nem lesz olcsóbb a pénz. Egész 
Európában még egyre tart a nagy

pénzdrágaság. Sőt úgy látszik nem is 
remélhetünk javulást. A régi pénz
olcsóság pedig talán sohasem tér 
többet vissza.

Nagy áradások. Magyarország ke
leti részén, különösen Erdélyben óriási 
áradások vannak. A Maros, Szamos, 
Tisza mind kiöntötték. Sok falut úgy
szólván teljesen elpusztítottak. Házak 
összedültek, vasúti vonalak tönkre
mentek, termésről szó sem lehet. Még 
emberáldozatot is követelt a nagy 
áradás. Szegény nép nagy nyomornak 
néz eléje!

Magyar föld román kézen. Szolnok- 
Doboka vármegyében fekszik a felső- 
szőcsi 11.000 holdas uradalom. A bir
tokot régebben felkínálták a kormány
nak, a földmívelésügyi minisztérium 
ki is küldötte szakértőit, ezek elvégez
ték a becslést és megállapították, hogy 
állami vételre alkalmas volna. Ezalatt 
a sok huzavonával hetek és hónapok 
teltek el, a dolog vége pedig az lett, 
hogy a szomszédos román községek 
birtokosai sokkal drágábbért megvet
ték a birtokot. Ez a példa is mutatja, 
hogy jó lenne meghozni azokat a 
törvényeket, melyekről már többször 
irtunk: a magyar földvédő és a tele
pítési törvényeket.

L áng  c sa p o tt k i egy  tóból. Különös 
tünemény történt a Kecskemét közelében levő 
Széktóban. A viz közepéből két-három méteres, 
kékes szinü lángnyelvek csaptak föl, a melyek 

i végiglobogtak a ló egész tükrén, aztán eloszol
tak a levegőben. A iürdőzők riadtan mene
kültek a vízből és a csodáról jelentést tettek 
a város mérnöki hivatalának. Megállapították, 
hogy mikor a lángnyelvek kicsaptak, a tó 
talaja 28 centiméterrel sülyedt Nagyon való
színű, hogy földgáz tört magának utat a viz 
alatt és ez okozta a ritka tüneményt.

A z  o r s z á g  d o lg á r ó l.

Az ellenzék együttműködése. And- 
rássy Gyula gróf új pártot alakít. 
Emellett tárgyalások folynak, hogy az 
ellenzék együttesen hogyan működ
jék. A tárgyalások főleg a választói 
jog körül folynak és ebben a kérdés
ben igyekszenek a politikusok végle
ges megegyezésre jutni. Ez most már 
hir szerint annál könnyebben fog 
menni, mert Andrássy Gyula gróf 
magáévá tette az egyesült független
ségi párt választójogi programmját, 
amelyet az egyesült ellenzéki pártok 
még a múlt esztendő tavaszán hoz
tak nyilvánosságra.

A  n a g y v ilá g b ó l .

Uj háború. A balkáni népek dia
dalmas háborújuk után összevesztek

a koncon s a bolgárok és szerbek, 
görögök közt uj háború keletkezett. 
Kezdetben a bolgároknak kedvezett 
a hadiszerencse. Nagy ütközeteket 
nyertek. De csakhamar kimerültek, 
úgyhogy néhány nagy veszteség 
után kénytelenek voltak az orosz cár 
közbenjárását kérni. Fokozza a há
borús-veszedelmet, hogy Románia is 
mozgósított és bevonult Bulgáriába. 
Mozgolódik a török is, talán még az 
is halászni akar a zavarosban. Szó
val tovább folyik a vér, a kegyet
lenkedés.

Borzalmas dinamitrobbanás Brazí
liában. A Parana-államban lévő Ku- 
ritiba nevű vasúti állomáson dinamit
robbanás történt, mely elpusztította 
a vasúti raktárt. A romok alatt ötven 
halottat találtak.

Egy expresszvonat kirablása. Chi
cagóban egy expresszvonatot hat ál
arcos rabló a nyílt pályán megállította. 
A banditák az egész vonatot kira
bolták és 5000 dollárt zsákmányoltak. 
Tizennégy napon belül ez már a 
második rablótámadás a vasútvonalon.

Nagy vasúti sztrájk fenyeget Ame
rikában. Ötvenkét nyugati vasúttár
saságnak több mint százezer vonat
vezetője elhatározta, hogy a mennyi
ben a vasúttársaságok fizetésemelés 
és munkaidő leszállítás iránt való 
követelésüket nem teljesítik, vala
mennyien sztrájkba lépnek. A vasút
társaságok a követeléseket nem haj
landók teljesíteni.

Vallástalan iskolák. A császárság 
megszüntetése óta a francia köztár
saság közoktatási költsége 100-ról 
350 millió frankra emelkedett és az 
írni-olvasni nemtudók száma mégis 
14-ről 30 százalékra rúgott. 30 évvel 
ezelőtt a francia hadseregben 4000, 
az 1910. évben pedig 16000 szöke
vény volt, az 1898. évben 7000 eset 
fordult elő, melyben az engedelmes
ség megtagadtatott, 1910. évben 
pedig 70000. A házassági elválások 
is az 1884— 1906-ig 124-ről 30000-re 
emelkedtek, az öngyilkosok száma 
5000-ről 9000-re, az elmebajosok 
száma 11500-ról 85000-re emelke
dett föl. Ezek a számok minden 
beszédnél jobban bizonyítják, hogy 
csak pénzzel, iskolával nem lehet nem
zetet menteni, oda vallás k ell!

Biblia a vendéglőkben. Komoly 
keresztyén férfiak arra szövetkeztek, 
hogy az Egyesült Államokban min
den szálloda vendégszobáját bibliával 
látják el. Ezeknek a legutóbbi négy 
év alatt sikerült több mint 2000 szál
lodában 175000 bibliát elhelyezni. Az 
új elnök, Wilson hivatalbalépésének
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napján a Washington szállodát látta 
el bibliával és ezen kívül e társaság
nak még 5000 darabot ajándékozott, 
amit 75 szállodában osztottak szét.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

Többeknek. A hátralékot előfizetési pén
zek szíves beküldését kérjük.

A  lelkész, tanító urakat melegen kérjük, 
hogy gyülekezetük eseményeiről minket érte
síteni szíveskedjenek

Dr. K. S. Tét,, H. K. B ük. Köszönöm. 
Egyszerre felhasználtam. Szívélyes üdvözlet
tel. — S. Gy. N agyalásony. Köszönettel 
veszem, ha a felesleges példányokat vissza
küldi. A lapot a lelkészi hivatal csomagjába 
tesszük. Szívélyes üdvözlettel. — N. J. Ke- 
m eneshügyész. A füzeteket átadom. Az el
számolást majd elvégezzük Kőszegen. Szívé
lyes üdvözlettel — Cz. L. A bau jszán tó . 
Köszönöm a most küldöttet meg az előb- 
benieket is. Mind nekünk való, szép dolog. 
Legközelebb sorra keiülnek. Őszinte tisztelettel.

Gabonaárak.
A körmendi gőzmalom részvény- 

társaság gőzmalmából Körmenden, 
1913. év, július hó 17-én.
Búza — — —  — 2T — kor-.
Rozs — — — —  16'60 „
Árpa — — — —  10'—  „
Zab — — — — 19-60 „

(Az árak 100 kilónKint értetődnek.)

Egy jól nevelt
egészséges árva fiút tanulónak 
felveszek, ki a női szabóságban 

teljes kiképzést nyer. 
Ajánlatokat ezen címre kérek:

Varga István, női szabó
Székesfehérvár. 6-6

Toronyóra-készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

Körmendéi), Vasmegye.
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

POHL G É P G Y Á R
SZOMBATHELY.

Alapíttatott 1856. — Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konfirmációi
emléklapjai
megrendelhetők 

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

W ellisch Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése 
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron levő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

VEGYES HIRDETÉSEK.

Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 
(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

Számtalan
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli,
Répczelaki,
Trapista,
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárak

---------- R é p c z e la k .-----------

I it Sza lóky Zsigmond s
szobrász és kőfaragó

I  C E L L D Ö M Ö L K Ö N  |
J Szentháromságtór. |

$ Homokkő-, márvány-, grá- $ 
|  nit-, syenit sírkőraktára. $ 

Kataszteri földm éréshez I  
szükséges köveket rak- |  

táron tartok.
Épületm unkát és m inden
nemű javítást elfogadok.

»*» .Ail- AifcAiA Ji4i AK. -Ali. lAtfc litA ifcjfc ^

I
I
I

Nyomatott .Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
Meojelenllí novembertől febrnário minden vasárnap, márclnstúl októberié minden második vasárnap.

K iadja a dunán tú li egyházkerü leti evangéllom i egyesület. 
Szerkesz t i  K A1* I BÉL4 ev. lelkész.

Előfizetési á ra  egész  évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c so p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , kézira tok  és m indennem ű m eg
k e resések  a szerkesztőség  cím ére K örm endre (Vasv&rmegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító  is.

T A  H T A L O M :  Pohánka M argit: Mi atyánk . . .  (vers). — Dr. Kovácsics Sándor: Az egyke. — Farkasné Kenessey Gizella: 
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M i a tyá n k  . . .
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben 
Meghajtjuk térdünk szent színed előtt 
A ránk sújtó vesszőt kezedből 
Békével tűrni óh te adj erőt.
Földünkről fogy, vész ami éltet,
Tűnik a hő, fény s termő sugár.
A sötét ég bús fellegének
Sok hulló csöppje ki sem apad már ?
S gazdag reményi romjai előtt 
Az ember csüggedt lemondásként áll.

Óh csak a hitet, azt tartsd meg nekünk, 
Hogy bértadóbb holnapra ébredünk.

Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben 
Sok szegény zokog hajléka után, 
Sokaknak nem ju t egy száraz falat, 
Pusztulás, ínség az ár nyomán 
S utána semmi, semmi nem marad. 
Bocsásd meg a mi vétkeinket. . .
S ha ránk súlyosul a létküzdelem, 
Verejtékgyöngyét homlokunknak 
Csókold, simítsd le áldó kegyelem,
Ki ott trónolsz a csillagokba, fenn.
Édes Atyánk, Urunk, jó Istenünk 
Csak a hit és te maradj mi velünk!

POHÁNKA MARGIT.

Az egyke.
Irta : Dr. K ovácsics Sándor.

Az élvezetek, a jogokért való küz
dés korszakát éljük. A nők nemcsak 
az állampolgári jogokban való teljes 
része “dósért vívnak kemény szó- 
csatáaat, hanem harcolnak azokért 
az élvezetekért is, amelyek a férfi
neme szórakoztatják.

A .ermészetes élethivatás, az anya
ság örömei már kevésbbé csábítók, 
mert z lemondással, önmegtartózta
tással íz élvezetektől való tartózko
dással jár. Sokaknak még az ezzel 
járó I sti elváltozás sem tetszik. A 
csendt ,, családi otthon is mindinkább 
veszít varázsából. Gyenge idegzetű 
korunk a jelenért feláldozza a későbbi 
nagy, igaz örömöket. A ma a mienk. 
A holnapról úgyse tudunk semmit is. 
Igaz, hogy a szentírás tanításának 
szellemé azt mondja: „úgy éljetek, 
mintha örökké élnétek“ ; de a min
dennapi élvezetek árjában kinek jut 
eszébe a — biblia ?

Megirta egy angol tudós — &la!thus 
— , hogy az emberiségben megvan 
ugyan a hajlandóság a gyors szapo
rodásra, azonban a megélhetés nehéz

sége, a jólét utáni vágyódás a termé
szetes szaporaságot mesterségesen 
csökkenti.

A természetes szaporodás fenntar
tása nálunk különösen magyar faji 
szempontból is nagyon jelentős. Mi
nél több magyar van, minél többen 
beszélik szép magyar nyelvünket, 
annál erősebb lesz a magyar faj, an
nál jobban biztosítva lesz számunkra 
a — második ezer év. A szétszórt, 
régi hazáját, dicsőségét ma is sirató 
zsidóság tudja, hogy fokozott szám
ban kell szaporodnia, ha nem akar 
teljesen eltűnni, felszívódni a keresz
tyén népek sűrűbb hálózatú vérkerin
gésében. Náluk a gyermek az egész 
zsidóság féltve őrzött faji kincse.

Teljesen szigetelten áll a magyar 
faj is. Fajrokonoktól elkülönítve, 
messze esve, szlávság és németség 
gyűrűjébe ékelve élünk. Csak a faji 
kötelességek fokozottabb teljesítésé
vel állhat meg, tarthatja fenn magát 
a magyar faj is.

De saját életünk nemesedése és 
boldogsága szintén a gyermekekhez 
vezet minket. Lassankint elvész az 
életből minden élvezet ingere. Nincs, 
aki közelünkben vidámságot fakasszon;
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olyan az egész életünk, mint a néma 
erdő, amelyikből elköltöztek az éneklő 
madarak: szomorú, leverő csendes
ség borúi az egész erdőre; szinte 
fázunk, félünk ettől a hangulatlan 
élettől.

Az életben csak egy igazi kincs, 
boldogság van, s ez az élet maga. 
Minden egyéb, amit az élet nyújt, 
csak rojt, fodor, ránc rajta. Minden 
gyermek egy kincs, mely nemcsak 
lelki gyönyörűséget, boldogságot jelent, 
hanem élő, még ki nem merített mély
ségét, bőségét a gazdagságnak, egy 
olyan tőkét képvisel, mely százszoro
sán növelheti azt az anyagi kincset 
is, mellyel a szülők birnak. S mégis 
mit látunk gyakran ? Fiatal anyák 
igyekeznek — idő előtt — szabadulni 
méhmagzatuktól. Eldobják maguktól 
azt a kincset, mely bearanyozhatja 
öregkorukat; megfosztják magukat 
attól, hogy vidám, hangos gyermek
muzsika édes otthonná fejlessze kis 
szobájukat.

Ahol csak egy gyermek van, ott 
valójában egy sincs. Az ilyen házas
pár örökös rettegésben é l; olyan a 
helyzete, mintha összes vagyona 
egyetlenegy, szélviharnak kitett ban
kóban volna elhelyezve. Lehet ez a 
bankó akármilyen értékes is, ha nem 
tartják zár alatt, épúgy felkapja, széjjel
tépi a vihar, mintha közönséges ér
téktelen papiros lenne. Ellenben, ahol 
több gyermek van, a vihar nem tudja 
egy könnyen tönkretenni a családi 
vagyont; ha le is tör a család fájáról 
egy ágat, azért még marad gyermek, 
még nem vész oda a család minden 
értéke, boldogsága.

Azt látjuk, hogy az egyke rend
szer —  eltekintve egyes vidékektől, 
hol öntudatlan nép — betegség, vagy 
kuruzslók büntetés alá eső vétke —  
inkább a vagyonosabb polgári és úri 
famíliákban otthonos. Szegény, föld
höz ragadt embernek a gyermekek 
képezik boldogságát. A gyermekek 
itt megvannak, számuk nő, de kevés 
marad éléiben, keveset tud felnevelni 
közülök, mert a fertőző gyermekbe
tegségek letarolt mezőket csinálnak 
a gazdag vetésből is. Hogyan lehes
sen gyermekeket nevelni ott, ahol a 
szülők pálinkás kenyérrel gyógyítják, 
táplálják a csemetéket?

Nézzük meg lakásukat — télen! 
Van-e üdítő levegő a szobában ? 
Mennyit tesznek ki az emberi test
ből kiválasztott mérgező anyagok ? 
Ezek az anyagok, sejtmérgek, fel
bontják a vérsejteket s mint lassan
ölő mérgek gátat vetnek a szaporo
dásnak,

Az egygyermekrendszert vagy a 
gyermektelenséget sok helyen nem 
az emberek okozzák, hanem a nyo
mor, a szegénység. Nagyhatalmi hó
bortból fegyverben áll egy egész or
szág, de a nép piszokban él, beteg
ségek szomorítják. —  Kifelé fényes 
fegyveres uniformisok hirdetik, mire 
költi az ország jövedelmét, hitelét, 
de országot erősítő belpolitikai tevé
kenységre se pénz, se idő, se figye
lem . . .  Végre is mi lesz a díszes 
tető sorsa, ha pilléreit a szú meg- 
őrli . .  .?

Aki a természetes szaporaság szám
beli kifejezőjét állandósítani, növelni 
akarja, annak azzal a forrással kell 
foglalkoznia, melyből a kifejező szám 
ered: annak el kell tüntetnie az em
bert pusztító levegőjű műhelyeket, a 
zsúfolt iskolákat, a szűk lakásokat; 
javítania kell a nép táplálkozási vi
szonyait, olcsóbbá tenni a munka 
forrását, alkotó, jó tápláló anyagot kell 
biztosítani s ki kell irtani az embe
reket gyöngítő szeszes italokat, külö
nösen a pálinkát. Meg kell könnyíteni 
az életet, egymást segítve kell 
haladnunk a kenyérkereset verejtékes 
utain. Ehhez azonban más levegő, 
más kor, műveltebb, tartalmasabb, 
vallásosabb lélek szükséges.

Szegény Józsi.
Elbeszélés. Irta : F arkasné Kenessey 

Gizella.

(Folyt, és vége.)

Őszi vásár volt Kerecsenben, a mi 
ugyan jó pár óra járás Vezekénytől, 
mégis alig maradt otthon épkézláb 
halandó, mert a szegény ember ilyen
kor jó pénzért adhat túl ott zöldség- 
jén, káposztáján, a jószágnak is be
csületes ára van, téli gúnyát, lábbelit 
meg majd hogy ingyért nem adják.

Jóska is elballagott az urával, hogy 
segítse a tehenet hajtani, mert jobb 
tejelőért akarták becserélni az éleme- 
dett Zsömlét; főzőedény, miegymás 
is kellett, bekecs a gazdának, csiz
mák a gyerekeknek. (Pedig az isten
adták elvásitják ám menten a talpát, 
a mint befagy a kenderáztató.) Meg
biztatta őket sóspereccel, mézeska
láccsal, hogy csak gondját viseljék 
borjúnak, majorságnak, a legkisebbet 
meg átvitte az öreganyjához, mert 
büszke szél fújt, ne ténferegjen az 
utcán. Rózái asszony igen megrok
kant az utóbbi időben, hej, a sok 
gyerek, meg a sok robot, lezsarolja 
elvégre a legéletrevalóbb asszonyt is I

Már csak üggyel-bajjal végezte teen
dőit szegényes háza körül, rossz lá
baival legszívesebben a sutban ült. 
De azért Évike majd elmászkál kö
rülötte.

Józsi nem ment a vásárra, mit is 
keresett volna ott, noha dolga felül 
bőven ráér vala, mert libapásztori 
hivatalát most már a tavaszig nem 
gyakorolhatta, mivel a ravasz gaz
daasszonyok kétszer-háromszor meg
fosztván a libákat értékes tollazatuk
tól, immár nem vendégelték azokat 
hiába, hanem jó pénzért eladták a 
torkos városiaknak.

Hanem azért mégse henyélt a 
szegény libapásztor, előkeresett egy 
girbe-görbe élű sarlót és kiment 
azzal a határba, hogy majd levágja 
a nevelőanyja kukoricaszárát. A mint 
ott kínlódnék, több igyekezettel sem 
mint eredménnyel, a hogy egyszer 
a rend végére ér, elnéz a falu felé, 
csak nyitva marad ám a szája s ijedt 
ordítás tör ki rajta; mert épen akkor 
vetődött föl egy hatalmas tűzoszlop a 
korcsma-ház tájékán.

Hogy micsoda rettenetes vesze
delem lehet a tűz, ebben a szélben, 
a majdnem néptelen falura nézve, 
az még Józsi agyába is bevilágított, 
eszeveszett futásnak eredt hát s nyar
galt, a hogy hosszú lábai bírták, 
hogy meghúzván a vészharangot 
segítségül hívja a vidéket.

A füzes alatt összetalálkozott Rózái 
asszonnyal, ki e védett helyre mene
kült kis unokáival. Csakhogy azokat 
össze tudta szedni, egyéb vagyon
kájuk mentésére ő nem is gondol
hat, odavész mindenük, koldusbotra 
jutnak és sírtak mindnyájan, mint a 
záporeső. A mi apró gyerek, vagy 
magával tehetetlen beteg volt, oda
cipelték a többiek és a faluból oda
terelték a marhákat is, melyeknek ha
marosan elvagdosták köteleiket az 
istállókban s a megriadt állatok bő
gőse rémes zür-zavart képezett a 
kétségbeesett sikoltozással és jajve
székeléssel.

A tűz hirtelen gyorsasággal terjedt, 
már majd az egész alsószer láng
ban állt, — az isten legyen irgalmas, 
ha a folyton erősbülő szél egy csó
vát a túlsó oldalra átragad, sűrűn 
egymás mellé zsúfolva állnak ott a 
kis szalmafödeles házak, s a szűk 
udvarok miatt a mentésre gondolni 
se lehet.

A néhány kéznél levő férfi elő
vonszolta a rozzant kis fecskendőt, 
de kiszáradtak voltak a tömlők, 
gyarlón működött a szivattyú is, s 
a kevés vizet, melyet nagy fáradt-
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Sággal reájuk locsoltak, csak olybá 
vették a mohó lángok, mintha olajjal 
élesztgették volna őket. Jobban csak 
a még ép, de veszélyben forgó házak 
mentésére gondoltak hát, vizes pon
gyolákkal védve azokat. Egy-egy 
füsttől, koromtól fölismerhetetlenné 
vált férfi áll a veszélyben forgó ház 
tetők mindegyikén készen, hogy 
tüstént eloltson minden odareppenő 
szikrát. Folyton hangzott rekedt ki
áltása: «Vizet, vizet I“ s a rémülettől 
félig halálra vált asszonyok fejvesz
tett rohanással cipelték a vizet óriás 
dézsákban, kannákban, hogy kézhez 
adva a zür-zavarban újra eltűnjenek.

„Segítség, segítség!“ sikoltott bele 
a vészharang éles szava a nagy ria
dalomban a Józsi kezétől rángatva, 
„segítsetek mert elveszünk!“ — s 
köröskörül a szomszédos falukban 
a készülődésre hivó trombitajelzés 
felelt.

Rémületes a tűz akkor is, ha 
büszke palotasorok közt dühöng 
pusztítva, de legmegrendítőbb Isten 
csapása még akkor is, ha a nyomo
rult viskókat égeti porrá, melyeket 
—  mint fecske a fészkét — sárból 
rakott magának a szegény ember, 
hogy kis családjának menedéke le
gyen s ahová össszegyűjtötte téli 
kenyerét melyet a nyár hevében ke
resett magának homloka verejtékével, 
két kérges tenyere nehéz munkájával.

»Segítség! Segítség!“
Már száguldanak veszett futással 

a vásárról jövők, kiket a vészkongás 
útban talált és rohannak be házaikba, 
hogy menthessék, a mit még men
teni lehetne. Óriás batyut cipel egyik, 
nagy zsák gabona terhe alatt ros- 
kadoz a másik, amott egy asszony 
fejét vesztve üres lisztes ládát cipel, 
míg bennt veszni hagyja féltett ágy
neműjét.

Józsi is abbahagyja már a kon- 
gatást s a Juliskáék vagyonkájának 
megmentéséhez lát, mert már azok 
házába is belekapott a tűz.

Máskor oly ügyetlenül csetlő-botló 
lábaival, most fürgén, mint a mókus 
szaladgál föl s alá a létrán és sze
rencsésen sikerült letakarítania min
dent a padlásról, melynek már a 
teteje égett, a kenyereket, a lisztet, 
még az üres zsákokat s a ponyvát 
is. A szobából is kihordtak mindent, 
csak a nagy asztal maradt bent, 
ha be talál égni a tetőzet, az bizony 
odavész.

Kimerültén lihegve támaszkodik 
Józsi egy fához, ép most cipelte ki 
az utolsó darabot a füzes alá, Rozá 
asszony s a gyerekek ott sírnak kö ,

rülötte. E pillanatban terem közöttük 
halálsápadtan Juliska, az ura elma
radt a kerecseni korcsmában, hogy 
ősi szokás szerint egy kis áldomást 
igyék a Zsömle új gazdájával a sike
rült vásár örömére, az nem is tud 
itthon a nagy veszedelemről. De ő 
neki nem volt nyugta, csak előre 
sietett, s teremtő jó Isten! mire ér
kezett! A házuk ég, azt mondják, 
már a padlás is beégett, de csakhogy 
ti megvagytok épen, kis magzataim! 
Itt vagytok-e csakugyan mind, Juliska, 
Évike, Pista, Bandi — irgalmas ég, 
—  a Bandi nincs itt, hol van az a 
gyerek ?!

Bandi volt a második fiú, szép, 
kékszemű kis fickó, az idén kisérték 
föl először iskolába.

„Hová lehetett?“ rémüldözik az 
öreg asszony ,m ég ebben a percben 
is itt volt, mindig terelgettem őket. 
Bandi — kis szógám — hol vagy?

„ Aligha el nem szökött az ábécés 
könyviért,“ szepeg Juliska, az asztal 
fiában volt, igen bánta, azt mondta, 
nem hagyja elégni a világért se .“

Az asszony egy pillanatig rémülten 
mered a kis leányra, aztán hirtelen 
sarkon fordul s fut vissza a falu felé 
sebesen, mintha szárnyai volnának, 
hogy kimentse kis fiát a halálos 
veszedelemből, vagy elpusztuljon vele 
együtt. Egy dobásnyira előtte lohol 
egy nagyfejü cingár alak, a szegény 
Józsi, ki már a kis leány legelső 
szavainál, hasonló szándéktól űzetve 
elindult.

A Juliskáék házának teteje maga
san lobogva égett; körülötte' nyüzs- 
gött, zsibongott a sok nép, de a 
nagy füsttől, rettenetes hőségtől meg
közelíteni nem lehetett, e gomolygó 
füstfelleg oltalma alatt osonhatott be 
mégis a kis fiú észrevétlenül a házba.

Utat törve magának a tömegen át, 
lerázva magáról a kezeket, melyek 
visszatartanák, Józsi mégis berohan 
az égő ház ajtaján, — ijedségtől, 
hőségtől elaléltan ott fekszik a kis 
fiú a szoba földjén, fölötte lassan 
hajlik alá egy égő gerenda.

Nem a gyermeket, csak a Józsi 
nagy fejét érte, amint fölébe hajolt, 
hogy karjaiba emelje. Még ki tudta 
vonszolni végső erőfeszítéssel, az 
udvaron már vizes lepedőkbe burkol
tan, s folytonos víz-sugártól kísérve, 
elszánt férfiak jöttek elibük, s miköz
ben nagy robogással trombitaszóval 
jöttek méhraj módjára meglepve fecs
kendőiket a vidéki tűzoltók —  a 
sebesültet s a gyermeket szép vi
gyázva biztos helyre, a kertek alá 
vitték.

A fiúcska hamar magához tért, 
egy korsó víz az arcába borítva, elég 
volt neki. „Hol a könyvem?“ volt 
akkor is az első szava, pedig ott 
szorongatta görcsösen összemarkolt 
kis kezében.

A Józsinak már sok mosdatás, 
élesztgetés kellett, mire életjelt adott 
magáról, de akkor is olyan fájdalmas 
nyögés volt ez, minőt a halálra seb
zett vad hallat.

Ott feküdt szegény Józsi a száraz 
gyepen, a sok siró asszony, gyerek, 
kedveskedő szóval élesztgette, Juliska 
mellette térdepelve, hideg borogatást 
rakott homlokára, a megmentett gyer
mek az arcát csókolta, mely mind sze- 
lidebbre, mind nyugodtabbra vált.

Már sikerült megfékezni a tüzet, 
—  jó az Isten, még ha büntet is, 
amit egyik kezével elvesz, majd visz- 
szaadja gazdagon, csak higyj, remélj!

Mikor engesztelve szétáradt a félig 
elpusztult falu fölött az estéli harang
szó, akkor szállt föl a Józsi árva 
lelke is teremtőjéhez, ki legcsekélyebb 
alkotását is meg tudja dicsőíteni, a 
szeretet magvát ültetvén belé.

Ki merné azt állítani, hogy az 
utolsók legutolsója, a szegény Józsi 
hiába élt ?!

Dr. Králik Lajos f .
1913. júl. 8-án hunyt el Pozsony

ban dr. Králik Lajos ügyvéd, ev. 
egyházunknak hű fia és nagylelkű 
jótevője. Mint budapesti ügyvéd, ko
rán lépett egyházunk szolgálatába. 
Először a budapesti német egyház 
presbytere, majd a magyar-német 
egyház és a főgimnázium felügyelője, 
míg később a bányakerület főjegyzője 
volt. Budapestről való elköltözése 
után mint a hontmegyei egyházi tör
vényszék bírája, végül Pozsonyban 
mint az ottani líceum iskolai tanácsá
nak tagja fejtett ki áldásos működést 
és két ízben az érettségi vizsgáló bi
zottság elnöke is volt. Nagyszámú 
adományai közül felemlítjük, hogy 
4000 koronát adott a pozsonyi líce
umnak, 1000 koronát az ipolysági 
ev. templomnak, legújabban pedig 
10.000 koronás alapítványt tett az 
aszódi ev. leánynevelő intézetnél. De 
egyébként is ő meg fenkölt lelkű neje 
minden alkalmat megragadtak, hogy 
segítsenek azokon, kiket mostohább 
sors ért, kivált azonban egyházunk 
intézményeit keresték fel fáradhatat
lan áldozatkészségükkel.

Azonban még ebben a jótevésben, 
1 áldozatkészségben és az egyház ér-
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dekében folytatott sokoldalú tevékeny
ségben sem merül ki Králik Lajos 
érdeme, hanem ami igaz értéket köl
csönöz életének és azt példaszerűvé 
teszi előttünk: nemes, hótiszta jel
leme, ritka szivjósága. Beszterczebá- 
nyán, Budapesten és Pozsonyban 
tanult és a maga emberségéből, min
den idegen támogatás nélkül küzdötte 
fel magát arra a polcra, melyet férfi
korában elfoglalt. Nyílt, becsületes 
lelke sohasem kertelt, sohasem ku- 
nyerált, hanem, amit elért, fényes 
tehetségének, óriási szorgalmának 
köszönhette. Jogi munkái mindenha 
számot fognak tenni a magyar jogi 
irodalomban. Jellemző ránézve, hogy 
egyik feltűnést keltett dolgozatában 
a csődtörvény tökéletlenségei és azok
ból származó visszaélések ellen for
dult, de javaslatait máig sem való
sították meg. Fényes jogászi elme, 
eredeti fő, kitűnő ügyvéd volt, de 
nagy vagyonát mégis tisztességgel 
szerezte, nemtelen ügyet sohasem 
vállalt. Bátor lelkületének beszédes 
tanujele az a 2 munka, melyet Gör
gey Artur tábornok rehabilitálása ér
dekében irt. Senki sem védte (Gör
gey Istvánt kivéve) az újabb kor ezen 
legnagyobb magyar hadvezérét oly 
hévvel és eréllyel, mint ő, pedig 
olyankor tette, mikor a közvélemény 
még csak immel-ámmal fordult a 
helyesebb ítélet felé. Politikai meg
győződéséről is nyíltan szint vallott, 
akár tetszett a tömegnek, akár nem : 
nagy, erős, egységes munkás Ma
gyarország lebegett a szeme előtt, 
azért semmitől sem fázott úgy, mint 
a meddő közjogi marakodásoktól. Ez 
az ő „Görgey Arturának“ és „De
mosthenes“ c. drámájának is a v e
zérgondolata. Mégis ezen politikai 
álláspontja miatt nem juthatott az 
akadémiába, holott jogi munkáinak 
maradandó értékét mindenki elismerte. 
Nagy és alapos műveltségre tett szert. 
Kedves irói mégis Goethe és Arany 
voltak meg a klasszikus, kivált görög 
irók (Demosthenes), akikből nagyon 
szeretett idézni; zenei ideálja pedig 
Beethoven volt, kiről azt szerette 
mondani, hogy Jézus Krisztus meg a 
Beethoven zenéje emelik legmaga
sabbra az embert. Lelkiismeretes kö
telességtudása és becsületes nyílt
ságán kívül nem kevésbbé szép jel
lemvonása : szerénysége. Sohasem
kereste a vezérlő helyet, nem járt 
utána semmiféle kitüntetésnek, a saját 
maga tevékenységét, irodalmi műveit 
kevésre becsülte.

Legszebb jellemvonása azonban 
mégis szivének páratlan jósága. Lelke 1

tele volt tiszta, önzetlen szeretettel, 
a szeretésnek pedig szeretet a ju
talma. Akik közelebbről megismer
hették, akik ennek a nemes léleknek 
mélyeibe tekinthettek, a legőszin
tébb ragaszkodással viseltettek hozzá. 
Tiszta lelkiismerete, a becsületes 
munka tudatából folyó belső nyu
galma, nemes világnézete tette széppé 
életét hozzá méltó neje oldalán, akit 
gyöngéd, mélységes szeretettel sze
retett. Betegsége sem törte meg, fér
fias megadással viselte szenvedését 
és vigaszt talált környezete ragasz
kodásában. Halála széles körökben 
mély részvétet keltett és igen sokan 
siettek a kegyelet adóját ravatala mel
lett leróni.

Azok pedig, akik személyesen is
mertük, az áldott és jó férfiú emlé
két soha el nem múló szeretettel 
őrizzük szivünkben, mert ha valakire, 
ő reá illenek az írás eme szavai: 
„Ama nemes harcot megharcoltam, 
futásomat elvégeztem, a hitet meg
tartottam.“

Dr. Sz. Ö.

Az Úr a szívet vizsgálja.
Az emberektől messze-messze, 

erdők sűrűjében — élt egynéhány 
élemedettkorú barát. Igen boldog 
volt valamennyi és pedig nemcsak 
azért, mert egymást szerették, ha
nem főleg azért, mert Istent tiszta 
szívből szerették s csak ő neki kí
vántak szolgálni. Egy bánatuk mégis 
volt. Mindannyian érzéketlenek voltak 
a zene és hang iránt. Nem volt egyi
küknek sem szép, kellemes, össz- 
hangzatos hangja. Szomorkodtak is 
ezen sokszor, mert ha már Istent oly 
nagyon szerették, egyúttal szerettek 
volna szépen csengő hálaimákat is 
zengedezni dicsőítésére. Buzgólkodtak, 
fáradoztak is mindenképen, hogy ezt 
elérjék. Mindhiába! Midőn reggelen
ként szürke kis kápolnájukban éne
keltek, rikácsoló hangjuktól ijedten 
rebbent fel s szállt tova minden 
dalos madár. És mégis, egyiknek 
sem jutott eszébe, hogy felhagyjon 
énekével. Az az egyszerű, öreg barát
sereg szentül meg volt győződve 
arról, hogy tökéletlen énekükkel is 
Istent dicsőítik. Ezért nem is fájt a 
szívük, ha a kis éneklő sereg cse
vegve, csicseregve a sűrűbe mene
kült.

Elközelgett karácsony ünnepe. Há
lás szeretettel gondoltak a barátok 
Istenre, ki egyszülött fiát küldé a 

• földre Megváltóul. Óh mily örömmel

áldozták volna fel mindenüket ennek 
a jóságos Istennek, de nem volt 
egyebük, mint ajkuknak áldozata. S 
ez áldozat is oly szegényes, oly hi
ányos 1

Karácsony előtti estén valaki meg
kopogtatja ajtójukat. „Szabad“ ! — 
mondják a barátok s belép egy fia
tal, erőteljes testvér. Eltévedt az er
dőben s szállást kér egy éjszakára. 
A barátok örvendeztek jöttén és szí
vesen fogadták. A vendég szép szál 
legény volt, hangja pedig elbájoló, 
mint a mennyei angyaloké. Ennek 
elpanaszolták bánatukat. Elmondták, 
hogy szeretnék Istent méltóan dicsőí
teni, de énekük esetlen; s kérték, 
maradjon nálunk mindvégig. Az ide
gen teljesítvén óhajukat, a karácsonyi 
misézést is átvette.

Szótlanul ültek mindnyájan a ká
polnában s lelkükön átrezgett a te
hetséges ifjú hangja, amint az a jól 
ismert himnusokat és zsoltárakat éne
kelte. Szokatlan öröm uralta őket; 
íme az egyszer bizonnyal tetszhetnek 
Istennek e gyönyörű dicsénekek. 
Még az erdő madarai is visszatértek, 
hogy hallják az elbűvölő hangokat.

De alighogy véget ért az isten- 
tisztelet, a barátok félrevonultak, —  
hirtelen egy angyal jelenik meg az oltár 
előtt. Meghatottan borúinak le térdre 
a barátok, az angyal pedig szomorú 
tekintettel néz le reájuk. „Mi az oka 
annak, hogy épen e szent estén, 
karácsony éjszakáján nem szárnyal 
fel az egekbe csodaszép éneketek ? 
Az ég Ura küldött hozzátok ezen 
kérdéssel“ — szólott az angyal.

Az öreg barátok csodálkozva néz
tek össze. Végre aztán elmondották, 
hogy mit éreztek, amikor az idegen 
barát megígérte nekik, hogy náluk 
marad. Az angyal mosolygott a ba
rátok ijedtségén s így beszélt: „Vala
hányszor hangok emelkedtek fel e 
szürke kis kápolnából, mindannyiszor 
gyönyörű összhangba olvadtak össze 
fenn az égben Isten színe előtt. Igen, 
mert tiszta szeretetböl zengtétek az 
Úr dicsőségét. Ma este azonban 
egyetlen-egy hang sem jutott át a 
mennyek kapuján. Az éneklő nem 
Istennek énekelt, hanem önmagának. 
Énekelt, hogy gyönyörködjek a saját 
hangjában. A mi istenünk a szürke, 
kis erdei kápolnából várja a szokott 
dicséneket I “

E szavakat mondta és eltűnt. Csend
ben hálával telt szívvel gyűltek össze 
megint, énekre zendítettek s a csúnya 
hangokat vitte, vitte az esti szél föl 
a magasságos égbe, ahol is felséges 
összhangba olvadt Isten dicsőítésére.
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Másnap az idegen barátnak barát
ságos búcsút mondtak s ők pedig a 
szokott módon dicsőítették tovább az 
Istent, amint tudták: tiszta szívből. 

így beszéli ezt egy régi legenda. 
Németből Hajék Hermin.

tmaházavatás Berkeházán.
Örömünnepe volt a múlt vasárna

pon, júl. 27-én a tótkereszturi anya
gyülekezethez tartozó kis fiókgyüle
kezetnek, Berkeházának. Vele együtt 
örült az egész anyagyülekezet, s a 
környék evangélikus népe, aminek 
bizonysága volt az ünnepen résztve
vők óriási száma. S azt hiszem, részt 
vesz utólag ennek a kisded nyájnak 
örömében ennek a kedves kis lapnak 
minden hű olvasója is.

A múlt vasárnapon avatta föl és 
adta át magasztos rendeltetésének az 
egyházi hatóság megbízottja, Kapi 
Béla körmendi lelkész a 128 lelket 
számláló, az anyaegyházközségtől 8 
kilométernyire fekvő Berkeháza fiók
községnek valóban megható áldozatok 
árán emelt imaházát és két új ha
rangját.

Az ünneplő gyülekezet már a szom
széd község határán megható, meleg, 
igazán szívből jövő lelkes fogadtatás
ban részesítette vendégeit. Már tíz 
órakor széles gyűrűben hullámzott a 
magaslatra épített imaház körül a kö
zönség. Számuk meghaladhatta az 
ezret. Gyülekezeti ének után Kapi 
Béla lelkész mondta el szép avató 
beszédjét, mely nem egyszer könnyek
re indította a gyülekezetei. Utána 
Darvas Aladár tótkereszturi lelkész 
vend, Kuzma István domonkosfai 
lelkész pedig magyar prédikációt 
mondott.

Meg kell említenem azt a páratlan 
áldozatkészséget, melyet ez a 128 
lelket számláló fiókgyülekezet kifejtett. 
Anélkül, hogy a felsőbb egyházi jó
tékonysági, segélyezési intézeteinktől 
egy fillért is kaptak volna, közel 8 
és félezer koronát fektettek bele az 
imaház építésébe és a harangok be
szerzésébe, s ezenkívül maguk végez
ték az összes dologi terheket. Ritka 
áldozatkészség különösen akkor, ami
dőn sokszor azt tapasztalhatjuk, hogy 
egyik-másik jó anyagi viszonyok kö
zött élő hívekből álló gyülekezetünk 
a legcsekélyebb rendkívüli kiadását is 
mások támogatásával akarja fedezni.

A berkeháziak senkitől sem kértek: 
csak a jó Istentől erőt és egymástól 
egyházszeretetet. És nem csalódtak. 
A jó Isten kegyelme velük volt s a

hívek sem hagyták cserben a gyüle
kezetei. Egy adókorona után körül
belül 15 koronát fizet mindegyikük, 
de zúgolódás nélkül, szívesen fizetik. 
Tudják, hogy a lelkűkkel tettek jót.

Ezentúl évnegyedenként a tótke
reszturi missziói segédlelkész odahaza 
hirdeti nekik Istennek irántuk is mu
tatott nagy szerelmét. S ha egy-egy 
istenfélő Simeonunk, ki eddig nem 
mehetett el a 8 km. re fekvő temp
lomba, a lélek indításából ide eljővén 
elmondhatja: mostan bocsátód el, 
Uram, a te szolgádat békességében: 
mert látták az én szemeim az üdvö- 
zitőt ha egy-egy Annájuk hálákat 
adhat ebben a hajlékban az Urnák, 
akkor már a berkeháziak nagy 
áldozathozatala megtérült ott is, ahol 
talán nem is várták.

Az új szent hajléknak egy nagy 
hiánya v an : igen kicsi. Másik, ki
sebb hiánya, hogy még semmiféle 
belső felszerelése sincsen, belül tel
jesen puszta. Ez utóbbi azonban nem 
oly nagy baj. A mi vend evangé
likus híveink nagy része ősztől-tava- 
szig úgyis kénytelen állni a temp
lomban még akkor is, ha 12— 15 km. 
utat tett meg a templomig, mert 
nincs elegendő hely a padokban. 
Avagy midőn Üdvözítőnk járt-kelt a 
földön s tanított nagy hatalommal 
és erővel, a messze vidékről köréje 
sereglett sokaságnak, volt-e kényei- j 
mes padja ? Külföldön jártomban is , 
sokszor láttam, hogy előkelő urak j 
másfél óráig álltak a templomban s ! 
hallgatták áhitatos szívvel az Ur 
szolgájának szívből jövő szívhez 
szóló, örök életre vezérlő, igehirde
tését ; avagy hányszor láttam, hogy 
idős úriasszonyok hazulról hoztak 
maguknak széket, előre tartva attól, 
hogy kényelmes padba talán már 
nem ülhetnek bele. Nem baj, ha 
állva hallgatják is a berkeháziak az 
Isten igéjét, csak hangozzék feléjük 
és csak hallgassák, az a fontos.

Az Úr áldása és oltalma legyen 
eme néki szentelt kisded hajlékon is, 
ő érlelje gyümölccsé az emberek 
szívébe itt elhintett jó magvakat; ő, 
aki elkezdette e hajlék létrehozóiban 
a jót, bizonyára el is végezi azt 
bennük erős, megsegítő kegyelmének 
gazdagsága szerint.

L uthár Aclám.
missziói s. lelkész.

Az evang. egyház hódítása.
Míg itthon sokszor szomorúan ol

vasgatjuk össze: mennyit vészit ev. j 
egyházunk s hány lelket hódít magá- ;

hoz a hatalmas róm. kath. egyház, 
addig a szomszéd Ausztriában ugyan
csak szépen erősödik az evang. 
egyház. Nem is olyan régen, még 
alig volt abban a nagy kath. tenger
ben néhány tagja a mi egyházunknak. 
Azok is el voltak nyomva, valóság
gal meg voltak semmisítve. De ekkor 
megindult Ausztriában az ú. n. ,Los 
von Rom“ mozgalom, melyet úgy 
fordíthatnánk „Szakadjunk el Rómá
tó l! . . .  “ „Lépjünk ki a kath. egy
házból I “ Ez a mozgalom azután 
csodálatos eredményekkel járt.

így például a császári és királyi főta
nács 1912. évi jelentése szerint az ág. 
hitv. ev. egyház 4245, a ref. egyház 
pedig 622 hivőt (összesen 4867) nyert, 
ezek közül 4372 római katholikus 
volt. A legtöbb nyeresége volt a 
bécsi (2188) a „westlichböhmisch“ (né
met 1137) és a „mährisch-schlesisch“ 
(409) superintendenciáknak. A refor
mátusoknál pedig a csehországi su- 
perintendenciának (348). A 79'8%-a 
a tiszta német lakosságú, 8'4%-a 
vegyes lakosságú superintendenciákra 
esik. A csehek arányszáma 100: 10’8 

Az áttérők nagyobbrészt németek. 
A vegyes lakosságú vidékeken is 
nagyobbára németek csatlakoznak 
az evang. egyházhoz.

A „Los von Rom* mozgalom 
1898 bán kezdődött. Az első évben 
1568 volt azok száma, kik a katho
likus egyháznak hátat fordítottak. 
1899-ben egyszerre 6385-re szökött 
fel a számuk, 1901-ben pedig 6639-en 
hagyták ott a római katholikus egy
házat. Azóta ez a szám csökkent 

I ugyan, mert az áttérők átlagos száma 
4 és 5000 között ingadozik, azon
ban ez a szám mégis azt mutatja, 
hogy az áttérési mozgalom állandó 
jelensége az osztrák vallásos életnek. 
1898 — 1912. időszakban összesen 
70.502 áttérés történt. Mindez annak 
dacára, hogy a befolyásos körök 
gyanúsnak tartják a Los von Rom 
mozgalmat, a legválogatottabb aka
dályokat gördítik útjába és a pro
testánsokkal is sokféleképen érezte
tik, hogy Ausztriában nem sok a ke
resni valójuk. így pl. nem engedik 
meg a Németországból származó 
lelkészeknek a letelepedést, a pro
testánsokat az előléptetéseknél és 
bizonyos állásoknál mellőzik. Arra, 
hogy még egy bíróság is mire képes, 
érdekes bizonyíték a következő két 
példa: Egy német szerelő valahol 
Oderberg közelében egy kath. pre
cesszió előtt nem vette le a kalapját. 
Ezért nyolc napi vizsgálati fogságot 
kellett eltűrnie. Mikor a bíróság elé
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került, öt perc alatt felmentették.
A „k. k.“ járásbíróság Titschinben 

(Csehország) egy langenaui prot. 
órást nyolc napi „nehéz börtönre“ 
ítélt, mert az illető elmulasztotta a 
szentelt ostyának járó tiszteletadást, 
amivel a pap a beteget gyóntatni 
ment. Hogy az ostya neki nem „leg- 
szentségesebb oltáriszentség“, ezt a bí
róság nem vette figyelembe. Az ügy 
most fellebbezés alatt áll s majd az 
osztrák felsőbb bíróság fog dönteni 
abban a kérdésben, lehet-e protestáns

HARANGSZÓ.

embert az ostya tiszteletére —  ami 
az ő felfogása szerint bálványimá
dással határos — kényszeríteni.

így halad lassanként az evangéliom 
ügye s hódít katholikus országokban 
az evang. egyház.

O lv a s s á to k  a  b ib liá t .
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán QtOtt ott, 
Hiányzik ott a leotöfib kincs, De Isten nem lel kajlákol.
Augusztus 3. vasárnap, I. Kor. 4, 1 — 13.

Augusztus 4. hétfő, I. Kor. 4, 14—21.
„ 5. kedd, „ 5.
V 6. szerda, » „ 6, 1 -8 .
n 7. csütörtök, » * 6, 9 -2 0 .
•n 8. péntek, » „ 7, 25 -41 .
V 9. szombat, n „ 7, 32—40.
V 10. vasárnap, „ ,  8.
» 11. hétfő, n ,  9, 1 -1 1 .
n 12. kedd, » „ 9, 12—23.
» 13. szerda, I. Kor. 9, 24—10, 12.
» 14. csütörtök, I. Kor. 10, 13—22.
n 15. péntek, » „ 10, 23—32.
» 16. szombat, n „ 11, 1 -16 .

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

A misszióegyesült közgyűlése. A
magyarhoni ev. misszióegyesület július 
30. és 31-én tartotta közgyűlését 
Trencsénben. A gyűlésről lapunk 
következő számában részletes tudó
sítást közlünk.

Egyházker. gyűlés. A dunántúli 
evang. egyházkerület augusztus 27-én 
és a következő napokon tartja köz
gyűlését Kőszegen.

Egy gyülekezet kérelme. A hácsi 
(Somogy m.) ev. gyülekezet belügy
miniszteri engedéllyel templomépítési 
célra országos gyűjtést rendezett és a 
múlt héten küldte szét a gyülekeze
tekhez kérő szózatát. A 350 lelket 
számláló buzgó és vallásos gyüleke
zet róskadozó télben levő imaháza 
pusztulásával a saját erejéből nem 
tudna uj templomot építeni, kénytelen 
tehátajólelkü hitrokonokhoz fordulni. 
Tervét annyival könnyebben fogja 
majd elérni, mivel néhány jólelkü 
földes ur szíves pártfogását Ígérte.

Kőszeg. Most jelent meg a virágzó 
kőszegi gyülekezet jelentése az 1912. 
évről. Örömmel olvassuk, hogy ifjú
sági, nőegyesületen kívül, virágzó 
diakonisza egyesület is működik a 
gyülekezetben s így a hívek temp
lomon kívül is érzik az egyház gon
doskodását. Új templomot még nem 
akar építeni a gyülekezet, hanem 
továbbra is gyűjti az erre a célra 
szolgáló tőkét, mely ez évben is 
20383 kor. 72 fillérrel (ebből 2628 
kor. gyűjtés) növekedett. A gyüle
kezetben adományok, offertóriumok, 
gyűjtések címén összehozott összeg 
4021 kor. 39 fill. Az egyházközség 
tulajdonában levő alapítványok meg

haladják az 500 ezer'koronát.jA gyü
lekezetben született 53 gyermek, kon- 
firmáltatott 46 gyermek, eskettetett 
14 pár, meghaltak 38-an, az Úrva
csorával éltek 835-en. A lelkészi 
teendőket eddig ketten látták el, de 
az egyik lelkészi állást a gyülekezet 
szeretné megszüntetni. A jó Isten 
áldását kérjük a hitbuzgó egyház- 
község munkásságára I

Eljegyzés. Szalay Mihály gyékényesi 
lelkész, lapunk jól ismert munkatársa 
jegyet váltott Balogh Ilonkával, Balogh 
István porrogszentkirályi lelkész leá
nyával. Isten áldását kérjük az ifjú 
jegyespárra 1

Iskolai harmónium. A bodóhegyi 
gyülekezethez tartozó Felsőcsalogány 
leánygyülekezet fiatal tanítójának, 
Pojbics Gyulának, buzgólkodása foly
tán harmóniumot szerzett be. A ta
nító fáradságot nem kiméivé a filia- 
beli hívek közt 640 K-t gyűjtött össze, 
s ezért az összegért szép, erős hangú 
harmóniumot szállított Stovasser J. 
hangszergyára Budapestről. Az isten
tiszteletek, melyeket havonként egy
szer a tótkereszturi missziói s. lel
kész végez, harmónium kísérettel 
mindjárt szebbek, vonzóbbak. A jó 
Isten áldása legyen az áldozatkész 
híveken és a buzgó tanítón.

Gyászrovat. A soproni gyülekezet
nek s vele együtt egész egyházunk
nak gyásza van. Brunner János nyug. 
soproni esperes lelkész, a Ferenc Jó
zsef-rend és a dán Danebrog-rend 
lovagja, élete 66 ik évében, július 
27-én elhunyt. 38 évi áldásos lelkészi 
munkálkodás után tavasszal vonult 
nyugalomba. Áldott jószivü, nemes 
gondolkozásu, apostoli buzgólkodásu 
lelkész volt, kit őszinte szeretet, tisz

telet vett körül működésében s kit a 
fájdalom őszinte érzése kisér utolsó 
útjára. A jó Isten tegye áldottá hű 
szolgája pihenését s adjon lelkének 
örök üdvösséget.

Újabb adomány a szentgotthárdi ev. 
egyháznak. Leiszt Ferencné szül. Lipp 
Etta cs. és kir. sorhajóhadnagy fele
sége egy gyönyörű értékes csillárral 
ajándékozta meg a szentgotthárdi ev. 
egyházat, mely csillár nagyban fogja 
emelni az amúgy is Ízlésesen felsze
relt templom bensejének szépségét és 
értékét.

Nyári mulatság. A pápai evang. 
énekkar és zenepártoló egyesület 
augusztus 3-án az egyesület javára 
nyári táncvigalmat rendez.

Emléklapok. Tetszetős és kedves fü
zet jelent meg a napokban, mely 
csokorba szedi össze a vadosfai gyü
lekezet templomavatási ünnepélyének 
emlékeit. A füzet élén László Miklós 
lelkész mondja el a templom építé
sének történetét, majd az ünnepség le
folyását, Gyurátz Ferenc püspök avató 
beszédét, Payr Sándor theol. tanár 
prédikációját s az összes szertartási 
beszédeket olvashatjuk. Örül az em
ber szíve és hitben erősödik lelke, 
midőn ezeket a szép beszédeket végig
olvassa. A füzetet az adakozók hosszú 
névsora zárja be. Két képen láthat
juk a régi és az uj templomot is. 
Vigyen ez a füzet is egyházszeretetet, 
lelkesedést az evang hajlékokba 1

Uj nöegylet. Ostffyasszonyfán jú
lius 20-án nőegyletté alakulásra hívta 
össze Néinethné Berecz Iza a gyüle
kezet nőtagjait. Megjelentek a gyűlésre 
87-en, kik a felolvasott alapszabályo
kat elfogadták. Elnöknővé özv Weörös 
Józsefné úrnőt választották meg egy
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hangú bizalommal, ki a nőegylet cél
jaira 100 koronát ajánlott fel. A jó 
Isten tegye áldottá az új nőegylet 
munkálkodását!

A  s s B e n tg 'o t t l iA r a i  ev. egyház
nál eladó egy majdnem teljesen új 
harmonium. Az érdeklődők fordulja
nak a lelkészi hivatalhoz.

I tth o n ró l.

A kolera. Néhány városban kolera- 
gyanús eset fordult elő. Remélhetjük 
azonban, hogy a foganatosított óvó
intézkedések megakadályozzák a ve
szedelmes betegség behurcolását.

Viharban harangoztak. Egy magyar 
községben vasárnap nagy zivatar volt, 
jégeső kezdett esni és a nép kétség- 
beesetten rohant a templomba. Sokan 
fölmentek a templom tornyába és 
íélreverték a harangot. Egyszerre 
villám csapott le, a templom tornyát 
elszakította s lángbaborult az Isten 
háza. Három ember szörnyet halt, 
igen sokan megsebesültek.

A pálinka őrültje. Gellár János 44 
éves jómódú fülei gazda, a sok pá
linkától elmebeteg lett és bekerült 
a székesíehérvári Szent György-kór
ház elmeosztályára. Nemrég mint 
gyógyultat hazabocsátották Gellárt, 
de a napokban újból kitört rajta az 
őrület. Éjjel felkelt, fejszét ragadott, 
hogy azzal kiirtja családját. Felesége 
azonban felébredt és idejekorán ki
ugrott gyermekeivel az ablakon és 
elmenekült. Gellár erre égő kanóccal 
az utcára rohant és a házakat akarta 
felgyújtani. Csak nehezen tudták a 
dühöngő embert megfékezni és be
szállították az elmekórházba. íme, 
mivé teszi a pálinka az embert. Gyil
kossá, gonosztevővé s útja vagy a 
börtönben, vagy az őrültek házában 
végződik!

Farkasveszedelem Hunyadmegyé- 
ben. A tarkasok Hunyadmegyében 
annyira elszaporodtak, hogy világos 
nappal veszélyeztetik a mezőn dol
gozó munkásokat. Különösen Nagy- 
denken, de a megye egyéb községei
ben is állandó veszedelmet képeznek 
az árvizek és folytonos esőzések 
folytán odúikból s erdeikből kiszorí
tott ordasok, amelyeket az éhség 
vakmerővé tett.

Árvizek. Az árvizek az egész or
szágban óriási károkat okoztak. A 
learatott gabonát majdnem az összes 
folyó melletti községekből magával 
sodorta a viz. Egyébként is rettene
tes a pusztulás. A Maros 16, a Nyárád 
22, a Kisküköllő 8 községet pusz

tított el. És még hol van a többi 
folyó rettenetes munkája 1

A z o r s z á g  d o lg á r ó l.

A politikai élet meglehetősen szü
netel. Úgyszólván kimerül abban, 
hogy a vármegyék bizalmi indítvá
nyokat tárgyalnak s hogy Tisza Ist
ván miniszterelnököt díszpolgárrá 
választják. Az ellenzék együttes bi
zottsága most tartott gyűlést s meg
állapította a nyári időszak harcmo
dorát.

Uj miniszter. A király Beöthy László 
lemondását a kereskedelemügyi mi
niszterségről elfogadta és báró Har
kányi János főrendiházi tagot nevezte 
ki kereskedelemügyi miniszterré.

A népfelkelők jelentkezése elma
rad. A honvédelmi miniszter rende
leté szerint a népfelkelőknek, akik 
évente jelentkezésre vannak kötelezve, 
az idén nem kell jelentkezni.

Adókedvezés a tartalékosoknak. A 
pénzügyminiszter elrendelte, hogy a 
tényleges katonai szolgálatra behivott, 
illetőleg visszatartott családfenntartó 
tartalékosoknak és póttartalékosok
nak könnyítsék meg az adófize
tést. Ha ellenük végrehajtás volna 
vezetve, úgy azt hazaérkezésük után 
3 hónapig felfüggesztik, sőt egy évre 
terjedő fizetési halasztást is adnak 
nekik.

A  n a g y v ilá g b ó l .

Az uj háború. Szegény hősies Bul-' 
gária, mely olyan csodálatos szép 
eredményeket ért el a törökökkel 
szemben, nem birta ki az uj háborút 
s vesztes maradt a szerbekkel és gö
rögökkel szemben. Felvonult ellene 
Románia is, hogy saját érdekeit vé
delmezze. Sőt a leigázott török is 
megmozdult, Drinápolyt is visszafog
lalta. Most már megkezdték a béke
tárgyalásokat. Csak az a kérdés, 
vájjon a török újabb erőszakoskodása 
nem csinál-e valami nagyobb bajt ?

A száznegyvenkilenc éves orvos 
halála. Az Elfiz Islandi amerikai be
vándorlási állomáson meghalt dr. Cho 
Choy chinai orvos, aki állítólag 149 
évet élt. Dr. Choy hat lábnál maga
sabb volt és szikár termete alig va
lamit hajlott előre. Arcát ezer ránc 
tarkította. Saját elbeszélése szerint 
ötven évig lakott szülőhazájában és 
több mint kilencven év óta tartóz
kodott Cubában, ahol honfitársai kö
zött orvosi gyakorlatot folytatott és 
tekintélyes vagyonra tett szert.

Katasztrófa egy bányában. A fran
ciaországi Aubinban az ottani kőszén
bányában bányalégrobbanás történt, 
amelynek következtében mintegy húsz 
bányász életét vesztette.

Az angol vasúti szerencsétlenségek. 
1912-ben Nagybritannia és Irland 
vasútvonalain 1010 ember halt meg 
és 8700 sebesült meg vasúti katasz
trófák alkalmából. A halottak közt 
109 utas volt, 343 vasúti alkalmazott 
és 508 olyan, aki véletlen következ
tében járt a szerencsétlenség szín
helyén. A sebesültek közül 2829 utas 
és 5552 vasúti alkalmazott.

A tig r is  to rk áb a n . Borzalmas vadász
kalandot élt át egy angol gyarmati tiszt, Pem- 
berton kapitány. Vadászaton voltak s a társa
ság éppen falatozni készült, midőn egy hatal
mas királytigris ugrott ki a sűrűségből egye
nest a kapitányra, akinek már nem volt ideje 
a menekvésre. A tigris elkapta a szerencsétlen 
tisztet, aki csakhamar ájulásba esett. Amikor 
utóbb magához tért, borzasztó helyzetben látta 
magát. A tigris habzó szájában, fogai közt 
tartva, hurcolta magával az erdőn keresztül, 
hihetőleg tanyája irányában. Ez a rettenetes 
veszedelem öntudatra ébresztette. Belátta, hogy 
menthetetlenül borzalmas halál lesz a vége, 
ha csak nem sikerül magát, még mielőtt a vad 
tanyájára érne, torkából és fogai közül ki
szabadítani. Egyik karja szabad volt s ez vé
letlenül sértetlenül maradván, mozgatni is tudta. 
Felhasználta tehát az alkalmat s övéhez nyúlt, 
hogy töltött pisztolyát kézbe vegye, ami sike
rülvén, célozni igyekezett, a pisztolyt az állat 
szíve tájának irányozván. Ám egy váratlan és 
előre nem látott mozdulatot tett az állat s a 
pisztoly kihullott a kapitány kezéből, a lövés 
pedig, irányt tévesztve — a tőidbe fúródott. 
A tigris a durranásra egy rettenetes morgással 
felelt és áldozatával annál gyorsabban rohant 
tovább. A veszélytől űzetve, a kapitány másik 
pisztolya után nyúlt. És kézbe véve, felhúzta, 
azután célzott nyugodtan és jobban, mint előbb. 
A lövés eldurrant, és ebben a pillanatban a 
vérszomjas fenevad irtózatos ordítást hallatott. 
Majd egy szökéssel magasan előre ugrott és 
kieresztve szájából a sebesült kapitányt, holtan 
bukott vissza a földre. A tiszt ismét elvesz
tette eszméletét. Később vadásztársai közt éb
redt öntudatra, akik a vad nyomát és a vért 
követve, keresésére indultak s őt vérbenfagyva 
— a szintén vérében fekvő tigris melleit talál
ták meg. A megejtett vizsgálat megállapította, 
hogy a tiszt második lövése a tigris szivét fúrta 
át és az állatot nyomban megölte.

A csodatévö holttest. Franciaország 
egyik városában történt ez az eset, 
mely nem igen illik bele a mi korunk 
gondolkodásába. Élt ott egy Sauvestre 
nevű öreg r.ő, akiről azt tartották, 
hogy csodás módon tud gyógyítani. 
Hat évvel ezelőtt meghalt, de a nép
ben mindjobban megerősödött az a 
gondolat, hogy ő csodatévő szent 
volt, kinek még a halál sem ártott. 
Kibontották sírját, de bizony a kopor
sóban csak csontvázat és port talál
tak. A halál mégis csak erősebb volt. 
A nép azonban rárohant a koporsóra, 
kendőt, rózsafüzért mártottak a porba, 
hogy ezzel gyógyítsák a betegeket,
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Olyanok is voltak, kik a koporsóból 
kimarkolt port vízbe öntötték és meg
itták. Mindez pedig akkor történt, 
mikor 1913-at írtak Krisztus Urunk 
születése után.

Bibliai rejtvények.

1. Melyik apostoli levélből szárma
zik ez a kifejezés: „a tisztáknak 
minden tiszta.“

2. Melyik evangéliomban találjuk 
ezt a szólást: „aratni, ahol nem ve
tettünk.“

3. Melyik apostoli levél hányadik 
fejezetében fordul elő a „szeretet“ 
szó kilenc-szer?

*

Azok közt, kik a helyes megfejtést 
beküldik, néqy könyvajándékot sor
solunk ki. Egyet az első, egyet a má
sodik, egyet a harmadik rejtvény 
megfejtői közt, a negyediket pedig 
azok közt, kik mind a hármat meg
fejtették.

A megfejtést augusztus hó 20-áig 
kell beküldeni. A megfejtők és nye
rők névsorát a rákövetkező számban 
közöljük.

Számtalan
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
s a j t -  é s  v a j g y á r a i t

---------- R é p c z e la k .-----------

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .

Dr. Sz. Ö. Pozsony. Hálásan köszönöm. 
Őszinte tisztele'tel. — P. M. Enying. Örülök, 
hogy hosszas hallgatás után mégis csak meg
szólalt. Köszönöm; igazán nagyon szép. Szí
vélyes üdvözlettel. — M. K. Csánig. Kö
szönöm. Bizony ily irányú cikkeknek rendesen 
híjján vagyunk. Annál inkább köszönöm. 
Legközelebb sorra kerül. — Sch. J. Lajta 
újfalu. Köszönöm. Legközelebb közlöm. A 
kérdést annyira fontosnak tartom, hogy be
jegyeztem a kidolgozandó thémák közé. így 
legalább előbb kerül sorra. Szívélyes üdvöz
lettel.

»TvFTT rTT rTm 1 •VW T w S irr  n u r

Szalóky Zs igmond

t

szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtór.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sírkőraktára. 
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületmunkát és m inden
nemű javítást elfogadok.

i

^  JiiA rtf-jfcl rftAifri >é\|h jra -  J ia . iHff

G A U  O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913. évi július hó 31-én.
Búza 21.30, Rozs 16.50, Árpa —.—, Zab 

—.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

Egy magános urinő házvezetőnői 
állást keres úri családnál, ahol egyút
tal otthonra is talál. — Levelek a 
szerkesztőség címére kéretnek.

Toronyóra-készítő. 

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye. 
Alapítiatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem. 

.1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

n n i l l  G É P G Y Á R
r u m .  SZOMBATHELY.

A lapíttaíoít 1856. —  Számtalan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konfirmációi
emléklapjai
megrendelhetők 

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

W ellisch Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron levő egyházi 

nyomtatványait; szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
MeojelenlK M e n t a l  februárlo minden vasárnap, márciusi októberlo minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházkerületi evangéliomi egyesület. 
Szerkesz t i  K A 1’ I BÉLA er. lelkész.

Előfizetési á ra  egész  évre közvetlen küldéssel 2 korona 6 0  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m indennem ű m eg. 
keresések  a  szerkesztőség  cím ére K örm endre (Vasv&rmegye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ltő  Is.

T A R T A L O M :  Sánfha Károly: Szabolcska csókjára (vers.) — Szomorú nóták. — Endreffy János: Hírek Neuendettelsauból. (Egy 
t örmény fiú.) — Schrödl József : Róma és a biblia. — Gindly János: Nagypénteki ének (vers), — I fj. Slrántr V ilm os: Apróságok. — 

Magyar Gazda : Ifj. Mészáros K álm án: Néhány szó a gyümöcsfatenyésztésről. — Ország-Világ. — Bibliai rejtvények.

Szabolcsba csókjára.
A költő csókja tiszta, szent,
A költő csókja mennyei,
Meleg szívvel teli.

Mi felmagasztosult e szív,
S  mint gyöngytermő tenger, mi mély —  
Kis unokám, remélj!

Költő adott csókot neked,
És meleg szívvel adta azt,
Megáldva a tavaszt.

Oh százszor meg van áldva az,
Egy hosszú örökléten át,
Kit .ihlett dalnok áld.

Köszönöm ezt, költőm, Neked,
Te Ideálért lángoló,
Te szép nagy álmodó!

A te nemes költészeted 
Mint nyíló rózsa énnekem,
Szúró töviseken.

Fénylő zománc az a valón,
Az élet hamvas himpora,
Az Isten mosolya.

SÁNTHA KÁROLY.

Szomorú nóták.
Egyik újságban szomorú nótákat 

olvasok. Nem vérbeli költő írta, nem 
olyan költő, kit a jó Isten gazdag 
tehetséggel felemelt a nagy emberek 
sorába, hanem olyan vándorló lantos 
féle, ki nagy keserűségét rímekbe 
szorítja s úgy könnyít bánatán. Ádám 
Pistának hívják ezt a szomorú éne
kest. Az életét röviden elmondhatjuk, 
legfeljebb a csalódásait nem tudjuk 
sorokba rakni. Az életét a Fertő mel
lett kezdte, azután ott végezte abban 
az idegen világrészben, ahol az ő 
arany után vágyakozó lelke új hazá
ját kereste. Sok mindent megpróbált, 
járt erre arra, szerencsét próbált eb- 
ben-abban a gyárban, végre is vándor
lantos lett, ki korcsmák asztalánál 
magyar verssel vígasztalgatta elkese
redett honfitársait.

Éneket mond a South Bendben, az 
Oliver-gyárban dolgozó szegény ma
gyar köszörűsökről, akik valósággal 
csendesen haldokolnak, mert menthe
tetlenül megkapják a tüdővészt.
Ne csodálkozz rajta, hogy én hervadt vagyok, 
Kilenc esztendője, hogy köszörűs vagyok,

Tizediket töltöm az Olivér-gyárba’,
Vasat köszörülök farmerok számára.

Egy Amerikát járt honfitársunk 
cikket írt egyik napilapban Ádám Pista 
nótáiról, amelyeket nem lehet mély
séges keserűség nélkül elolvasni. 
Bennük sír, bennük panaszkodik 
a szegény magyar kivándorolt minden 
búja, bánata, csalódása és hasztalan 
honvágya!

íme itt közlünk még egyet ezekből 
a szomorú versekből, amelyet a hazai 
föld után való keserű sóvárgás szült 
és amelyet így irt meg néhai való jó 
Ádám Pista:
Hallottam Amerikáról sok szépet beszélni, 
Elindultam én is oda szerencsét keresni.
De engemet a rossz talál és a jó elkerül: 
Boldogtalan a világon én vagyok egyedül. 
Nem okozhatok én senkit. Magam vagyok oka; 
Nem kisért ki a falumból senki karonfogva: 
Se a biró, se a csendőr, se a falu szája, 
Csak az átkos pénzvágy hozott ez idegen tájra 1

Hát bizony igaza van szegény 
Ádám Pistának, mert a csalódott ki
vándorlók ezrei csak a pénzvágynak 
köszönhetik nyomorúságukat. De ezt 
a pénzvágyat lelketlen ügynökök szít
ják és növelik a magyar ember lel-
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kében. Próbálják meg ezek a lelkiis
meretlen ügynökök: igyekezzenek
hazug szavaik helyett Ádám Pista bús 
nótáival kivándorlókat fogni! Bizonyos, 
hogy aki ezeket elolvassa, örökre el
megy a kedve attól, hogy hazáját 
itthagyja!

És hogy micsoda szomorú követ
kezményei vannak ennek a pénzvágy
nak akkor is, ha a kivándorló nem 
hal meg odakint, mint e bús nóták 
írója, hanem hazajön még mint ifjú 
embei*, arra vonatkozóan az alábbi 
adat nyújtson felvilágosítást:

Miskolcon múltkoriban tartották 
meg a második pótsorozást, amelyen 
azokat a hadköteleseket vizsgálták 
meg, akik a fősorozásról és az előbbi 
utóállításról elmaradtak. A sorozáson 
előállók nagy része azokból a had
kötelesekből került ki, akik már Ame
rikából kerültek vissza. Számszerint 
harmincketten voltak. Horpadt mellű 
vézna emberek egytől-egyig. Elszívta 
őket az amerikai bánya, amelyben 
dollárokért verejtékeztek. A harminc
két Amerikás legényből harmincegyet 
találtak katonai szolgálatra alkalmat
lannak és csak egy vált be katonának.

Kérdezitek: hol van ennek a ma
gyarázata ? Nézzétek, szegény Ádám 
Pista szomorú nótája megadja rá a 
feleletet.

Hírek Neuendetielsauból.
Egy örmény fiú.

. . Irta : Endreffy János.

„Hírek Neuendettelsauból“ és „egy 
örmény fiú“, hogy kerülhet e kettő 
össze ?

Hisz Neuendettelsau Bajorország
ban van, kül- és belmissziói intéze
teiről világszerte híres falu, míg Ör
ményország valahol messze a Fekete 
tenger mellett, az Ararát hegység 
lábánál nyúlik el, a hová Noé bárkája 
óta alig tekint a kutató szeme vizsga 
tekintettel, mert alig akad ott valami 
vizsgálni való! És mégis beszélünk 
Neuendettelsau híreiben egy örmény 
fiúról, mert hírnek, azt hiszem, eléggé 
hír az, ha valaki megindul távol ke
letről messze nyugatra, hogy itt ki
képezze magát Krisztus evangéliomá- 
nak leendő apostolául — s aztán 
megtérjen övéihez a kereszt beszé
dével.

Örményországban nincsen keresz
tyén lelkészképző intézet, bár keresz
tyének vannak bőven. Különösen 
azóta, mióta egy harmadát török iga 
alá vetették, egy harmadára Perzsia

h a r a n g s z ó .

tette kezét, egy harmadának pedig 
Oroszország lett ura, az örmény pro
testánsoknak (többnyire reformátusok, 
igen rossz lett a soruk. Nemrég ol
vashattunk eleget azokról a borzasztó 
mészárlásokról, mit a fanatikus mo
hamedán vallásu törökök vittek vég
hez közöttük. Pedig Örményország 
valamikor az első országok közé tar
tozott, melyek a keresztyénséget be
fogadták ; Krisztus születése után 
302-ben már államvallássá lett benne 
a keresztyénség. S most ? Most ál
lami nyelvük a török, perzsa és orosz, 
idegen iga alatt nyögnek, mely hozzá 
nem is evangélikus. Sőt a török vak
buzgóság annyira megy, hogy nem 
is akar mást megtűrni birodalmában, 
csak mohamedánust s a kér. misz- 
szionáriusok előtt bezárja kapuit. így 
kénytelen Örményország az amerikai 
missziói társulat munkásait igénybe 
venni, kik lassan eltanulják nyelvü
ket s hirdetik nekik az evangéliumot. 
Olykor akad született örmény is, ki 
vállalkozik a hosszú útra, hogy el
hagyja hazáját s idegen földön, ide
gen nyelven tanulja el azt, amit ha
zájának tépett viszonyai miatt otthon 
el nem sajátíthat, t. i. a protestáns 
lelkipásztori kellékeket.

Ilyen vállalkozó a mi örményünk 
is, kiről egyet-mást elmondandók 
vagyunk. Húsz éves korában hagyta 
el hazáját. De hogyan ? Vasutjaik 
nincsenek. Két út van előtte: vagy 
gyalogol az örmény fővárostól (ha 
ugyan szabad már így nevezni ? 1) 
Konstantinápolyig 30, mondd harminc 
napig s onnan vonaton megy tovább 
nyugatra, vagy pedig gyalogol 5 
napig az orosz határig, hol szintén 
talál már vonatot s óriási kerülővel 
háromszögben igyekszik a Fekete 
tengerhez (5 napi vasút) s a Fekete 
tengeren át (5 nap) igyekszik Kon- 
stantinápolyba —  s onnan tovább. 
Az örmény fiú nem rettent meg az 
úttól. Hisz Krisztusért hoz áldozatot. 
Ő érette ne tenné meg ? Ki életét 
adta miérettünk ? Ki őt annyira sze
reti, hogy mikor otthon volt, ellen
állhatatlan erővel melengette lelkét, 
vonta magához szorosabban, mind 
szorosabban — , míg végre az örmény 
fiú felkiáltott: Jaj nékem, ha az
evangéliomot nem hirdetem 1

S útra kelt (az utóbbi úton) sze
gényes, szűkös kis csomaggal és ru
házattal, száraz kenyérrel, de meleg 
szívvel s a seregek Urának nevével 
az ajkán.

Az úton csak kenyeret evett, szü
lővárosától Konstantinápolyig (15 nap) 
s Konstantinápolyon — Szófián *—

1913. augüsztus 17.

Belgrádon —  Budapest — Bécsen 
keresztül egész Frankfurtig 1 Nemcsak 
azért, mert szűkösen volt pénze, ha
nem mert már Konstantinápolyban 
német pénzre váltotta be kis vagyon
káját — néhány garas kivételével. 
Német pénzen pedig nemcsak Szó
fiában, de nálunk sem adnak semmit; 
maradt tehát a magával hozott Isten 
áldotta kenyér —  reggelije — ebédje, 
vacsorája I de nem zúgolódott. Az 
írással vigasztalta magát: Ne törőd
jetek avval, hogy mit egyetek, mit 
igyatok, hanem keressétek először 
Isten országát, azután a többiek meg
adatnak néktek 1

S most itt van a missziói iskolá
ban Neuendettelsauban. Tanulja Krisz
tus evangéliumát idegen földön, ide
gen nyelven, idegen emberek között, 
de keresztyén türelemmel, megadás
sal, boldogan — s vidáman. El-el- 
nézem koromfekete göndör haját, 
mély tűzü, csillogó s érdekesen met
szett keleti szem eit; igazi keleti típus. 
Van benne valami szokatlan s meg
nyerő. Igénytelen megjelenésű és 
szerény, mondhatnám alázatos. Tört 
németséggel beszél s kiejtésében van 
valami idegenszerű. De ha beszél, 
szemei ragyognak s melegséget árasz
tanak szét.

Sétaközben kikérdeztem mindenről 
s ő mindenre készséggel s szívesen 
felelt. Szomorúan beszélt hazája szét- 
dult viszonyairól s a török uralom 
nyaktöltörő jármáról. Beszélt jövőjé
ről, midőn majd népének anyanyel
vén hirdetheti az evangéliomot, ki
csiny gyülekezetben, de nagy lelkese
déssel 1 S fogja hirdetni a mohamedán 
töröknek is.

— És ha önre is ráteszi az erő
szakoskodó török hatóság a kezét ?

— Mindegy, eggyel több, vagy ke
vesebb 1 Az örmény-török missziót is 
meg kell valamikor kezdeni!

A neuendettelsaui toronyóra kettőt 
ütött. A misszionárius jelöltek ebéd
utáni sétája ilyenkor véget ér. Dol
gozószobájukba mennek. Az örmény 
fiú is gépiesen meghajtottta magát s 
búcsúzott, hogy folytassa kötelessé
gét. Utána néztem, mig igénytelen, 
szerény alakja eltűnt a fordulónál. 
Istenem I de nagy a te hited, bátor
ságod, reményed és szereteted, te 
szegény, nyomorult, de kedves ör
mény fiú !

Koronázza munkádat siker jó fel
tételed szerint!

Isten áldása kísérjen utaidon!
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Róma és a biblia.
Irta : Sclirödl József.

Aki egyházunk történetét ismeri, 
az tudja, hogy a kath. egyház meny
nyire üldözte minden időben a ke- 
resztyénség szent könyvét, a bibliát. 
Az ellenreformáció idejében a jezsuita 
páterek mindenütt arra törekedtek, 
hogy ezt a könyvet kiragadják a nép
nek kezéből és máglyán elégessék, 
meg lévén győződve, hogyha ezen 
könyvet el tudják pusztítani, akkor 
egyházunkat is kipusztították. Azért 
folytattak olyan elkeseredett harcot 
ezen „átkos" könyv ellen.

A biblia elleni gyűlölet ma sem 
lohadt le. VII. Pius pápa 1816-ban 
kiadott egy enciklikát, melyben a 
biblia terjesztő társulatokat a „ke- 
resztyénség pestisének" nevezte, te
hát a „csalhatatlan" római pápák 
szerint a biblia veszedelmes, halált- 
hozó ragály.

Hogy a pápáknak vak dühe át
ment híveikre is, arról tanúságot te
hetnek ma is még a bibliaárusok. 
Mennyit kell ezeknek a szegény em
bereknek még ma is a 20-ik szá
zadban szenvedniük, ha katholikus 
országokban kínálják könyveiket 1 
Néhány évvel azelőtt még megtör
ténhetett Portugáliában, hogy egy 
ilyen bibliakereskedőt a papjuk által 
felizgatott néptömeg agyonvert, mert 
Isten igéjét kínálta nekik.

Ilyeneket olvasván evang. ember 
nem tudja megérteni, honnét e vak 
düh a Szentírás ellen ? Miért e fene
ketlen gyűlölet a keresztyénség szent 
könyve ellen ? Miért ? Hiszen kath. 
papok folyton a bibliára hivatkoznak, 
de mihelyt a nép utána nyúl, azt 
mondják: Ne vedd kezedbe, mert az 
méreg. Kötelezik híveiket a Szentírás 
szavaira, de a népnek nem szabad an
nak tartalmát megismernie; hirdetik, 
hogy az örök élet forrása buzog 
benne, de mihelyt maguk a hívek 
akarnak belőle meríteni, akkor visz- 
szariasztják tőle, mert az pestis nekik.

Hiába, józan ésszel nem lehet 
megérteni, miért gyűlöli egy magát 
keresztyénnek nevező felekezet a sa
ját szent könyvét, hitének igazságait 
miért akarja tűzbe vetni. Meg fogjuk 
azonban érteni, ha bepillantást nye
rünk egy érdekes kis iratba, amely- 
lyel egy jeruzsálemi evang. lap is
mertet meg bennünket.

A párisi nemzeti múzeumban 
ugyanis őriznek egy fontos okmányt, 
amelyben a francia bibornokok III. 
Gyula pápának trónralépésekor (1550) 
különféle tanácsot adtak. Ebben a

rendkívül érdekes iratban a bibliára 
vonatkozólag a következő fontos 
részletek tordulnak e lő :

„Valamennyi tanács között, ame
lyet Szentségednek adhatunk, a leg
fontosabbat a végére tartogattuk.

Ebben az egy dologban ugyanis 
szemeinket nyitva kell tartanunk és 
minden befolyásunkat latba kell vet
nünk, mert a következő kérdésről 
van s z ó :

A szentírás olvasását —  amennyire 
lehetséges — korlátozni kell, külö
nösen a modern nyelveken és azok
ban az országokban, amelyek a te 
bírói joghatóságod alatt állanak.

Az a kevés, amit rendesen mise 
alatt olvasunk, legyen elégséges és 
senkinek se legyen szabad többet 
olvasni.

Ameddig a nép ezzel a kevéssel 
beéri, addig a te érdekeid virágozni 
fognak, de mihelyt a nép többet akar 
tudni, a te érdekeid háttérbe fognak 
szorulni.

Ez ama könyv, amely különféle 
viharokat és lázadásokat támasztott 
ellenünk, úgyhogy majdnem tönkre
mentünk.

Valóban, ha valaki szorgalmasan 
vizsgálja a szentírás tanát és össze
hasonlítja azzal, ami templomainkban 
történik, az csakhamar észreveszi az 
ellentétet és egyszersmint látja, hogy 
egyházunk tana sokban eltér tőle és 
még többször ellenkezik vele.

Ha pedig a nép ezt belátja, akkor 
addig fog kutatni, mígnem minden fel
feltárul előtte, ennek pedig következ: 
ménye az lesz, hogy mi leszünk az egész 
világ csúfjának és gyűlöletének tárgyai.

Azért szükséges, hogy a bibliákat 
a nép szeme elől elvonjuk, azonban 
nagy óvatossággal, nehogy ezáltal 
zavargások támadjanak.“

Azt hiszem, ezek olvasása után 
már világosabb előttünk, hogy a kath. 
egyház miért nem szereti a bib
liát, miért harcoltak ellene mindenkor 
olyan ádáz dűhvel és miért nevezik 
pápáik azt pestisnek.

Egyszerűen azért, mert ők tudják 
és érzik, hogy ha a szentírás vilá
gossága mindenhová elhatol, akkor 
nekik és az ő egyházuknak végük 
van.

A szentirástól való félelem és an
nak ádáz gyűlölete nem egyéb, mint 
az igazság megsemmisítő hatalmától 
való félelem és a világosságnak gyű
lölete. Rájuk igazán ráillik a Szent
írás szava (János ev. Iíl. 20. v .):

Mert minden, aki hamisan cselek
szik, gyűlöli a világosságot és nem 
megy a világosságra, hogy az ő cse

lekedetei fel ne fedessenek."
De ha nekik veszedelmet és pusz

tulást jelent a szentírás megismerése 
és az ő búzájuk már nem virágzik, 
mihelyt a nép az íráshoz hozzáfér
kőzik, úgy nálunk evangélikusoknál 
éppen megfordítva áll, vagyis addig, 
míg foglalkoztunk az Írással, virág
zott a mi egyházunk, a mai hanyat
lásnak oka pedig nagyrészben az, 
hogy már nem élünk szent Könyvünk 
eszméiben és tanításaiban.

Nagypénteki ének.
Dallam : Oh siralom . . .

Végsőt kiált,
Ki síkra szállt 
Gyarló ember te érted,
Hogy megmentse lelkedet,
Mit hűn dajkált, féltett.

hulljon a könny!'
Mint vízözön 
Gyászos földnek rögére,
Mert Jézusnak keresztfán 
Lön siralmas vége.

Lelkem búsul.
Könnyem is hull 
Üdv dicső királyáért;
Ki életét áldozá 
Értem és sok másért.

Drága a vér,
Mely földre ér
Ott a kínok szent hegyén;
5 mi záporként folydogál 
Áldást hintő kezén.

Én Jézusom.
Kedves jussom,
Hová legyek nélküled? 
Vezérem — óh kívüled 
Senki más nem lehet.

Örök Felség I 
Szívemben ég 
A szeretet máglyája ; 
Nyomában hadd fakadjon 
Üdvömnek virága.

Sebeiddel 
Jézus hintsd el 
Váltság biztos zálogát; 
így hozzád vágyó lelkem ‘ 
Találja szebb honát.

Jóságos lény 
Te légy a fény,
Éltem útján mindenütt 
S Neked hozsannát zengek 
Megtért jókkal együtt.

Ginly János.
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Apróságok.
Közli: Ifj. Stráncr Vilmos.

Ki volt a leggazdagabb ? Egy sze
gény útkaparóhoz, ki az utón dol
gozott, odalépett egy gazdag földbir
tokos s így szó lt: „Nos, most szépen 
kikerekitettem és kibővítettem birto
komat, egészen le a völgyig; amed
dig ellátsz, az mind az enyém “. „ Szép “, 
válaszolt az útkaparó. „És az összes 
szántótöldek a környéken mind az 
enyémek“! Folytatta a gazdag. „Úgy“? 
„Továbbá az összes erdőségek a 
környéken* ! „Úgy — és a magas, 
kék égu ? kérdezte most a szegény. 
A földbirtokos vállat vont. „Az pe
dig az enyém-1 szól erre a szürke 
kis emberke és diadalmasan nézett a 
gazdag urra. Aznap éjjel a fölbirto
kos azt álmodta, hogy a leggazda
gabb ember a faluban meghalt. Más
nap reggel szomszédja azzal a hírrel 
állít be hozzá; „Ma éjjel a szegény 
utkaparó meghalt, szívgyengeség ve
tett véget életének“, „Úgy — “ szólt 
a földbirtokos és különös gondolatok 
villantak át agyán. „Talán mégis 
csak ő volt a leggazdagabb ember a 
faluban.*

*
Légy türelmes a háborúságban!

(Róm. 12, 12.) Egy beteg, ki környe
zetének sok bajt és kellemetlenséget 
okozott türelmetlenségével, a látogató 
lelkészt ilyen szavakkal fogadta : „Jaj 
Istenem, lelkész úr, a jó Isten még 
mindig nem akar magához fogadni“ ! 
A lelkész gyorsan így felelt: „Ha én 
a jó Isten volnék, nem is kellene ön 
nékem“ 1 „Úgy“ ? szólt a beteg von
tatott hangon. Később barátságosan 
nyújtotta oda a távozó lelkésznek 
kezét és megindulva így szó lt: „Igaza 
van lelkész u r ; türelmesebben kell 
viselnem bajomat.“

*
Egy kis gondolkodni való. Ha a

Mindenható érezteti velünk hatalmát, 
annál erősebb lesz övéinek kegye
lemért való könyörgése. Olyan hajó, 
amelyet megterhelnek, sokkal egye
nesebben és biztosabban halad.

*

Ki tudja jobban ? Három kis lány 
megy haza az iskolából. Büszkén és 
méltóságteljesen viszik még egészen 
új iskolatáskájukat és útközben is
kolai élményekről csacsognak. „Te 
tudod legjobban“ mondja egyik kis 
lány a másiknak. „Senkisem tudja 
jobban mint te“ állítja a harmadik 
is. A kis bölcs, kit ennyire dicsérnek 
barátnői, örömmel fordítja azok felé

arcát; csak úgy hévül az örömtől. 
Egyszer azonban a ragyogó kis sze
mek gondolkodva néznek maguk elé, 
a kis lány lehorgasztja fejét. „Ugye, 
anyám , meg apám még jobban tudják“ ? 
Jól mondotta a kis lány 1 — Gond
talanul haladtak a gyermekek tovább, 
gondolatokba merülve követtem én 
őket. „Apám és anyám jobban tudja“ 1 
Boldogok a kicsinyek, ha ilyen a 
meggyőződésük, de boldogok a na
gyok is, — akiknek talán már régen 
nincsen apjuk, anyjuk, —  ha ezt 
mondhatják: „A mi mennyei Atyánk 
még jobban tudja.“ Ebben a tudatban 
boldogan vándorolhatunk az életnek 
földi iskolájából örök hazánkba.

*
A példa ereje. Két fiatalember, egy 

jogász és egy thelogus jóbarátok 
voltak. Majdnem mindennap együtt 
voltak. Beszélgetésük rendszerint val
lásos tárgyú volt, amelyközben a theo- 
logus nemcsak tanított, hanem tanult 
is. Csodálkozással szemlélte barátja 
belső növekedését. Mindig jobban és 
jobban megértették egymást, miköz
ben hitük mind erősebb alapokat 
nyert. Csak egy kifogása volt a theo- 
logusnak és ez az volt, hogy barátja 
minden csekélységnél Isten nevét 
vette ajkára és így kiáltott fe l: „Jaj 
Istenem!“ Természetes sohasem gon
dolt arra, hogy ő minden alkalommal 
megszegi a második parancsolatot és 
azért nem is tudott rossz szokásáról. 
Theologus barátja egyenlőre nem 
figyelmeztette, hanem csak tartózko
dott, hogy valahogyan ő is ne tegyen 
így. Nem tartott sokáig és barátja 
egyszerre leszokott rossz szokásáról 
és többé nem lehetett hallani, hogy 
Isten nevét hiába ajakára vette volna. 
Kis idő múlva barátja is kifejezte ebbeli 
örömét. „Tudod, kedves barátom, 
szólt a fiatal jogász, hogyan jöttem 
rá hibámra és hogyan tanultam arról 
leszokni ? Egyszerű oka az, hogy 
sohasem hallottam, hogy te egyszer 
is ebbe a tévedésbe estél volna, ez 
feltűnt nékem, beláttam hibámat és 
attól fogva törekedtem, hogy erről 
leszokjak.“ A puszta példa segített. 
Bárcsak többet adna mindén ember 
cselekedetében és beszédjében a jó 
példa csudás erejére!

*
Egy bölcs ember így szólt egyszer 

panaszkodó szomszédjához: „Életem
ben csak egyszer panaszkodtam, t. i. 
akkor, mikor egy alkalommal mezít
láb kellett járnom, mivel nem volt 
pénzem, hogy cipőt vegyek magam
nak, Másnap egy olyan emberrel talál

koztam, akinek lába sem volt és ek
kor megnyugodtam és meg voltam 
elégedve sorsommal.*

*
Massachusettsben (Amerika) egy 

ember egyszer szomszédjának lovát 
őrizet nélkül látta csavarogni, elfogta 
tehát és átadta a hatóságnak. Mikor 
a következő napon találkozott szom
szédjával, a ló gazdájával, így szólt 
hozzá: „Ha mégegyszer őrizetlenül 
látom lovadat, megint így teszek.“ 
„Szomszéd, szólt a másik, „nem ré
gen a te teheneid holdvilágos éjjel az 
én rétemen legeltek; kivezettem őket 
és bezártam udvarodra. És ha még
egyszer ott találom őket, ugyanezt 
teszem 1 “ Erre az első szomszéd ba- 
rátságtalansága miatt elszégyelte ma
gát, maga ment el a hatósághoz és 
saját pénzén váltotta ki szomszédja 
lovát.

*
Elárusítási jog. A szellemes, de 

istentagadó francia: Voltaire Nagy 
Frigyes porosz király udvarában 
szívesen és gyakran látott vendég 
volt. Egy alkalommal megint övé 
volt az első szó s gúnyolódott Isten 
és a vallási dolgok felett és végre 
igy szó lt: „Eladom a menyországban 
nékem fenntartott helyemet egy po
rosz tallérért 1“ Azonnal felkelt a ki
rályi tanácsosok egyike, keményen 
szemébe nézett a gúnyolódó franciá
nak és így szólt: „Itt Poroszország
ban olyan törvényünk van, amely 
elrendeli, hogy mindenkinek ki kell 
előbb mutatni birtoklási jogát, aki el 
akar valamit adni. Ha bebizonyítja 
nékem, hogy önnek helye van a 
mennyországban, akármilyen nagy 
összeget rögtön kifizetek.“

O lv a s s á to k  a  b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ölön ott. 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel ballákot.
Augusztus 17. vasárnap, I. Kor. 11, 17—34. 

„ 18. hétfő, I. Kor. 12, 1 —11.
„ 19. kedd, I. Kor. 12, 12—26.
„ 20. szerda, I. Kor. 12, 27—31.
„ 21. csütörtök, I. Kor. 13.
„ 22. péntek, I. Kor. 14, 1 —12.
„ 23. szombat, I. Kor. 14, 13—25.
„ 24. vasárnap, I. Kor. 14, 26—40.
„ 25. hétfő, I. Kor. 15, -1— 19.
„ 26. kedd, I. Kor. 15, 20—34.
„ 27. szerda, I. Kor. 15, 35—49.
„ 28. csütörtök, I. Kor. 15, 50—58.
„ 29. péntek, I. Kor. 16, 1 —12.
„ 30. szombat, I. Kor. 16, 13—24.
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Néhány szó a gyümölcsfa- 
tenyésztésről.

Irta : ifj. M észáros K álm án erdészeti fő- 
isk. hallgató.

A kertészet egyik legjövedelmezőbb 
ága a gyümölcstermelés. Hazánknak 
talaj- és éghajlati viszonyai ennek 
nagyon is kedveznek, úgyannyira, 
hogy a hazánkban termelt gyümöl
csök felette állanak minőség tekinte
tében a külföldieknek. Ennek dacára 
gyümölcstermelésünk mégis elhanya
golt. Ennek oka pedig könnyelmű
ségünk, nemtörődömségünk. Ahelyett, 
hogy dolgoznánk valamit, politizálunk, 
mintha minden magyarba beléöntöt- 
ték volna a politikát. A gyümölcs- 
termelés egyik célja az, hogy az egyes 
vidékeken elharapódzott pálinkaivást 
valamennyire kiszorítsa és a jövő 
nemzedék józanságát, életrevalóságát 
és így előrehaladását biztosítsa. Hi
szen némelykor olvashatjuk azt, hogy 
sok gyümölcsöt termesztő vidékeken 
a pálinkaivás ismeretlen fogalommá 
vált, mert a termelőközönségnek mód
jában van gyümölcsöt fogyasztani és 
szája ízét nem rontja el holmi spiri
tusszal.

Az ilyen népnek sokkal nagyobb 
a munkabírása és szellemi képessége. 
Ezen tehetségüknek köszönhetik az 
ilyen országok előrehaladásukat.

Nem régen beszéltem egy Ameri
kából hazajött földimmel, aki Porosz- 
országon jött keresztül. Tőle hallot
tam, hogy ameddig csak ellátott, a 
falvak körül, az utak mentén min
denütt gyümölcsfák tenyésznek. A jó
lét és boldogság sugárzik itt minden 
arcról. A nép ott barátságosabb, szor
galmasabb, gazdagabb, műveltebb. 
Bizony ezt hazánkban alig láthatja 
az ember. Igaz ugyan, hogy törvé
nyünk előírja, hogy minden község
nek legalább egy fél holdnyi faisko
lája legyen, de sajnos, nagyon sok 
faiskolánk van, amelyekben nincs más, 
mint gaz, és jobb esetben egy pár 
bokor burgonya. (Tisztelet a kivétel
nek.) A legtöbb faluban, ha végig megy 
az ember, árnyas akácfák közt vezet 
az út, amelyeken vígan élvezik sza
badságukat a verebek. Pedig ha né
hány község meg tudta tenni azt, 
hogy utcáikat gyümölcsfák díszítsék,

azt hiszem, hogy nagyon sok község 
meg tudná tenni ezt, csak volna ben
nük egy kis jóakarat.

Sokan azt mondják, hogy azért nem 
ültethetnek a ház elé, mert ellopják. 
Igaz ugyan, hogy kajszinbarackot én 
sem merek ajánlani, de meggyet, diót, 
almát egész bátran ültethet bárki a 
háza elé. Ha pedig annak az illető 
községnek lakosai valamennyien egy 
fajtájú gyümölcsfát ültetnének, egész 
bátran merem ám ajánlani bármelyik 
nemes fajtájú körtefa ültetését is. Ez 
nem szorul bizonyításra. Csak az a 
baj, hogy közöttünk magyarok között 
Attila halála óta hiányzik az össze
tartás.

De nemcsak az utcáról hiányoznak 
a gyümölcsfák, hanem a házunk falai 
mellől (belülről) és a kertből is. Milyen 
jól esik az ember szemének, ha egy 
gondozott szőllólugast lát, pedig ehhez 
nem kell valami sok munka.

Viszont rosszul esik az embernek, 
ha a ház végétől egészen a csűrig 
vad fák tenyésznek. De mindezt so
kan nem veszik észre, sőt nem is 
akarják észrevenni. Ezt be is bizo
nyítom. Egy meglehetős jó gazdával 
beszélgettem, s mondom neki, hogy 
miért nem vágja ki ezeket a haszon
talan fákat; miért nem ültet helyettük 
gyümölcsfákat? „Tudja Isten, ezek
nek megvan az a jó oldaluk Öcsém 
— mondotta ő — , hogy ezeket soha
sem kell hernyózni.* Éz az az úgy
nevezett .nemtörődömség“, amit 
egyesek még valamelyik „fatengelyes 
világban“ élő ősöktől örököllek. De 
ha valaki meg óhajt ismerni egy pár 
fontosabb dolgot, annak szolgáljanak 
útmutatásul az alábbi fejezetek.

1. Talajviszonyok.

Gyümölcsfáknak és cserjéknek meg
lehetős nagyok a talajigényei. Azért 
a talajt, mielőtt a fát elültetnénk, 
gondosan készítsük elő. Ha talajunk 
olyan, hogy a termő rétegünk (jó 
föld) csak vékony, akkor ezt trágyá
val szórjuk be, ezt alászántjuk vagy 
beássuk, és 60—80 cm. re megfordít
juk. Lehet egy méterre is. Ha jó sárga 
agyag van a közelben, akkor kever
jünk agyagot talajunkhoz forgatás 
közben. Ha könnyű talajunk van, arra

legalkalmasabb a tehéntrágya. Ha 
vastag termőrétegi'i fekete, vagy sárga 
rétegű, avagy barna agyagtalajunk 
van, úgy ez nagyon alkalmas a 
gyümölcsfák tenyésztésére. Ilyen he
lyen a talajt nem is kell megforgatni, 
mert 60—80 centiméter mély 1 méter 
átmérőjű gödör ásása mellett is na
gyon szépen fognak tenyészni. A so
vány agyagos talajt legjobb lótrágyá
val, vagy szeméttel megjavítani. Azon
ban itt is előnyösebb forgatni. Ha 
azonban szeretnénk csonthéjas gyü
mölcsöt termelni (cseresznye, meggy, 
szilva, dió, barack, mandula), akkor 
a talajt mésszel, esetleg ha van, hát 
malterhulladékkal feljavítani. Ilyen 
meszes talajban a fentebb említett 
fák kitünően tenyésznek.

Ha fiatal szőllőültetvényünk van, 
talajunk akár homokos, akár agya
gos, jó nagy gödröt ássunk, hogy célt 
érhessünk a faültetéssel. Azonban 
régi, vagy kiélt homoktalaju szőllő- 
ültetvényeknél ne ültessünk gödörbe, 
mert a gödröt a szőllőgyökerek rövid 
idő alatt behálózzák és a fa a legjobb 
esetben három évig valahogyan meg
él, de azután nem lesz belőle semmi.

Sok függ a kitettségtől is. Amely 
fát pl. északnak kitett oldalra ültetünk, 
az nélkülözi a kellő napfényt, nem 
tud megszokni, minek következtében 
a fa nem fejlődik rendesen. Ha ellen
ben keletnek, nyugatnak avagy dél
nek kitett oldalra ültetjük a gyümölcs
fát, az ott nagyon szépen fog tényészni.

Itt említem meg a falak mellett 
való tenyésztést is. Ugyanis a falak 
mellett mindig nagyobb meleg van, 
mint máshol, különösen akkor, ha az 
a fal fehér, avagy sárga. Mert az ilye
nekről visszaverődik a napsugár, ilyen 
helyen a gyümölcs korábban is érik 
és a cukortartalma sokkal nagyobb. 
Falakra legyező alakban futtatjuk fel 
a fákat, sodronyok segélyével; így 
sok tért nem foglalnak el, akadályul 
semminek és senkinek nem szolgál
nak. (Folytatjuk.)

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913 évi aug. hó 14-én.
Búza 21.20, Rozs 16.—, Árpa 16.40, Zab 

16.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.
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A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

A kölesei ág. hitv. ev. egyházat 
ez évien is súlyos, most már elvisel
hetetlen csapás érte. A Túr, Szamos, 
Tisza, Batár folyók a 4 hétig tartó 
folytonos esőzés miatt kiáradván, 
hullámtengerrel borították el határu
kat, hol minden termény megsemmi
sült, a belsőségek, ház- és épületek 
jórészben összedüledeztek. Nagyon 
megrongálta az a négy hétig tartó 
esőzés a templom-, iskola- és pap- 
lak-épületeket. A papi udvarról is 
csak csónakon lehetett kimenni. 
Iszonyú csapás ez. Tavaly az árvíz 
vitte el a szérűről és földekről leara
tott kész terményeket, 1911-ben tűz
vész pusztította el a községet. Sze
gény hívek így sóhajtanak: Elbírjuk-e 
ezt a terhet Istenem?!

Köszönet és nyugtázás. A tárnok
réti ág. hitv. ev. egyház 61 kor. 10 
fillért, Handtel Vilmos debreczeni ev. 
egyh. 2-od felügyelő 15 koronát 
küldtek a kölesei árvízkárosultak ré
szére rögtöni segélyképen. Ezen ösz- 
szegeket természetben — lisztet adva 
az éhezőknek, árvízkárosultjaink leg
szegényebbjei közölt kiosztottuk, 25 
család részesült a segélyben. — Fo
gadják a kegyes adakozók egyhá
zunk s a segélyezettek hálás köszö
netét. Azt mondja az Ur Jézus: „amit 
cselekedtetek eggyel az én Atyámfiái 
közül, én magammal cselekedtétek.“

Evang. theologusok figyelmébe. A 
magyar ágost, hitv. evang. egyetemes 
egyház theol. akadémiájába és a vele 
kapcsolatos Evang. Theologusok Ott
honába a felvételért 1913. évi aug. 
hó 20-ig kell folyamodni. Az inté
zet a múlt évben huszonhatezer ko
rona értéket meghaladó jótéteményt 
osztott ki szorgalmas jó viselelű sze
gény hallgatók közt. A tanulmány 
rendjéről és a felvétel módjáról rész
letesen tájékoztat az akadémia és 
Theol. Otthon idei évkönyve, ame
lyet kívánatra készségesen megküld 
az érdeklődőknek az akadémia igaz
gatósága (Pozsony, Konvent-utca 13.).

Lelkészavatás. A soproni theol. 
akadémiát végzett hitjelölteket aug. 
31-én avatja föl Gyurátz Ferenc 
püspök. Az avatási ünnepség ez al
kalommal a körmendi ev. templom
ban lesz.

Zábrák Dénes halála. A soproni 
gyülekezetnek s egész evang. egy
házunknak ismét gyásza van. Alig 
hangzott el a jeles soproni pap, Brun
ner János koporsója felett az utolsó 
imádság, már is örök álomra hunyta 
le szemét a soproni gyülekezet másik, 
országos hírű, költői lelkületű papja, 
Zábrák Dénes. Ábrahámhegyen hat
vanegyéves korában halt meg. Holt
testét Sopronba szállították, a gyá
szoló közönség részvételével helyezték 
sírjába. Koporsójánál Scholtz Ödön 
esperes és Menyhárd Frigyes lelkész 
mondtak beszédet. Az elhunyt lelkész, 
aki kitűnő egyházi szónok volt, az 
irodalom terén is működött. Az 1893. 
évi Kóczán féle történelmi színműpá
lyázaton Salamon című verses tra
gédiájával dicsérő elismerést nyert. 
Ez év május elsején nyugalomba 
vonult, azonban azt csak rövid ideig 
élvezhette, mert régi szívbaja ágyba 
döntötte és augusztus 3-án rövid 
szenvedés után elhunyt. — Lapunk 
egyik kedves munkatársát gyászolja 
benne, ki verses és prózai munkáival 
többször gyönyörködtette olvasóinkat. 
Áldott legyen emlékezetei

Dunaföldvár vesztesége. Az Isten 
keményen meglátogatta Dunaföldvár 
evang. misszió kis egyházat. Óriási 
orkán felszaggatta temploma tetejét, 
a cserepeket földre hányta; a torony 
ablakait kiszaggatta ; a torony bádog
fedelét letépte és deszkástól együtt 
a harmadik szomszéd kertjébe hordta. 
Siralmas az ég felé meredező meg
roncsolt Sionra tekinteni. A kár meg
haladja az 1000 koronát. A jó Isten, 
aki ha az egyik kezével sújt, a má
sikkal felemel: adjon erős, rendület
len hitet a szükség és szorongatás 
napjaiban az egyháztagok kebelébe 1 

Lelkészválasztás. A surdi ev. gyü
lekezet megüresedett lelkészi állására 
egyhangú bizalommal Kiss Józset 
helyettes lelkészt választotta meg. A 
jó Isten tegye áldottá gyülekezet és 
lelkész szövetségkötését I

Egyházmegyei közgyűlés. A zalai 
egyházmegye július 24-én tartotta 
Magyary Miklós esperes és Csemez 
Elek felügyelő elnöklete mellett évi 
közgyűlését. Az esperesi jelentés le- 
tárgyalása után kimondta a közgyű
lés, hogy vándor segédlelkészi állást 
szervez s a szórványokat azzal gon

doztatja. Belmissziói egyesületet is 
alakított az egyházmegye s annak 
elnökévé Nyirő Károly lelkészt és 
Csemez Elek felügyelőt választotta. 
Az egyházmegye buzgó felügyelője, 
Csemez Elek ez évben is 100 kor.-t 
adományozott az egyházmegye cél
jaira.

A misszió-egyesület közgyűlése.
Mint már jeleztük, az országos 
misszió-egyesület július 30. és 3 1-én 
tartotta évi közgyűlését Trencsén 
városában. A népes gyűlésen, mellyel 
szép misszió ünnepség is volt össze
kötve, Scholtz Ödön esperes és 
Steltzer Endre elnököltek. A magyar 
és tót nyelvű istentiszteleten Het- 
vényi Lajos soproni főgimn. vallás
tanár és Havács Milán mosóci lel
kész prédikáltak. A missziói ünnep
ségen Báró Podmaniczky Pál felső
szél» lelkész tartott előadást. Az 
egyesület múlt évi bevétele 6633 
kor. 78 fillér. A jó Isten áldását kér
jük a nemes munkát teljesítő egye
sületre 1

Torony- és harangavatás. Szép 
ünnepséggel adta át Kund Sámuel, a 
vasi közép egyházmegye esperese a 
szarvaskendi leánygyülekezet nagy 
áldozattal megépített új tornyát és 
két harangját. A hívek százai lepték 
el a messze térséget s vallásos áhí
tattal vettek részt a gyülekezet ün
nepén. Közének után Kapi Béla kör
mendi lelkész imádkozott, majd a 
gyermekek szép karéneke után Kund 
Sámuel esperes tartotta meg a hívek 
leikéhez férkőző avató beszédét, 
melyben végig vezette hallgatóit a 
gyülekezet történetén s rámutatott a 
fejlődéssel járó nagy kötelességekre. 
Ha megváltoznak is az épületek s új 
kincsekkel gazdagodik is a gyülekezet, 
maradjon meg mindig a régiek val
lásossága és hitbuzgósága. Buzgó 
imádkozás és közének zárta be a szép 
ünnepélyt. Az iskolához épített torony 
szép alkotás és méltán kelt örömöt 
a gyülekezet tagjaiban. A két harang 
messze csengő szava szintén méltán 
kelti a boldogság érzetét az emberek 
szivében. A gyülekezet tagjai nagy 
áldozatkészséget tanúsítottak. A közel 
8000 kor.-t igényelő építkezést és 
beszerzést gyülekezeti adóra vetették 
ki s a ráeső részt mindenki ponto
san befizette. A nőegylet 250 kor.-t,
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az ifjúság 310 kor.-t adott a nemes 
célra. A jó Isten áldása nyugodjék 
meg a buzgó gyülekezeten!

I tth o n ró l.

Leégett község. Zemplénmegye Já- 
nosvágása nevű községét a tűzvész 
teljesen elpusztította. A kis falu lakói 
— mintegy 400 ember — valameny- 
nyien hajléktalanok lettek. A tűzvész 
délután 3 órakor keletkezett. A falu 
egész népe kint volt a mezőkön, s 
így a tűz továbbterjedésének senki 
sem vetett gátat.

Földig égett 41 tából épült lakó
ház, míg a többi ház kőfalai csonkán 
meredeznek. Elégett minden házban 
az összes bútor, ruhanemű, házi és 
gazdasági felszerelés, termény, ba
romfi, sok takarmány és szarvas- 
marha. A kár hozzávetőleg 200.000 
koronára tehető.

Az életmentő kutya. Négy kis zom- 
bori fiú a Marosban fürdött. Mindig 
beljebb mentek a vízbe, melynek árja 
egyszerre csak elsodorta mind a négy 
gyermeket, A parton sétált egy fiú, 
hatalmas idomított bernáthegyi ku
tyájával. A veszedelemben forgó gyer
mekek segítségkiáltására a vízbe ug
ratta a kutyát, mely hamarosan ki
hozta az egyiket, majd ismét beugrott 
a folyóba, de akkorra már a másik 
három gyermek belefult a vízbe. A 
kutya csak holttestüket hozta ki a 
partra.

Aranyra bukkant. Baka László usz- 
kai lakos, akinek a Nagybánya kör
nyékén levő hegységekben kis föld
birtoka van, nagymennyiségű arany
ércre bukkant, a melyben a hivatalos 
vizsgálat szerint 14 gramm tiszta 
arany és 3 gramm ezüst van. A sze
rencsés földbirtokos most a terme
léshez szükséges pénz előteremtésén 
fáradozik, hogy megkezdhesse vele 
az arany bányászatát.

A kuruzslás áldozata. Acsanszki 
Triva kulai szabómester, aki egyik 
lábára amúgy is sántított, leesett a 
padlásról és a bal lábát a bokában 
eltörte. Hozzátartozói tanácsára nem 
orvoshoz fordult, hanem elhívta Pav- 
kov ismert kuruzslót O-Szivácról. A 
szabó állapota napról-napra rosszab
bodott és csak amikor már merev
görcs vett erőt rajta, hivatott orvost, 
de ekkor már az orvosi segítség is 
elkésett és Acsanszki Triva két napi 
kínlódás után meghalt. A kuruzsló 
ellen az ügyészség a megtorló eljárást 
megindította.

A p ó r u ljá r t  borivó. Az arad-hegyaljai 
borvidéken nem régen egy Kovács József nevű 
ember utazott, ki egy nagy budapesti bor- 
kereskedő ügynökének adta ki magát. Ez 
alatt a köpenyeg alatt végigkóstolta a gazdák 
borát. Ivott a hetvenesből, ivott a tavalyiból 
s mire este lett, megvolt az ingyen mámor. 
A gazdák tárt karokkal fogadták, mert bár 
sok a boruk, kevés a pénzük s jóba akartak 
kerülni a borügynökkel Már hetekig tartott 
ez az élet, a mikor végre kinyílt a gazdák 
szeme. Valamelyikük ugyanis ráismert. Emlé
kezett rá s a gyanúját megerősítette az, hogy 
az álügynök csak itta a bort, de nem vásá
rolta. Egy magyarádi birtokos azután elbánt 
vele. A birtokos megtudta, hogy szélhámos
sal van dolga, a ki ingyen mulat a hegyalján. 
Mikor aztán hozzá is ellátogatott, nagy korsó 
italt állított eléje és Kovács szakértő-ábrázattal 
hozzákezdett a kóstoláshoz. Az első kortynál 
azonban borzadva tette le a korsót.

Nem vizet akarok én venni, hanem bort. 
— mondotta méltatlankodva.

— Semmit sem akarsz te venni, Iráter — 
kiáltott rá a birtokos — csak inni akarsz. 
Hát most kiidd ezt a korsó vizet, mert ke
resztüllőlek !

A birtokos vadászfegyverét szegezte a sze
rencsétlen Kovács mellének és mindaddig le 
sem tette a puskát, míg az utolsó csöppig meg 
nem itta a három liter vizet.

A z  ország- d o lg á r ó l.

Hazabocsátják a tartalékosokat. A
legközelebb hazabocsátják a déli ha
táron lévő összes tartalékosokat, mi
után az albán-kérdést a londoni nagy
követi értekezlet legutolsó ülésén 
megoldották.

A létszámemelés. Ez év őszén az 
ujonclétszamot negyvenezer fővel 
emelni fogják és ebtől tízezer jut a 
két honvédségre. Az ujonctöbblet 
legnagyobb része a gyalogos száza
dok létszámának emelésére fog szol
gálni.

Leszállítják az altisztek zsoldját.
A hadvezetőség az utóbbi időben 
takarékosságra adta magát. Ennek a 
takarékoskodó rendszernek első áldo
zatai az altisztek. A hadvezetőség 
mindazon altisztek zsoldját, akiknek 
ez évi május elseje óta varrták fel 
a csillagot, lényegesen leszállította. 
Az új rend szerint az őrmester a 
régi napi 80 fillér helyett napi 70 
fillért, a szakaszvezető a régi napi 
48 fillér helyett ezután napi 40 fil
lért, a tizedes a régi napi 36 fillér 
helyett 30 fillér és az őrsvezető a 
régi napi 24 fillér helyett ezután 
napi 20 fillér zsoldot tog kapni.

A  n a g y v ilá g b ó l .

Megvan a béke. A második balkán 
háború is véget ért, a békeszerződést 
aláírták. A bolgárokra nagy veszte- j 
séget és megalázást jelent ez a béke. '

Mindazt, amit az első háborúban 
nyertek, elveszítették a másodikban. 
Elveszítik Drinápolyt, sőt Kavalát, ezt 
a virágzó kikötőt, a mely majdnem 
felér Szalonikival, a miért tulajdon
képpen a második hadjárat kitört. 
Igaz, Strumica megmaradt Bulgáriá
nak, de az édeskevés Kavala, Istip, 
Kocsana és Radoviste elvesztéséért. 
Csak az a kérdés, hogy hány évig 
tart majd az ilyen formán megkötött 
békesség.

Pusztít a hőség Newyorkban. A hő
mérséklet a múlt héten Newyorkban 
árnyékban harmincnégy fok volt. A 
lakosság a hőségtől nagyon sokat 
szenved és az éjjeleket többnyire 
parkokban és a házak tetején töltik. 
A hőség több száz szerencsétlenséget 
is okozott. Nagyon sokan napszurást 
kaptak és többen bele is haltak.

Séta a folyó hátán. Egy Keiler 
nevű német ember feltalálta a vizen 
járó cipőt, mellyel folyókon éppúgy 
lehet sétálgatni, mint a földön. Hogy 
milyen ez a csodacipő, arról nem 
szól a szükszáju krónika, de arról 
már beszámolt, hogy a hadsereg 
megvette a találmányt.

A v a sá rn a p  m egszentelése . A vasár
napnak, mint a »nyugalom napjának“ vé- 
delmezésére, egy minden nemzetre kiterjedő 
„Egyetemes Egyesülés“ alakult, melynek 
célja az, hogy a vasárnapot, ezt az isteni 
intézményt, mint nyugalomnak s egyszer
smind a közös és nyilvános épülésnek 
napját Isten segítségével mindenek közjavára 
tiszteletben tartassa és oda hasson, hogy 
annak jótéteményeiben mindenki részesül
jön, vagy ha az leheletlen volna, heten 
ként mindenki nyerjen egy pihenő napot. 
E figyelemre méltó egyesülésnek, különös 
követelményei ezek : 1. a vasárnapi munka 
korlátozása a nyilvános közlekedési szolgá
latban (vasút, posta, távíró, gőzhajó); 2. 
vasárnap minden adás-vétel megszüntetése 
és a gyáraknak, műhelyeknek, munkatele
peknek, boltoknak, irodáknak és hivatalok
nak általános zárvatartása, a kényszerű 
szükség eseteinek kivételével; 3. az ital
mérések részleges vagy teljes bezárása ; 4. 
az istentiszteletek és a vasárnap keresztyén 
használatának pártolása, ami magában 
foglalja az egészségtelen szórakozások ellen, 
valamint ennek a napnak elvesztegetése 
ellen való küzdelmet; 5. a vasárnapnak, 
mint hivatalos ünnepnapnak elismertetése 
(törvényszékek, hadsereg, közigazgatás stb. 
terén); G. a lehetőség határain belül elérése 
annak, hogy bizonyos munkák (gyár, bank, 
üzleti irodák) már szombaton délután szü
neteljenek, hogy a vasárnap jobb felhasz
nálása megkönnyíttessék.

A lkoholellenes in tézk ed és A m eriká
ban. Most, hogy a magyar törvényhozás 
elé is nemsokára tő;vényjavaslat kerül az 
alkoholizmus ellen, melyben a korcsmák 
vasár- és ünnepnapi bezárásán kívül egyéb 
intézkedések is lesznek az iszákosság ter
jedése ellen, nem érdektelen felhozni, hogy 
Amerikában különösen szigorú törvény 
lépett éleibe e hó elején az iszákosság 
ellen A törvény szigorára jellemző, hogy 
még azt is bünteti, aki vasár- és ünnepnap
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otthon kínálja meg vendégét szeszes itallal. 
Megtiltja a törvény, hogy bárhol is 400 
yardnyi távolságon belül valamely templom
hoz szeszes italt lehessen forgalomba hozni. 
A magánházakban sem szabad felszolgálni 
szeszes italt. Washingtonban, a melynek 
350 ezer lakosa van, mindössze 300 ital
mérési engedélyt adtak k i ; még. a szállo
dákban, előkelő éttermekben sem szabad 
vasárnap az étkezéshez szeszes italt fel
szolgálni.

Bibliai rejtvények.
1. Melyik apostoli levélből szárma

zik ez a kifejezés: „a tisztáknak 
minden tiszta.“

2. Melyik evangéliomban találjuk 
ezt a szólást: „aratni, ahol nem ve
tettünk.“

3. Melyik apostoli levél hányadik 
fejezetében fordul elő a „szeretet“ 
szó kilenc-szer?

*
Azok közt, kik a helyes megfejtést 

beküldik, négy könyvajándékot sor
solunk ki. Egyet az első, egyet a má
sodik, egyet a harmadik rejtvény 
megfejtői közt, a negyediket pedig 
azok közt, kik mind a hármat meg
fejtették.

A megfejtést augusztus hó 20-áig 
kell beküldeni. A megfejtők és nye
rők névsorát a rákövetkező számban 
közöljük.

VEGYES HIRDETÉSEK.
Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 

(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

Toronyóra-készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye.
Alapittatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

Számtalan
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyérak

---------- R é p c z e la k .-----------

Elemi iskolai leánykák mellé neve
lőnő kerestetik. Szabó István lelkész, 

Kemenesmagasi.

Egy magános urinő házvezetőnői 
állást keres úri családnál, ahol egyút
tal otthonra is talál. — Levelek a 
szerkesztőség ciméro kéretnek.
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szobrász és kőfaragó $

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtér.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sírkőraktára. 
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok. 
Épületm unkát és m inden
nem ű javítást elfogadok.
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A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konfirmációi
emléklapjai
megrendelhetők 

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

W ellisch Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron lévő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

G É P G Y Á R
SZOMBATHELY.

Alapittatott 1856. — Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .
Malomberendezések.
T é g l a g y á r t ó  gépek.

NvomAtott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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V A L L Á S O S  N É P L A P .
MeoJeleniJ: Dovemberlűl febrnárlo minden vasárnap, márcinslúl októberi!] minden második vasárnap.

Kiadja a dunántúli egyházkerületi evangéliomi egyesület.
Szerkesz t i  K A I* I BÉLA e v. lelkész.

Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 5 0  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , kézira tok  és m indennem ű meg
keresések  a szerkesztőség  cím ére Körmendre (V asvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang . lelkész és tan ító  is.

T A R T A L O M:  Novak Gyula: Hit, remény, szeretet (véts). — Kiss Béla: Apró prédikációk. — Endreffy János: Hirek Neuen- 
dettelsauboi. — Kasper József: Ellentétek ! — Magyar Gazda: ifj. Mészáros Kálmán: Néhány szó a gyiimölcsfatenyésztésröl. —

Ország-Világ. — A Harangszó bibliai rejtvényeinek megfejtése.

Hit, remény, szeretet.
Világot alkotál Uram 
S ezernyi jót belé,
De bölcsességed még azért 
Üresnek képzelé.
S agyagból gyúrva, szent kezed 
fm embert alkotott:
E szép, dicső világ, hogy így 
Ne legyen elhagyott.

És nőtt az emberáradat.
A sok jót élvezé,
Ám elfeledte csakhamar:
Te tetted emberré! 
Bálványimádó lett a nép; 
Erkölcse sírba szállt,
Őrjöngve hódolt mindenütt 
Jó — rossznak egyaránt.

De ím' az égen fény dereng . . . 
Eloszlik a homály,
Csodás kereszted glóriát 
Áraszt a Golgothán.
Sötét szívekben égi láng . . .
S a bálvány porba hull,
Egész világon, földtekén 
Te lettél újra úr!

Dicső neved bejárja már 
A földet és eget;

A gyarló ember érezi:
Mi lenne nélküled.
S míg térdre hullva hőn imád 
Szívének rejtekén 
Mély áhitat kél: a hit,
Szeretet és remény 1

Novák Gyula.

Apró prédikációk.
Közli: Kiss Béla.

Ili.

„Boldog, kinek lelkében nincs csa
lárdság“ 32. zsolt. 2. v.

„Mások tanítottak rosszra“ hangzik 
a gonosz lelküek válasza, mikor a 
büntetés utolérvén őket tetteik oka 
felől tudakozódnak.

Ugyan, úgy-e? Vájjon csakugyan 
másokban volt a hiba és nem benned? 
Nem te hallgattad a mások tanácsát, 
nem te hajoltál a csalárdságok elkö
vetésére, nem te hajtottad azokat 
végre ? Miért, hogy a gonoszok ta
nácsait hallgattad és követted ? Nem 
hallottál e jó tanácsot is, nem érez- 
tél-e ösztönt a jónak követésére, nem 
hallottál biztatást az igazságosságra

is ? Ha igen, miért hallgattál azokra 
a másokra, a kik a csalárdságra ser
kentettek s miért nem inkább azokra 
a másokra, a kik az igazság követé
sére biztattak ? Képmutató ! Eredj a 
tűzhöz és adass általa magadnak 
leckét.

Támaszthat-e a legnagyobb szél 
tüzet, ha szikrát nem talál, vagy a 
szikrához hozzá nem teszed ?

Benned van a tisztátalanság szik
rája. Szeretném én látni, hogyan lesz 
láng a szikrából, ha azt leütöd, ha 
beteszed az ajtót is, az ablakot is, 
hogy a csábítás szele be ne jöjjön 
rajta s hozzá ne jusson a szikrához.

De ha te magad ereszted be az 
ajtón a csábítás szelét vagy épen 
integetsz neki, hogy erre-erre, itt a 
szikra, mely lángot csinálhat — akkor 
is mások csábításának a szele lesz az 
oka, ha tested sárháza lángba borul ?

Csalárdságoknak csak te magad le
hetsz az oka, s csak épen azért csak 
te magad fogod is elvenni annak bün
tetését. Hallgasd ineg az alábbi tör
ténetet :

Egyszer egy csalárd szívű ember 
nagy összeg pénzt vesztett el. Szokás 
szerint kihirdettette a veszteséget s
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azt Ígérte, hogy a megtalálónak 200 
korona jutalmat ad. Kevés idő múlva 
jelentkezett egy becsületes ember s 
igy szólt hozzá: „Megtaláltam az ön 
pénzét.“ Amaz átvette nagy örömmel, 
hogy az összeget megszámitsa. Ezalatt 
csalárd szívében elhatározta, hogy a 
másiktól az ígért jutalmat elveszi. 
„Barátom — szólt pénze megolvasása 
után — ebben az erszényben 1600 
korona volt, most pedig 1400 korona 
van, a mint látom te előre kivetted a 
200 korona jutalmat. A becsületes 
megtaláló látta, hogy mily csalárd 
emberrel van dolga s most becsüle
tében is sértve érezte magát —  biró 
elé vitte a dolgot. A gazdag ravaszul 
állította, hogy erszényében 1600 ko
rona volt, a megtaláló erősítette, hogy 
ő egy fillért sem vett ki az erszény
ből. A biró észrevéve a gazdag csa
lárdságát, ilyen ítéletet hozott: „Ha 
te 1600 koronát vesztettél el, ez pe
dig csak 1400 koronát talált, akkor 
ez a pénz nem az, a melyet te vesz
tettél el. Becsületes megtaláló fogd a 
pénzt, — vidd haza s tarsd magad
nál, míg el nem jön az, a ki 1400 
koronát vesztett el. Te pedig gazdag 1 
várakozzál addig, a míg nem jelent
kezik az, a ki a te 1600 koronádat 
megtalálja.“

„A mi álnokságaink tesznek elle
nünk bizonyságot“ 10. zsolt. 6. v.

„Hallja az Ur“ —  szólt egy építő
mester egy gazdag emberhez, én 
olyan házat építek az urnák, hogy 
abba emberi szem soha be nem lát
hat.“

„Hordja el az ur magát, mit hasz
nálna nekem az olyan ház? Félek is 
én az emberek szemétől ? Isten szeme 
az, melytől én tartok, az pedig belát 
minden hova.“ — Ilyen választ adott 
a gazdag ember a kétkedő építőmes
ternek. Becsülöm az ilyen választ, 
mert ez az igazi beszéd.

Ádám ősapánkról tudjuk, hogy a 
fa árnyékában vétkezett s aztán el
bújt a bokorba. Nem látta őt ott is 
a jó Isten szeme ? Nem látták az Ur 
szemei a Kain gyilkosságát is ? A ki 
azt hiszi, hogy bűne napvilágra nem 
jut — az megcsalja magát.

— Hullott a zápor, mintha öntötték 
volna, sötét volt az éj. „Most van az 
alkalmas idő“ — szólott János — és 
lopni ment. Már vezette a borjut, 
mikor a vakító villám eloszlatta a 
homályt, egy rettentő mennydörgés 
felébresztette az egész házat s hallja 
János e szózatot: „Megállj tolvaj!“ 
Szerencséjére, hogy beállott újra a 
sötétség s ő elhagyván lopott jószá
gát — elmenekülhetett. Bezzeg meg
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jegyezte magának, hogy nincs oly 
sötét éj, melyben a jó  Isten gyertyát 
ne gyújthatna magának, mellyel szeme 
közé világosítson az ö törvényét lábbal 
tapodóknak.

Álnokságainkat hiába akarjuk el
takarni az alakoskodással. Azok tesz
nek ellenünk bizonyságot.

Egyszer Smirnában egy török kadi, 
vagyis biró előtt megjelent egy sze
gény ember azzal a kéréssel, hogy 
házát, melyet egy gazdag jogtalanul 
elfoglalt — adassa vissza. E gazdag 
épen jelen volt a bírónál. A szegény 
ember számos okiratot mutatott elő 
joga bebizonyítására, de a vádlott 
megint tanukat állított ellene sőt, hogy 
a tárgyaláson a tanuk vallomása mi
nél többet nyomjon, egy erszényt 
dugott a bírónak zsebébe, melyben 
500 arany volt. Mikor a tárgyalás 
napja elkövetkezett, elbeszélte a sze
gény ember a maga történetét. Tanúi 
azonban nem voltak. A gazdag, a ki 
számtalan tanút állított elő — sür
gette a bírót, hogy mondja már ki 
javára az igazságot. A biró ekkor 
nyugodtan kihúzta zsebéből az 500 
arannyal telt erszényt, mellyel a gaz
dag meg akarta vesztegetni s igy szólt: 
Ellenfeled, a szegény ember a maga 
ügye mellett nem tudott tanukat fel
hozni, íme én hozhatok fel mellette 
500-at, melyek ellened tanúskodnak 
mind. S ezzel megmutatta az 500 
aranyat, melyet a biró mérgesen a 
gazdag lábai elé vetett — s a szegény 
ember részére kimondotta az igaz
ságot.

Hírek Neuendettelsauból.
1 m á r k a  5 0  p fe n n ig 1.

(Naplótöredék).
Irta : Endreffy János.

Július 15 ik e! Fontos dátum ez 
Neuendettelsauban. Ilyenkor avatják 
föl a végzett misszionárius jelölteket a 
közeli városban, Gunzenhausenban. *) 
Az idén három került ki jeles ered
ménnyel az iskola padjai közül: 
Schuster Ádám, Stolz János, kiket 
Új Quinea szigetére küldenek a kö
zel jövőben a benszülőttek közé és 
Merkel Frigyes, ki Eszakamerikába 
megy német lutheránus hitsorsainak 
hirdetni az igét. A kiküldés az igaz
gatóságnak meglehetősen korlátlan 
joga. Rendszerint a jelöltek testi és 
szellemi képességein lordul meg a

*) Vesd össze a Harangszó III. éfvolya- 
mának 23. számában „Az igaznak emlékezete 
áldott* cimű ,cikkel (1913. április 27.)

dolog. Ha erős testi szervezetű az 
illető, úgyhogy remélni lehet, hogy 
kibírja a forró éghajlatot s van 
szellemi adománya az idegen nyelv 
eltanulására, akkor Új Quinea szige
tére vagy Ausztráliába küldik a po- 
gányok közé; ha testi és szellemi 
tehetségei nem ütik meg a kívánt 
mértéket, Északamerikába v. Brazí
liába kerül német lutheránus hitsorsai 
közé missziói lelkésznek.

Schuster, kivel benső barátság 
lánca köt össze a szellem egységé
ben, meghívott vendégéül nem mesz- 
sze eső falujukba 3 napra felavatása 
előtt. Örömmel fogadtam el a meg
hívást ; a bajor lutheránus falu és a 
népélet kit ne érdekelne ?! E l , is 
mentünk Trommetzheim-be hárman: 
a két Új Quineába jelölt, meg én.

Istenem I de sok minden van egy 
bajor faluban, ami a mi falvainkban 
nincs m eg! Villanyvilágítás s villa
nyos erővel hajtott szecskavágó ki
vétel nélkül majdnem minden ház
ban. Sörkészitő (ezt talán elengedjük I), 
tejcsarnok. Emeletes házak. A községi 
biró házában telefon. Villanyos au
tomobil összeköttetés a szomszédos 
falvakkal. Két-három emeletes pajták, 
emelő csigával a friss kaszálás, széna, 
szalma. . . stb. külön-külön rende
zésére ; ha a gazda gyorsan akarja 
a kaszákat vagy más egyebet kiszá
rítani, a pajta legtetejébe húzza fel 
az emelő csigán s ott a cserepek 
melege pár nap alatt elvégzi azt, 
amire különben hetekig kellene várnia. 
Zsindelyes vagy nádfödeles ház olyan, 
mint a fehér holló: keresni kell. A 
házak belül csinosak és tiszták (és 
nemcsak vasárnap I) A falakon Jézus, 
Luther és Melanchíon képei, házi 
áldások, bibliai mondások s fénylő 
fehér keresztek, — még az utszéii 
koldus különben hiányos viskójában 
is I És ami a legjobban meglepett: 
ahány házban voltam — és három 
nap alatt elég helyen megfordultam 
— mindenütt harmónium s rajta 
korálkönyvek, énekes és dalosköny
vek. S a harmónium nem volt poros, 
jeléül annak, hogy nem használja 
senki, — nem házi dísz, ősi ereklye, 
amely csak arra jó, hogy megnézzék 
s boldog tulajdonosa eldicsekedjék j 
vele, hanem mindennapi segítő a j 
házi istentiszteletekhez. Az apától | 
eltanulja a gyerek, a gyerektől az | 
unoka a harmóniumozás titkát és 
nem mondják azt, hogy az a „mes
ternek (tanító) való.“ Azt az időt, | 
amit sok iskolás diák, sajnos ná
lunk is, verebészésre és egyéb vá- 
sottságok eltanulására fordít szülői-
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nek és tanítóinak szomorúságára és 
boszankodására, azt az időt a trom- 
metzheimi gyerek a harmónium mel
lett tölti s örül neki, hogy van ideje 
ehhez is és hogy szülei megengedik. 
Örömmel hallgattam, amint egy 9 
éves iskolás gyerek iskolából haza
térve Luther „Erős várunk-. . . “ját 
játszotta, lassú tempóban az igaz, 
de biztos fogással. Ily nevelés alatt 
álló gyerekek, kik a harmóniumozás- 
hoz is értenek, bizonyos, hogy nem 
rendetlenkednek, csintalankodnak s 
rakoncátlankodásuk által nem zavar
nak másokat is a templomban, ha
nem feszült érdeklődéssel figyelik a 
kántor gyakorolt ujjait az orgonán 
s kíváncsian sietnek a templomba, 
hogy ugyan melyik koráit fogja ját
szani, melyik éneket fogják éne
kelni . . .  s közben arra gondolnak: 
el tudnám-e én is ezt játszani ? 
Mennyivel más templomi ének az, 
amit egy zeneileg iskolázott gyüle
kezet énekel!

S a harmónium, fali képek, bibliai 
föliratok nem maradnak külső, az 
életben észrevehető hatás nélkül. 
Külső jelképei, szimbólumai ezek 
annak a belső titokzatos valaminek, 
aminek a n eve: vallásos élet. S mint 
minden életnek, igy a vallásos élet
nek is vannak szükségletei; e szük
ségletek fedezésére szolgálnak az 
előbb említett eszközök. S boldog j 
nép az, melynek vallási szükségletei 
vannak 1 Mert ahol már hiányát érzik 
valaminek, ami nélkül az élet nem 
teljes, ott élet van. Akik lelkileg 
szegénynek érzik magukat s a sze
génység megszüntetésére házi isten
tiszteletek szükségét érzik: azok a 
boldogság ulján haladnak, hisz tud
juk : boldogok a lelki szegények,
mert övéké az Istennek országa 1

És nem csalódunk, jelképek mögött 
vallásos életet találunk ; és ez az élet 
az egyházra, államra, társadalomra 
nézve a lehető legértékesebb élet, 
mert gyökerét a családban bírja. Ez 
volt célja Luthernek is, mikor kátéját 
a családapák kezébe adta, hogy azok 
családjukat, „cselédségüket“ „együ- 
gyüen“*) neveljék. A megújhodásnak 
nem fölülről, hanem alulról, a csa
ládból kell megindulnia. Egészséges

*) Az „együgyű“ fogalmának a későbbi 
kor egész más tartalmat adott. Eredeti jelen
tése : akinek egy ügye van (innen egy-ügyű), 
t. i. az Isten, ki minden ügyét Istennel kezdi 
és végzi, bizodalmát Istenbe veti, egyszóval 
kinek csak egy ügye van, együgyű. Egyike a 
legszebb és' legtartalmasabb vallási fogalma
inknak s csak sajnálhatjuk, hogy a későbbi 
idő egészen meghamisította értelmét s a „bár
gyúval“, „hülyével“ tette egy jelentésűvé.

, egyházi, társadalmi, állami élet kizá
rólag csakis egészséges családi éle
ten épülhet fe l: ez az alapja min
dennek s ha az alap korhadt, rom
lott, korhadt s romlott az épület is, 
míg végre összedől. „Minden állam 
támasza és talpköve a tiszta erkölcs“ 
mondja a költő is és mi hozzátehet
jük : az erkölcs vallásos talajon er
kölcs csak, anélkül vérszegény és 
koravénen sírba szálló múmia —  és 
hozzátehetjük másodszor: valósítsa 
meg a vallás-erkölcsöt a család, mert 
a család a közösségi élet kizárólagos 
fundamentuma. Ezt emelte ki Dr. 
Masznyik, az „Isten igéje“ c. nép
szerű bibliamagyarázó folyóirat tudós 
szerkesztője az első számok megin
dításakor, midőn rámutatott a családi 
életnek az egyházi életben való vég
telen fontosságára. Bizony megszív
lelendő szavak voltak 1

De időzzünk még pár pillanatig e 
bajor falucskában. Mondottuk,. hogy 
a családi élet meleg vallásos szelleme 
megkapja a látogatót. Egyszer kinn 
sétáltunk a vetések között. Egy kis 
lányka haladt el mellettünk. Kis ke
zével a buzakalászok tetejét ütögette, 
s közben leszakított egy kalászt, 
csak úgy önkénytelenül, mintha nem 
is akarta volna. Megállította egy öreg 
ember. „Gyere ide kis lányom.“ Sze
líden lehajolt hozzá s ezt mondta 
neki: „Látod kis lányom, ezt a búzát 
a jó Isten adta az embereknek. 
S te leszakítottad. Pedig látod, milyen 
sok szem van ebben a kalászban, 
olvassuk csak m eg: egy, kettő, há
r o m ... Úgy-e milyen kár érte? Eb
ből már nem eszünk kenyeret. Pedig 
az a szegény ember, aki ezt vetette, 
ezért is imádkozta: A mi mindennapi 
kenyerünket add meg minékünk ma. 
Ugy e, kis lányom, máskor nem fogsz 
buzakalászt leszakítani ?“ „Nem“ volt 
a pityergő felelet.

A vallásos életnek ilyen nyilatko
zatai is vannak. És én hiszem, hogy 
az a kis lány nem fog többet buza
kalászt tépni a vetésből, mert meg
tartja észében az öreg ember intését, 
sőt másokat is fog hasonlóan inteni. 
S ha hozzávesszük, hogy e leirt je
lenetben nem egy esetről van szó, 
hanem ebben általános esetet, minta- 
példányt kell látnunk, mely ehhez 
lényegében hasonlóan, de más for
mában, más keretek között ismétlő
dik, akkor nem fogjuk kicsinyesnek 
tartani azt a felfogást, mely ezt a 
vallásos élet nyilatkozatának tekinti.

— Sokat kérdezősködtem a fiatal
ság életéről. Duhajkodnak, rendet- 
lenkednek-e a faluban a legények ?

Bicskáznak-e ? Elszörnyűködve, majd
nem megbotránkozva feleltek nemmel. 
Késelés ismeretlen dolog. — Bár 
nálunk is hasonlóan felelelnének 1 S 
kivesznének végleg a „bicskázások“, 
az „agyoncsapások", mint ahogy a 
mátyusföldiek mondják. — És én 
újból hiszem, hogy ez is a vallásos 
élet nyilatkozata. A vallásos élet nyi
latkozata az is, hogy a missziót fölka
rolják s anyagilag is tetemes összeg
gel támogatják. S mily szívesen fo
gadják, ha misszionárius jelölt kerül 
házukba 1 megvendégelik, tejbe-vajba 
fürösztik — a falusi bajor földművelő 
emberek. Örülnek, ha szolgálhatnak 
valamivel az Úr leendő apostolának. 
Zsebébe is csúsztatnak valamit, hogy 
legyen vennie miből a misszió ünne
pélyen 1

—  Midőn utolsó óráimat töltöttem 
Trommetzheim-ban s búcsúzkodtunk, 
a piros pozsgás háziasszony, kinek 
hiába magyaráztam, hogy magyar 
ev. segédlelkész vagyok, ő minden
áron misszionárius jelöltnek nézett 
(hisz Neuendettelsauban nem lehetnek 
m ások!) s kétszer is megkérdezte, 
hogy ugyebár engem is Új Quinea 

1 szigetére fognak kiküldeni, elemózsi
ával megrakott csomagokat rakosga
tott kézi táskánkba s a szokásos 
„stólát“, 1 márka 50 pfenniget (1 
márka kb. 1 korona 18 fillér) is ki
osztotta köztünk. Társam, ki már 
hozzá volt szokva, köszönettel zsebre- 
tette, de mikor rám került a sor, még 
egy utolsó erőfeszítéssel próbáltam a 
jószívű asszonynak megmagyarázni, 
hogy magyar ev. segédlelkész va
gyok . . .  De biz ő nem hallgatott 
rám, hisz ő jobban tudja, hogy aki 
Neuendettelsauban van, az Uj Quinea 
szigetére megy a pápuák közé misz- 
szionáriusnak.. .  csak vegyem el az 
1 márka 50 pfenniget, „hogy legyen 
miből venni a missziói ünnepélyen“. 
Társam, Stolz odasugott: vedd el, 
mert megsértődik 1 Mit volt mit 
tenni, eltettem én is a „stólát“, 
„hogy legyen miből venni a missziói 
ünnepélyen 1 “

Ezzel megindultunk a missziói ün
nepélyre Günzenhausen felé. . .

Ellentétek!
Hogy elvilágiasodott s a külsősé

gek felé hajló római kath. egyház 
mennyire eltávolodott az evangéliomi 
alaptól, mutatják a következő ellen
tétek, melyeket egy német lap így 
állít össze:

1. Mondá Jézus: „Én vagyok az
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út, az igazság és az élet; senki nem 
mehet az Atyához, hanem én általam.“ 
(Ján. 14'6.) — A kath. tan szerint 
pedig csakis a katholikus egyházban 
és annak szervezete által lehet üdvöt 
s boldogságot találni.

2. Jézus in t: „Tudakozzátok az 
írásokat!“ (Ján. 5'39.) — A kath. 
egyház pedig tiltja s akadályozza a 
szentírás olvasását; a bibliákat elé
gette s azok terjesztését megátkozta.

3. Jézus azt mondja: „Az Isten 
lélek és akik őt imádják, szükség, 
hogy lélekben és igazságban imád
ják.“ (Ján. 4'24.) — A kath. egyház 
pedig külső kegyességeket kiván, mint 
a szentek s ezek képeinek imádását, 
bucsujárást, ereklyetiszteletet, áldoza
tot, fogadalmat, kis gyermekek gyó
nását, olvasók szerinti imádkozást, 
szentelt nyakérem viselését és szám
talan más ceremóniákat, melyekről 
Jézus mit sem tudott.

4. Jézus azt mondja: „Ne gyűjt- 
setek magatoknak kincset e földön. 
Nem szolgálhattok Istennek és a vi
lági gazdagságnak.“ (Máté 6’19 s 24.) 
— A kath. egyház pedig mindjobban 
gyarapítja sok milliónyi gazdagságát.

5. Jézus ezt mondja: „Az ember
nek fia nem azért jött, hogy szolgál-

Néhány szó a gyümölcsfa- 
tenyésztésről.

Irta : ifj. M észáros K álm án  erdészeti fő- 
isk. hallgató.

Az oltásról.

Az oltás a gyümölcsfák szaporítá
sának egyik módja. De ha valamely 
faiskolában meg is vannak az alanyúl 
szolgáló fák és ha van is pár nemes 
fa, amelyekről az alanyt beoltják, 
mégis a legtöbb esetben hiányos ok
tatásban részesülnek az iskolás gyer
mekek. És ha nem az iskolában, 
hanem egyes emberektől tanulja az 
a gyermek a fák nemesítését, rendes 
körülmények között igy sem sokra 
megy. Ugyanis hazánkban a hasítékba 
való oltást alkalmazzák. Ezt a követ
kezőképen hajtják végre. Egy meg
lehetős éles késsel bevágják az alanyt 
középen, s durva hasítékot képeznek, 
az így keletkezett hasíték mindkét 
oldalába belédugják a nemes részeket.

janak neki, hanem hogy ő szolgáljon.“ 
(Máté 20’28.) „Aki engem akar kö
vetni, tagadja meg magát.“ (Márk 
8'24.) „Az én országom nem e világ
ból való.* (Ján. 18'36.) — A római 
pápa pedig egyenesen követeli magá
nak a legfőbb hatalmat, uralmat s 
embertiszteletet.

6. Jézus az ő ellenségeiért s a té
velygőkért imádkozott. — A római 
egyház pedig megátkozza a nem kat- 
holikusokat és régente megégette s 
legyilkolta őket.

7. Jézus azt mondja: „Adjátok 
meg a császárnak, ami a császáré“ 
(Máté 22'24.) és az ő szellemében 
mondja Pál apostol: „Minden lélek 
a felső hatalmasságoknak engedelmes 
legyen.“ (Róm. 13* 1.) — X. Pius pápa 
rendelete pedig egyenesen megakadá
lyozza a felső hatalmasságok törvé
nyeinek végrehajtását s azok teljesí
tését.

8. Jézus azt tanítja: „Én azért
születtem s azért jöttem e világra, 
hogy bizonyságot tegyek a világról. 
Valaki az igazságtól vagyon, hallgatja 
az én beszédemet.“ (Ján. 18 37.) — 
A kath. egyház pedig nem kívánja 
híveitől a benső lelkiismeretbeli igaz
ságot, hanem csak a külső engedel-

Az oltásnak ez a neme van nálunk 
leginkább elterjedve, pedig ez a lehető 
legrosszab, ami létezik. Mert: 1. a 
fán nagy sebet ejtenek, 2. a levegő 
minden oldalról hozzáfér, 3. a nemes 
részt annyira megszorítják, hogy ez 
a legtöbb esetben zúzódást szenved,
4. nem érintkezhetik az alanynak a 
megfelelő része az oltóággal, tehát 
bél a béllel, cambium a cambiummal 
stb., 5. az ilyen helytelen oltás min
dig meglátszik, mert az összeforradás 
helyén nagy dudort képez.

Mennyivel jobb ennél a szemzés, 
mely abban áll, hogy az alanyra egy 
nagy | alakot vágunk, de úgy, 
hogy a fás részt nem sértjük meg. 
A héját nem ám a késnek az élével 
bontjuk ki, hanem az oltókéseken 
található bütyökkel, amely a késnek 
az éllel ellenkező oldalán, tehát a 
hátán, legelői foglal helyet. Most az 
így keletkezett nyílásba tesszük a 
nemes szemet, amelyet finoman vá
gunk ki a nemes részből, mert az a

mességet és a pápai s egyházi ren
deletek előtti szolgai meghajlást.

9. Jézus azt mondja: „Ha a fiú 
megszabadít titeket, bizonnyal szaba
dosok lesztek.“ (Ján. 8 ‘3 6 ) — A ró
mai pápa pedig a hitbeli kényszer és 
a megkövetelt eskü által a lelkiisme
reteket egyenesen szolgai zár alá veszi.

10. Jézus sohasem alapított pápa
ságot, sehol sem kívánta a papi nőt
lenséget, egyáltalában nem gondolt 
felekezeti, papi uralomra.

Egyszóval: A legtöbb kath. tan 
nem felel meg Jézus örökkévaló evan- 
géliomának! Kasper József.

O lv a s s á to k  a b ib liá t .
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ntoti o lt 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel kajlától.
Augusztus 31. vasárnap, Jeretn. 1. — 
Szeptember 1. hétfő, Jerem. 2, 1— 13.

„ 2. kedd, Jerem. 2, 14—37.
„ 3. szerda, Jerem. 3, 1—13.
„ 4. csütörtök, Jerem. 3, 14—44.
„ 5. péntek, Jerem. 4, 5—18.
„ 6. szombat, Jerem. 4, 19—31.
„ 7. vasárnap, Jerem. 5, 1 —13.
„ 8. hétfő, Jerem. 5, 14—31.
„ 9. kedd, Jerem. 6, 1 —15.
„ 10. szerda, Jerem. 6, 16—30.
„ 11. csütörtök, Jerem. 7, 1—20.
„ 12. péntek, Jerem 7, 21, 8, 3.
„ 13. szombat, Jerem. 8, 4—23.

fő, hogy a fás részre a héj kerüljön. 
Utána bekötjük, de nem túl szorosan.

A héjalá-oltás is nagyon jó, csak 
az a baj, hogy itt annyira kövér a 
nemes rész, hogy attól tartunk, hogy 
a szél hamarosan letöri. Itt az alanyt 
szép simára egyenes irányban levág
juk. A héjat finoman felvágjuk a 
felsőrésztől kezdve 1 vagy 1'5 cm.- 
nyire. Majd felbontjuk 0'5 cm.-nyire 
felülről kezdve. A nemes részt úgy 
készítjük el, hogy 3 vagy 2 milli- 
méternyi vastagságban, 2 cm.-nyi 
hosszúságban egy ujjat hagyunk, és 
ezt az ujjat szúrjuk be a héj alá. 
Oltóviasszal bekenjük, megkötjük egy 
az alanyhoz és a nemes részhez 
illesztett mogyorófápálcikához kötjük. 
Ezt vagy karóhoz, vagy pedig biz
tosító csaphoz erősítjük pár hónap 
múlva.

Ha az oltáshoz szükséges alany 
kétágú, avagy több ágú, akkor egy 
ágat vissza szoktunk vágni, de nem 
oltjuk be, mert hátha oltásunk nem
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válik be, ezt az ágat nevezzük mi 
biztosító csapnak.

Lehet úgy is oltani, mint ahogy a 
szőllőt szokták. T. i. az oltásra 
szolgáló alanyai olyan vastagságban 
vágjuk el ferdén, mint amilyen vas
tag a nemes rész. Ezeket szépen egy
másra illesztjük. Mivel úgy az alany 
mint a nemes rész egyforma vastag 
és egyforma ferdén vágtuk őket, ez 
nagyon előnyös, mert itt a héj a 
héjjal, kambium a kambiummal, bél 
a béllel érintkezik. Hátránya, hogy 
a szél hamar letörheti, azért ügyesen 
erősítsük meg, vagy pedig a közép
részén az alanynak kicsi vékony be
vágást alkalmazunk, ebbe a bevá
gásba egy vékony nyelvet illesztünk, 
természetes a nemes részből, így nem 
igen kell attól tartani, hogy a szél 
letöri. Az oltásnak ezeket a nemeit 
különösen az angolok használják. 
Neve az elsőnek párosítás, a máso
diknak nyelves párosítás.

Szoktak úgy is oltani némelyek 
(pl. a hollandok), hogy az egyforma 
vastagságú alanyt és nemes részt

nyergesen alkalmazzák. Ezt úgy 
eszközük, hogy két ferde lépcső 
alakra vágják az alanyt, ennek meg
felelően a nemes részt és így egy
másra illesztik. Ez az u. n. nyerges 
lapozás.

Oltani lehet még úgy is, hogy egy 
ék alakot, vagy ha úgy tetszik őzláb 
alakra vágnak ki egy darabot az 
alanyból, ennek megfelelőleg készít
jük el a nemes részt. A többi már 
ismeretes. Ezt nevezik őzlábalakú 
oltásnak.

Ha valamely ág letörik, beoltjuk 
az oldalába és pedig a következő- 
képen : Bevágunk a fa héjába és az 
oltóágat laposra vágva beledugjuk a 
hasítékba. Azonban inkább szemez
zünk, mert az előbbi nem szokott 
beválni.

Alkalmazzák az összenövesztést is, 
de ezt inkább akkor alkalmazzák, ha 
az alakfákat nem akarjuk magasabbra 
nevelni. Pl. az oszlop alakú alak
fánál. Természetesen az oltás után 
bekenjük oltóviasszal a sebes részt, 
utána bekötjük vagy len-, vagy kender

fonállal, vagy raffiával, azonban ezt 
idővel engedjük meg, mert ez maga 
szerint nem nyúlik meg.

Oltás által szaporítani lehet min
den gyümölcsfát, kivéve a diót, mert 
itt 99% megy veszendőbe. Dugvány
zással lehet szaporítani a ribiszkét, 
egrest, ősszel vagy tavasszal fagy
mentes időben. A ribiszkének egy 
éves hajtásait ledugjuk 6 —8 cm.- 
nyire. Lehet szaporítani bujtás utján 
is, azonban én a közönséges bujtást 
nem ajánlom, hanem a cserepes buj
tást. Lehajlítjuk a hajtást egy sekély 
gödörbe, és egy virágcserépen keresz
tül vezetjük. A virágcserépbe jó földet 
teszünk és a rügyeket eltávolítjuk. 
A hajtás meggyökeresedik, a cseré
pen alúl elvágjuk és így a neki meg
felelő helyre elültetjük.

Ha oltunk, lehetőleg annak az 
illető nemes fának megfelelő vad
fa szolgáljon alanyúl. Pl. a körtének 
a vadkörte, szilvának a kökény stb. 
Egy alanyt mindig csak egy fajtájú 
nemes résszel oltunk be.

(Folytatjuk )

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Halálozás. Korai halállal szólította 
el az élők sorából a Mindenható egy
házunknak egy ifjú buzgó szolgáját: 
Péter János Lajost a mucsfai gyüle
kezet lelkészét. A megboldogult 1910 
szeptember 11 óta állott az egyház 
szolgálatában mint segédlelkész, 1911 
július óta mint a mucsfai gyülekezet 
rendes lelkésze. Folyó hó 11-én szállt 
lelke vissza az örökkévalóságba. — 
Temetése 13-án volt nagy részvét 
mellett. Nyugodjék békében 1

Lelkészválasztás. A hidegkúti gyü
lekezet egyhangú választással lelké
szének megválasztotta Sparas Elek 
györkönyi s. lelkészt. A jó Isten tegye 
áldottá a gyülekezet és lelkész szö
vetség kötését.

Templomavatás. Augusztus 10-én 
nagy örömnapja volt a győrmegyei 
Kispéc-Kajár-i gyülekezetnek: ekkor 
adta át magasztos rendeltetésének 
Horvát Sámuel esperes több szom
szédos lelkész közreműködésével, a 
gyülekezet megjavított templomát. A 
hitbuzgó gyülekezet tetemes áldozatot 
hozott erre a célra: új orgonát szer

zett be, keresztelőkövet, csillárt, fe
születet, oltári gyertyatartókat, oltár
képet, új oltárt is állított. Az egész 
átalakítás 8000 koronába került, mely
ből 4500 K önkéntes adomány volt. 
A hívek áldozatkészsége buzgó hit
életre vall.

A dunáninneni evangélikus egyház- 
kerület közgyűlése. A dunáninneni 
evangélikus egyházkerület Pozsony
ban tartotta közgyűlését. A közgyűlés 
elfogadta azt az eszmét, hogy a re
formáció négyszázéves emlékére Bu
dapesten Luther Mártonnak szobrot 
állítsanak. Ugyancsak elfogadta a 
közgyűlés azt a tervet, hogy egy ev. 
nyomda állíttassék fel.

Gyász rovat. Az élet és halál ura 
ismét magához szólított egyet ev. 
egyházunk hű lelkipásztorai közül, a 
battyándi gyülekezet életerős lelkésze 
Porkoláb Gyula hunyt el váratlanul. 
Még magunk előtt látjuk daliás alak
ját, íme már a sírhant domborul ko
porsója felett. A múlt héten vakbél
műtétet kellett rajta véghezvinni, azon
ban a műtét után néhány nappal 
meghalt. Hitbuzgó munkás lelkész 
volt és szétszórt nagy gyülekezetének

a gondját apostoli buzgósággal mun
kálta. Koporsójánál gyülekezetén kí
vül népes családja, özvegye és hét 
kicsiny árvája siratja korai elköltözé
sét. Temetése pénteken, f. hó 29-én 
délután volt óriási gyászoló közönség 
vészvételével. A templomban a gyász
beszédet Kapi Béla körmendi ev. lel
kész magyar nyelven, Siftár Károly 
bodóhegyi ev. lelkész pedig vend nyel
ven tartotta, a temetőben pedig Dar
vas Aladár tótkereszturi ev. lelkész 
imádkozott. Áldott legyen az elköltö
zött jó lelkipásztor emlékezete! A jó 
Isten adjon vigasztalást a hozzá
tartozó gyászolóknak.

I tth o n ró l.

A király az árvízkárosultakért. A ki
rály a magyarországi árvízkárosultak 
részére százezer K-nát adományozott.

A kolera. A szerb országos egész
ségügyi hatóság az utolsó tiz napról 
ma tette közzé jelentését a kolera 
pusztításáról. A jelentés szerint hét- 
száznyolcvanhárom kolerabeteg volt, 
a kik közül meghalt százharminc- 
kettő. A járvány leginkább a moravai
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s belgrádi kerületekben van elterjedve. 
A vranjai kerületben kétszáztizen- 
három beteg közül eddig huszonöt 
halt meg.

Egy falu lángban. Bácsujlak község
ben nagy tűzvész pusztított, a mely 
negyven lakóházat elhamvasztott.

A hű cseléd jutalma. Schwartz 
József, aki valamikor jómódú fuvaros 
volt, elszegényedett és Anna nevű 
leányát kénytelen volt szolgálónak 
adni. Schwartz Anna Grácba került 
és ott sokáig hűséges cselédje volt 
egy gazdag özvegyasszonynak. Később 
egy vasutashoz ment feleségül és ki
vándorolt vele Amerikába. A minap 
a házaspár táviratot kapott, a mely
ben arról értesítik őket, hogy a gráci 
özvegyasszony meghalt és negyed- 
millió korona vagyonát egykori cse
lédjére, Schwartz Annára hagyta. A 
boldog örökösök rögtön hajóra ültek 
és most útban vannak Magyarország 
felé.

Kivándorlók a szénában. A felvi
déki kivándorlásra jellemző, de egy
úttal mulatságos eset történt az ung- 
megyei Fenyvesvölgyön. A csendőr- 
laktanya előtt szokatlanul gyors üge
tésben hajtotta a kocsis a szénával 
megrakott szekeret, ami föltűnt a 
csendőrőrmesternek, aki meg is állí
totta a szekeret. Kutatni kezdett a 
szénában s ott találta gugolva Rohály 
György ungdaróci és Hrabovszky Já
nos baranyai lakosokat, a kik így 
akartak átszökni a határon Galiciába. 
A furfangos kivándorlókat és a szök
tető polyákot átadták a Nagybereznán 
állomásozó határrendőrségnek.

A gépügynököknél tett vételi aján
lat. A m. kir. Kúria egy ítéletben 
kimondotta, hogy az egyszerű gép- 
ügynöknél tett vételi ajánlat, az ügy
nöknek aláirt blankettával még nem 
válik jogerőssé. Ha tehát valakivel 
megtörténik az, hogy aláirt ilyen blan
kettát az ügynöknél, még mindig 
visszavonhatja a megrendelést, ha 
azonnal levelet ir a cégnek, amely az 
ügynököt küldötte és ebben kijelenti, 
hogy az ügylettől visszalép. E levél
nek azonban hamarabb kell a céghez 
érkeznie, mint az ügynök által bekül
dött megrendelő jegynek.

A n a g y v ilá g b ó l.
A balkáni háború. A bolgárok bé

két kötöttek ellenfeleikkel, de most 
megint a törökök csinálják a zavart. 
Felhasználják a kimerült bolgárok 
helyzetét s az első háborúban elfpg- 
lalt városaikat visszafoglalgatják. így 
visszafoglalták Drinápolyt. Az orosz

kormány megüzente ugyan a portá
nak, hogy ha nem változtatja meg 
eddigi magatartását, Oroszország a 
legenergikusabb intézkedéseket teszi 
meg. Azonban a török Drinápolyról 
nem akar lemondani.

Hat milliós ausztráliai örökség. Egy 
Tunstalle nevű angol munkás táv
iratot kapott egy ausztráliai ügyvédtől, 
a melyben az ügyvéd arról értesíti, 
hogy atyja, a ki több évvel ezelőtt 
Ausztráliába vándorolt, meghalt és 
hat millió dollárt kitevő vagyonát 
ráhagyta. A munkás éppen dolgozott, 
mikor ezt a táviratot kapta.

A hőség Amerikában. Oklahamában 
és Missouriban nagy a forróság. A 
nép sokat szenved, mert a kutak ki
apadtak, ivóvíz nincs, vonatokon 
szállítanak vizet, de minden egyes 
családnak csak kimérve adnak belőle 
elannyira keveset, hogy a konyha
edényeket már napok óta nem lehe
tett elmosogatni.

A Harangszó bibliai rejtvényeinek 
megfejtése.

Az a három bibliai rejtvény, me
lyet hirdettünk, igen sok örömöt szer
zett nekünk, mert nagyon szép ered
ménnyel végződött. Mikor az ország 
minden vidékéről magyar, német, tót 
anyanyelvűek köréből hozta a posta 
előfizetőink leveleit, igazán örült a 
szívünk. A kedves írásokból, a sok 
jókívánságból és áldáskérésből nem
csak azt láttuk, hogy lapunkat szere
tik s szavát szívesen hallgatják, ha
nem azt is, hogy szorgalmasan olvas
sák a szentkönyvet, mely lábaink 
szövétneke s ösvényünk világa.

Hirtelenében nem is tudnánk meg
mondani, hogy összesen hány levél 
érkezett, mert csak a jó megfejtéseket 
vettük jegyzékbe. De magában véve 
az, hogy a három rejtvényre össze
sen 423 jó válasz érkezett, örömöt 
jelent azoknak, kik a nép lelki életé
vel törődnek.

Örömünket fokozza az is, hogy 
fiatal tanulók, iskolába járó leányok 
szintén foglalkoztak a rejtvényekkel 
s közülük többen szintén helyes fele
letet küldtek be. így van ez jól! Nekik 
foglalatosaknak kell lenniük az ő 
mennyei Atyjuk dolgaiban.

Szívből kívánjuk, hogy a bibliaolva
sásban folytonosan erősödjenek olva
sóink. Legyen előttük szent az Isten 
igéje, legyen lelkűk mindennapi ke
nyere, életük megjobbítója !

Azok, kiknek a megfejtés nem si
került, vagy akiknek a könyv kisor

solásánál a szerencse nem kedvezett, 
azt üzenjük, hogy ne csüggedjenek. 
Csak olvassák ezután is a bibliát 1 
Majd rájönnek arra, hogy mindenki 
drága ajándékot kap, ha ezt a szent
könyvet olvasgatja.

A feladott bibliai rejtvények helyes 
megfejtése a következő:

1. A tisztáknak minden tiszta. — Pál 
apostol levele Titushoz I., 15.

2. Aratni, ahol nem vetettél. — Máté 
25, 24; (Luk. 19, 21—22.).

3. A szeretet. — Pál ap. I. Kor. 
lev. XIII.

A megfejtők közt a kisorsolást meg
ejtettük s a könyvjutalmat a követ
kezők nyerték meg:

1. Az elsőnél nyert: id. Böröcz 
Ferenc Vásárosmiske.

2. A másodiknál nyert: Mosberger 
Simon Lajoskomárom.

3. A harmadiknál nyert: Ápert 
Györgyné Tab.

4. Azok közül, kik mind a hármat
megfejtették, nyert: Oalló Margit
Mellété.

A könyveket a nyerőknek megkül- 
döttük.

Helyes megfejtést a következők 
küldtek b e :

Miud ii három rejtvényt 
megfejtették :

t. Krahulecz Aladár Grinád, 2. Bors János 
Csót, 3. Deák Szilárd Türkös, 4. Gerencsér 
István Lovászpatona, 5. Kiss Pál Sajókaza, 6. 
Spisák Pál Nyíregyháza, 7. Farkas Pál Sand, 
8. Gönye István Beled, 9. Csapó András Sajó
kaza, 10. Mészáros János Tordas, 11. Riteiz 
Ilona Gyékényes, 12. ifjú Lőrincz Györgyné 
Gyékényes, 13. felső Czéh Pál Lajoskomárom, 
14. id. Mórocz Lajosné Várpalota, 15. Csapa 
Mihály Nagy királyhegyes, 16. Markó Mihály 
Nádasd, 17. Danis Margit Ratkó, 18. ifj. Mrva 
Mihály Kétbodony, 19. Lázi János Maráza, 
20. Csatáry Sándor Szentes, 21. Német József 
Uraiujfalu, 22. Gaál József Alsószakony, 23. 
Tóth Vince Nádasd, 24. Berecz Sándorné Alsó
ság, 25. Baráth József bíemeskocs, 26. Scheele 
Etelka Veszprém, 27. Magyar István Felpécz, 
28. Mészáros Lajos Rábabogyoszló, 29. Asbóth 
József Sopron, 30. Perey Tamásné Nagyalá- 
sony, 31. özv. Erdélyi Sándorné Kemenes- 
szentmárton, 32. Párján Margit Ostffiasszonyfa, 
33. Farkas Gyula Nagygyimóth, 34. Boros Já
nos Felsőszakony, 35. Szuh Lajosné Nemes- 
kocs, 36. Nagy Jolán Kővágóőrs, 37. Zsúgyel 
Bertalan tanuló Ujcsanálos, 38. Kühn János 
Balf, 39. Illés Juliska Magyarkeresztúr, 40. 
Gaál Lidi Nemesládony, 41. Perenyei Jánosné 
Nemesládony, 42. Varga Olga Szombathely, 
43. Berta nővér Eperjes, 44. Somogyi Mihály- 
né Kemenespálfa, 45. Mosberger Simon Lajos
komárom, 46. Tompos Jánosné Jobaháza, 47. 
Tóth Irmuska Győrszemere, 48 Németh Ida 
Zalaistvánd, 49. Gulyás Istvánná Magyargencs, 
50. Sztrokay Ilona Nemescsó, 51. Bodor Ká
roly Kemenesmagasi, 52. Mihátsy Pálné Buda
pest, 53. Puskás Karolin Ostffiasszonyfa, 54. 
Bors József Csóth, 55. Kovács Erzsébet tanuló 
Magja'szombathely, 56. Sandi Dezső tanuló 
Sopron, 57. Kasper József Ruszt, 58. Osgyán 
Juliska Magyarszombathely, 59. Veczán And-
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rés Nyíregyháza, 60. Ponyiczky Margit tanuló 
Temesbökény, 61. Gondén Irén Győr, 62. Kor- 
csek Zsigmond Frigyes Pozsony, 63. jCorpn- 
czay Sámuel Csönge, 64. Mosberger Mátyás 
Lajoskomárom, 657 Wölfel Gyula Szepetnek, 
66. özv. Pónya Ferencné Felsőszeli, 67. Tőm
ből Béla Beled, 68. Balog Mátyás Kajár, 69, 
Galló Margit Mellété, 70. Hajdú Mariska Vár
palota, 71. Zsoldosné Nagy Méri Szarvaskend, 
72. Rosta Lajos Vönöczk, 73. Erős Karolina 
Uraiújfalu, 74. Kontár Sándor Felsőszeli, 75. 
Eszényi Borbála, 76. Kis Molnár Mihály Lo- 
vászpatona, 77. Gősy Ferenc Kemenesmihályfa, 
78. özv Papp Sámuelné Uraiújfalu, 79. Gulyás 
István Vincefő, 80. Nyíró Tivadar tanuló Alsó- 
dörgicse, 81. Deli Árpád tanuló Czelldömölk, 
82 id. Limpár István Tényőfalu, 83. Erős 
Karolina Szentivánla, 84. Szabó Lajos Felső
szeli, 85. Munkácsi János Sajókaza, 86, Hanz- 
mann Gusztáv tanítóképző int. növendék Var
sád, 87. Borbély Jánosné Miháli, 88. Nagy 
Jánosné Ungvár, 89. Puhr Mátyás Vassutány, 
90. Horváth Sándor Szilisárkány, 91.^Krupa 
János Csesztve (Nógrád m.l, 92. KrajeczEr- 
zsébet Ujcsanálos (Zemplénm.), 93. Mesterházy 
Margit felsőleányisk, növ. Nemespétró, 94. 
Szüts Mariska Győr.

Az első rejtvényt megfej
tett élt :

1. Nagy Gyuláné Halászi, 2. Bélák Gizi 
Várpalota, 3. Sántha József tanuló Sopron. 
4. Bokor Lajosné Mosonszentjános, 5. Egyed 
Ernő Nemeshany, 6. Rácz János Tényőfalu, 7. 
id. Böröcz Ferenc Vásárosmiske, 8. özv. 
Rosta Sándorné Vásárosmiske, 9. Serbán 
Rózsa Nagykároly, 10. Meidlinger Etelka 
tanuló Szák, 11. id. Domonkos János Ho- 
mokbödöge, 12. Tibola István Zalaistvánd, 
13. Horváth Irén Mezőhegyes, 14. Nagy Bol
dizsár Vönöczk, 15. Kontár Károly Felsőszeli, 
16. Kalina István Rákoskeresztúr, 17. Bara
bás Ádám Kötcse, 18. Horváth Zsófia Lo- 
vászpatona, 19. Nagy Valéria Nagysér (Sá
ros m,), 20. Ősze József Nagymórich'da, 21. 
Simon Dánielné Somorja, 22. Skodnik János 
Pelsccsalogány, 23. Petrovits János Kőszeg- 
doroszló, 24. Németh Jenő Ménfő, 25. Czéli 
Ádám Szilasbalhás, 26. Ormándy Gizella Beled.

A  második rejtvényt meg
fejtett élt : 1

1. Nagy Gyuláné Halászi, 2. Hettinger 
Károlyné Csánig, 3. Hagyó Károlyné Buda
pest, 4. Könye István Szarvaskend, 5. Sántha 
József tanuló. 6. László Pál Maráza, 7. Pa- 
taky Károly, Taksony falva, 8. Bokor Lajosné 
Mosonszentjános, 9. Mihalek Géza Apátujfalu 
(Hont-m.), 10. Nagy Ilonka Felszopor, 11. 
Bolla Sándor Nagyköcsk, 12 Dömötör Jolán 
tanuló Szentivánfa, 13,Borbás Józsefné Vácz- 
Szt.-László (Pest-m.) 14. ifj Ritec István 
Gyékényes, 15. Rácz János Tényőfalu, 16. 
Kováts Ilonka és Iima Szentivánfa, 17. Gulyás 
István Vincefő, 18. Borbély Fáni Czák, 19. 
Gergál István Pusztaszentlászló, 20. Horváth 
Imre Somlóvecse, 21. Németh Sándor Sobor, 
22. id. Böröcz Ferenc Vásárosmiske, 23. özv. 
Rosta Sándorné Vásárosmiske, 24. Király Sán
dor Felsőmesteri, 25. Molnár József Sárvár, 
26. Svigruha Katalin Tordas, 27. Torda Gyu'a 
Czák, 28. Purt Lajos tanuló Ágfalva, 29. ifj. 
Bánczky András Rétsági (Ncgrád-m), 30. Meid- 
iinger Etelka tanuló Szák, 31. Fodor Antal 
Tokorcs, 32. Tibola István Zalaistvánd, 33. 
Farkas Ferenc Barabásszeg, 34. Héra Lídia 
Felsődürgicse, 35. Tenkei József Nagyvárad, 
36. Nagy Boldizsár Vönöck. 37. Francsics 
Soma Bük, 38. Kontár Károly Felsőszeli, 39. 
Lénárt Károly Taksony falva, 40. Kalina Ist

ván Rákoskeresztúr, 41. Horváth Zsófia Lo- 
vászpatona, 42. Hell Frigyes Arad, 43. Rilecz 
Katalin Gyékényes, 44. Borbély László Czák, 
45. Kovács Jánosné Kemenesmihályfa, 46. 
Kiss Margit Kötcse. 47. özv. Kelemen Sománé 
Csabacsüd, 48. Simon Dánielné Somorja, 49. 
Skodnik János Felsőcsalogány, 50. Dévény 
Károly Budapest, 51. Farkas Pál Magyarszom
bathely, 52. Németh Mihály Ostffyasszonyfa.

A  harmadik rej vényt meg
fejtették :

1. Hettinger Károlyné Csánig, 2. Hagyó 
Károlyné Budapest, 3. Kirnbauer Gyula ta 
nuló Szombathely, 4. Tóth Lenke Dabrony, 
5. Mórocz Margit Várpalota. 6. Pataky Ká
roly Taksonyfalva, 7. Egyed Ernő Nemes
hany, 8. Mihaiik Géza Apátujfalu (Hont m.), 
9. László Mariska Búza (Szolnok Doboka 
m.), 10. Sebestyén Sándor tanuló Kisköcsk, 
11. Bolla Sándor Nagyköcsk, 12. Erős Jó
zsef Szentivánfa, 13. Dömötör Jolán Szent
ivánfa, 11. ifj. Szabó Károlyné Takorcs, 15. 
Deli Józsefné Czelldömölk, 16. ifj. Ritec 
István Gyékényes. 17. Horváth Kálmán 
Rábabogyoszló, 18. Ápert Györgyné Tab, 
19. Mészáros Imre tanuló Csánig, 20. Plachy 
Mária Aszód, 21. Gergál István Pusztaszent
lászló, 22. Horváth Imre Somlóvecse. 23. 
Németh Sándor Sobor, 24. Paksi Erzsébet 
Orosháza, 25. Károly Borosa Nádasd, 26. 
Király Sándor Felsőmesteri, 27. Molnár Jó
zsef Sárvár, 28. Svigruha Katalin Tordas, 
29. Mérnyei István Lébény, 30. Korcsmár 
Györgyné Gyékényes, 31. Márföldy Ilonka 
Nyíregyháza, 32 Purt Lajos tanuló Ágfalva,
33. ifi. Bánszkv András Rélság (Nógrád m.),
34. Kozma Imre Tét, 35. Fodor Antal To
korcs, 36 Farkas Ferenc Barabásszeg, 37. 
Nagy Károly (felső) Vönöck, 38. Héra Lídia 
Felsődörgicse, 39. Tenkei József Nagyvárad,
40. SaTér M. Jánosné Bakonyszentlászló,
41. Farkas József Nemeskocs, 42. Francsics 
Samu Bük, 43. Barát Ida tanuló Csepreg, 
44. Lénárd Károly Taksonyfalva, 45. Bara
bás Ádám Köttcse, 46. Taubinger Laci Mo
dor, 47. Kozmics Ágnes Nádasd, 48. Hell 
Frigyes Arad. 49 Rilecz Katalin Gyékényes, 
50. Kovács Jánosné Kemenesmihályfa, 51. 
Kiss Margit Kötcse, 52 Major Mihályné 
Tapolcafő, 53. Rájki Ferencné Magyargencs, 
54. Sarvély Irén Terestyénfa, 55. Sajben 
András Nyíregyháza, 56 Mórocz László 
Sárvár, 57. Szőke János Csékut, 58. Petro
vits János Kőszegdoroszló, 59. Piii József 
Somlyószőllös, 60. Dévény Károly Budapest, 
61. Farkas Pál Magyarszombathely, 62. 
Németh Mihály Ostffyasszonyfa, 63 Ormándy 
Gizella Beled, 64. Vajda Borbála Nagyköcsk.

A három rejtvényre összesen 423 helyes 
megfejtés érkezett be.

S Z E R K E S Z T Ő I  Ü Z E N E T E K .
M. I. G yékényes. A beküldött versek 

nem elég jók ahoz, hogy közöljük: De ha 
gyönyörűségére van az ilyen vallásos ver
sek írása, úgy Írogasson saját magának. 
Minden verselés nemesíti az ember szívét. 
B. S. Szeged. A kérdéses Emléklapokat 
Vadosfán (Sopron m.) a lelkészi hivatalnál 
szerezheti meg. Árát nem tudjuk. L. L. 
R ozsnyó. Köszönöm. Nemsokára sorra ke
rül. Szívélyes üdvözlet.

g a b o n a A b a k .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913 évi aug. hó 28-án.
Búza 21.10, Rozs 15.90, Árpa 16.30, Zab 

15 90. Az árak 100 kilogrammonkint korma 
értékben értetődnek.

Kiss Béla bácsfalusi ev. lel
kész müvei:

E r e d e t i e k :
József története. Verses elbeszélés. 
Ára vászonkötésben 1 K 40 fillér.

Szombat-e vagy vasárnap? Vitat
kozás egy ádventi prédikátorral. 

Ára 30 fillér.

F o r d í t á s o k :
A három világvallás küzdelméről
(Buddhizmus, Izlam, Keresztyén- 
ség.) Irta Falke Róbert. Németből 

fordítva. Ára 1 korona.

Mi az igazság ? Népszerű vitatko
zások korunk hitetleneivel. Irta 
Rupprecht Ede. Németből fordítva. 

Ára 2 korona.

Mindezen művek kaphatók a L ut
her Társaság könyvkereskedésében, 
Budapest, VIII.. Szentkirályi utca 

51/a.

A k i  a

L u th e r T á rs a s á g o t
közvetve is támogatni sze
retné, az a gyermekeinek 

szükséges

t a n k ö n y v e k e t
vagy bármily más könyvszük

ségletét

a Luther Társaság 
könyvkereskedésében

Budapest, VIII. Szentkirályi | 
utca 51/a rendelje meg.

I
Figyelmes, lelkiismeretes és ?: 

pontos kiszolgálás.

tjjXgtjjXgXSXggj'ĝ^
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Evangélikus szerzők kiadványai,
melyek a L u t h e r  T á r s a s á g  könyvkereskedésében bizománybán vannak:
I i a l d u u f  ( i u s / . U i v  é s  M e s t e r h á z y  L á s z l ó  :

Vigasztalások könyve. Öreg és középkorú halottak felett tartott 
gyászbeszédek gyűjteménye. Ara 3 korona, 

l i á n d y  E n t l r e  : Biblia ünnep az angol bibliaterjesztő társulat 
fennállásának századik évfordulóján. Ára 30 fillér.

— Ünnepi beszéd és imádság a magyar ev. keresztény missziói szö
vetségnek Budapesten 1910. május 4-én a deáktéri ev. templom
ban rendezett ünnepélyén mondotta . . . .  Ára 50 fillér. 

U e n c d c k  V i n c e  á s  G r ó f  E n d r e  : Földrajzi előis
meretek, Győr szab. kir. város leírása és Györvármegye föld
rajza. Á népiskolák III. osztálya száméra. Pályadijat nyert munka. 
Harmadik kiadás. Ára kötve 50 fillér.

— Helytörténeti adatok. Segédkönyvül lenti iskolakönyvhöz. Ára 30
fillér.

B e r z s e n y i  . J e n ő  d r . : A protestantizmus haladásának 
akadályai. Egyháztársadalmi tanulmány. Áia 60 fillér.

B o r o s s  J á n o s  : A rámái katholicizmus és a protestantizmus 
befolyása és jelentősége az államra. Ára 1 korona 50 fillér. 

C s e n g e r y  G u s z t á v : Izrael története. Az újabbi bibliai 
kritika eredményeinek nyomán. Ára 15 korona.

Ő s i n .  S á n d o r  d r .  (ref.): A ne>ni kérdés orvosi és bibliai szem
pontból. Ára 2 korona 40 fillér.

C s i z m a d i a  L n j o s  (ref.): Bibliai szókönyv. Ára kötve 20 
korona.

D o l e s o h a l l  E .  A.z Luthers Testament. Besprochen von . . . 
(1881.) Ái a 1 korona 20 fillér.

— Das erste Jahrhundert aus dem Leben einer hauptstädtischen
Gemeinde. Aus Veranlassung des hundertjährigen Bestandes der
Pester evang. Kirchengemeinde A. C. Geschildert v o n ..................
(1889.) Ára 2 korona.

E g y h á z i  d a l l a m o k ,  énekszövegek és imák gyűjteménye az 
ág. hitv. evang. tanuló-itjuság számára. Kiadja a győri ág. hitv. 
evang. egyházközség Ara 50 fillér.

E n d r e f l f y  J á n o s  : Reformáció beszéd. Ara 60 fillér. 
F ä l l t e  K ö b é r t :  A három világvallás küzdelméről (Buddhiz

mus, Iziam, Keresztyénség). Németből fordította Kiss Béla. Ára 
1 korona.

H e t v é n y i  L n j o s :  Keresztyén vallástan. (Hit és erkölcstan.) 
Dr. Luther Márton Kis kátéja alapján, községi és polgári iskolák 
IV. oszt. számára. Jutalmazott pályamunka. Ára 1 korona.

— A keresztyén egyház rövid története kor- és életrajzokban. Képek
kel. Jutalmazott pályamunka. Ára 1 korona.

— .4 modern haladás és az evangéliumi keresztyén világnézet viszo
nya különös tekintettel az iskolai nevelésre. Ara 50 fillér. 

H ö r l c  J ó z s e f :  Evangélikus homiletika, vagyis az egyházi 
beszéd elmélete. (Egyházi szónoklattan.) Vezérfonalul a leendő, 
repetitoriumul a már működő egyházi szónokoknak. Fűzve 2 kor. 

I z s ó k  A l a d á r  (ref.): Békesség néktek! Értekezések. Ára 3 K. 
K n p i  B é l a : Ad Astra A művelt társadalom kérdéseiről. Ára 4 K. 
K n p i  G y u l a  : Korálkönyv. A magyarországi ág. h'tv. evang. 

egyházközségek használatára. Ára fűzve 7 K, vászonkötésb. 9 K.
— Az ág. ev. egyház 80 énekdallama (függelékben 17 külön dallam

mal). Iskolák és családok használatára. Engedélyezett tankönyv. 
Ára 50 fillér.

K e m é n y  L n j o s ,  M o h i *  H e n r i k ,  S z i m o n i d e s z  
L n j o s ,  S z ü t s  G á b o r  é s  W o l f  J ó z s e f :  Jé
zussal egy úton. Egyházi beszédek. Ára 5 korona.

K i s  é n e k e s k ö n y v .  Az ág. hitv. ev. ifjúság számára. Kiadja 
a pesti ág. hitv. evangélikus magyar egyház. Ára 20 fillér.

K i s s  B é l u  : József története. Verses elbeszélés. Ára vászonkötés
ben 1 korona 40 fillér.

— Szombat-e vagy vasárnap ? Vitatkozás egy ádventi prédikátorral.
Ára 30 fillér.

K o r é n  E * n l : 52 alkalmi beszéd. Ára 4 korona.
K o v á c s  A n d o r  : Miatyánk. Egyházi beszédek. Ára 2 korona.
— Ünnepi beszédek. Ára 2 korona 50 fillér.
— Lélek kenyere az ige. Egyházi beszédek. (A fentebbi két kötet

egybefoglalása) Ára 4 korona.
— Lelki tavasz. Imádságos könyv gyermekek, ifjak és leányok részére.

Ára kék vászonkötésben 2 K, fehér vászonkötés, piros metszéssel 
és aranynyomással 3 K, puha bőrkötés, aranymetszéssel és csat
tal G korona.

Mindezen munkák kaphatók: a Luther Társaság

Kovács Sándor: Kis énekeskönyv A keresztyén hívek lelki 
épülésére régi és újabb szerzők műveiből szerkesztve. Kötve 2 K.

A bányai ág. hitv. evang. egyházkerület Iclkószválnsztási 
sznbályrcudelete. Ára 1 korona.

A magyarországi ág. h. ev. egyetemes egyház levéltárának 
jegyzéke. I. kötet. 1791. évig. Ára 2 korona.

Luther Márton kis kátéja. Magyarázatokkal ellátta Majba 
Vilmos. 5-ik kiadás. Az Egyetemes Közgyűlés által engedélyezett 
tankönyv. Ára 20 fillér, kötve 30 fillér.

Luther Márton Kis kátéjának magyarázata. Az elemi iskolák 
felső és a középiskolák alsó osztályai számára irta Koren Pál. 
3 ik rövidített kiadás. A bányai ág. h. ev. egyházkerület által is
kolai tankönyvül elfogadva. Ára kötve 50 fillér.

Masznyik Endre d r . : A halolthamvazstásről. Egészségi, gazda
sági különösen zsidó s keresztyén vallási szempontból. Ára 40 fillér.

Masznyik Endre d r . : Luther élete. A művelt közönség s különö
sen az ifjúság számára 5 korona.

— Evangélikus dogmatika. Ára 4 korona.
Masznyik Endre dr. és Masznyik G yula : Isten igéje. Népies 

szentírás magyarázó folyóirat Szerkesztik . . . .  Megjelenik két- 
hetenkint egyiven. Előfizetés : egy színes képpel 4 K 80 f. Egy 
szám 20 f, Kép nélkül félárban.

Mikler Károly d r . : Magyar evangélikus egyházjog. Ára 15 korona.
Nagy L ajos : Az oltár, szószék és koporsó költészete. Fohászgyűj

temény. Ára 2 K 50 fillér.
Paulik Já n o s : A bűnösök evangéliuma. Három emelkedése a té- 

kozlo fiú példázata felett. Ára 80 fillér.
— Miért nincs több eredménye prédikálásunknak. Homüetikai érte

kezés. Warneck után. Ára 60 fillér.
— Savonarolla beszéde az egyház reformációjából. Ara 40 fillér.
Ruprecht Ede : M i az igazság ? Foditotta Kiss Béla. Ára 2 kor.
Ruttkay S ándor: Gyermek-köszöntők és iskolai szavalatok fűzve 1

kor. 60 fül., _ kötve 2 kor.
Sass János: Életkép. Társadalmi betegségünk egyedüli orvosa a 

szeretet. Ára 40 fillér.
Scheller A rnold : Hasonlatok a kátéhoz. Segédkönyv a népiskolák, 

konfirmandusok és ismétlő iskolások vallásoktatásához. Fordította 
Rédei Károly. Fűzve 2 kor , kötve 2 kor. 50 fillér.

Szalay Mihály: Guszti. Vidám képek a diákéletből. Ára 2 korona.
— A bányai ág. hitv. evang. egyházkerület tanitóválasztási sza

bályrendelete. Ara 1 kor.
Tanterv és Utasítás az ág. h. evang. elemi népiskola részére. 

Közrebocsátja az egyetemes közgyűlés határozata alapján Hän
del Vilmos. Ára viaszkosvászonkötésben 40 fül. Ágost. hitv. 
evang. keresztyén vallásoktatás a középfokú iskolákban. 
I. A magyarországi ág. hitv. evang. keresztyén egyház vallás 
tanítási terve a középfokú iskolák számára. II. Útmutatás a közép
fokú iskolák ág. h evang. vallás tanítási tervéhez. Irta Hetvényi 
Lajos. Ára 2 korona.

Veres József: Hirdesd az igét. Egyházi beszédek. II. kötet. Fűzve 
2 kor. 50 fillér.

W eber Samu : Ifjabb adalékok Szepesmegye történetéhez. Ára 1 
korona.

Wolf József: A z élet mélységeiből- Előjáték. (Protestáns műkedvelői 
könyvtár 1. füzet.) Ára 30 fillér.

— A lelki szépségről. Ára 20 fillér.
Zsilinszky Mihály d r . : A z 1848-iki vallásügyi törvénycikk törté

nete. Képes kiadás. Ára 2 kor.
— Papi kongrua és a jogegyenlőség. Ára 1 korona.
— .4 római katholikus autonómiáról. Történelmi tanulmány. Ára 1

korona.
Zsilinszky Mihály dr. : Miről van szó ? Válaszul némely támadá

sokra. Ára 1 kor.
— Vallásos estély Nyíregyházán. Felolvasás. Ára 40 fillér.
— Szabadsajtó és a protestantizmus. Ára 30 fillér.
— Az 1610-ik évi zsolnai evangélikus zsinat háromszázados emlék

ünnepén. Egyháztörténeti tanulmány. Ára 1 korona.
— A magyarhoni protestáns egyház története. A művelt közönség 

számára Farkas József, Kovács Sándor és Pokoly J. közreműkö
désével szerkesztette. 12 melléklettel és 238 szövegképpel. Ára 
díszes vászonkötésben 17 kor, félbőrkötésben 19 korona.

könyvkereskedésében Budapest, L1.”-■1tenra'»t
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdor.



HL. évfolyam 1913. szeptember 14, 33-ik szám
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G yám in tézeii énele.
Isten felséges adománya.

Jézus az Istennek szent fia  
Arra tanított bennünket,
Hogy aki öt Urának vallja,
Segítse a szegényeket;
Ezt tenni meg ne fáradjunk,
Hogy így legyen, segíts Urunk!

Szegények voltunk ősidőktől 
S  azok maradtunk e napig; 
Tekints ránk a magas egekből,
És védjenek meg karjaid:
Nincs templomunk, nincs iskolánk, 
Egek ura, tekints reánk.

Idegenek közé vetettél,
Nincs, aki minket értene;
Hitünk sorsosa mind távol él, 
Nincs senki, aki féltene,
Hogy elhagy bennünket az Úr, 
Mert lelkünk tőle nem tanul.

Hozzád fordul Urunk, Teremtőnk 
A mi szívünk, szánk sóhaja 
És arra kér: Te légy megmentünk 
És boldogságunk, ég Ura!
Bírd reá a Te népedet:
Ne hagyjanak el bennünket!

Te megáldod az egyes embert, 
Szerelmed mély, mint a tenger: 
Tedd azt, hogy aki kincseket nyert. 
Segítse a szegényeket, 
így megállunk Te előtted,
Jézus által üdvözültek.

Mindent elmiílásra ítéltél,
Nincs maradandó városunk; 
Megtartónk egyedül Te lettél,
Édes megváltó Jézusunk:
Aki tégedet megtalál,
Annak nem árthat a halál.

Szeressük hát testvéreinket,
Kiknek aggódás életük, 
Gyámolitsuk szegényeinket,
Hogy örülhessünk ö velük;
Hogy örüljenek az egek,
Mert testvérek az emberek.

HAJÁSZ PÁL.

A k árom k od ásró l.
Irta : Bándy János.

Valamint a növény- és állatvilág 
tagjait megtámadja bizonyos rotha
dás, úgy a társadalom valláserkölcsi 
életének is van a többek között egy

utálatos és veszedelmes betegsége. 
És ez nem más, mint káromkodás, 
az Isten nevének hiába használása.

Régi időkben az Isten nevét csak 
kegyelettel volt szabad említeni. Az 
istenkáromlást a legsúlyosabb bűnök 
közé sorolták. Mózes III-ik könyve 
24. r. 14— 15. versében ezt olvassuk: 
„Vidd ki a káromlót a táboron kívül 
és akik hallották, a káromlást-kereket 
tegyék fejére, azután az egész soka
ság verje agyon azt kövekkel. Az 
Izrael fiainak pedig szólj, ezt mond
ván : Valaki az ő Istene ellen károm
lást szól, az ő bűneinek büntetését 
hordozza.“ — Hogy a káromkodás 
ellen küzdöttek az apostolok is, mu
tatja Pál apostolnak az Efezusbeliek- 
hez írt könyvének 4. r. 31. verse, 
mely így szól: „Minden mérges be
széd, hirtelen való felgerjedés, harag, 
kiáltás és káromlás tiközülletek ki
vettessék minden gonoszsággal.“

István király és az utána következő 
későbbi királyok törvények által gá
tolták és korlátolták honunkban az 
istenkáromlást. Bár ma is így volna, 
bizonnyal nem hallhatnánk uton-ut- 
félen az istenkáromlás utálatos hang
jait gyermektől-felnőttől egyaránt!



262. HARANGSZÓ. 1913. szeptember 14.

A káromkodás nem egyéb, mint 
az Isten szidalmazása. Szidalmazása 
ama mindeneket fenntartó és alkotó 
felséges Istennek, kinek jóvoltából 
vagyunk, élünk, mozgunk és gondol
kozunk. Akinek mindazt köszönjük, 
ami nekünk kedves és örömet szerez, 
aki a szomorúságot, lelki avagy testi 
fájdalmat is csak próbaképen adja, 
de azt is örömmé tudja változtatni. 
S akihez káromlás helyett így kellene 
mindig szólnunk: „Leborulok előtted 
Istenem, hatalmadat, nagyságodat ki 
nem beszélhetem.“

Tapasztalt dolog, hogy a károm
kodás többé-kevésbbé minden nemzet 
fiai között el van terjedve az egész 
öt világrészben, de talán leginkább 
köztünk magyarok között. Az embe
rek mosolyogva azt szokták mondani, 
hogy ezen nyelven lehet legcifrábban 
és legropogósabban káromkodni.

Hogy régebben még a külföldiek 
véleménye is az volt a magyar felől, 
annak bizonyságául álljon itt egy példa, 
melyet a Bach korszak történetében 
olvastam: „A szabadság lezajlása
után történt, hogy egy honvédtiszt 
menekültet üldözött az osztrák kato
naság. Nyomában voltak mindenütt, 
míg szerencséjére egy jó barátjához 
került, kinél, hogy üldözői nyomát 
veszítsék, béresnek öltözködött át és 
épen az istállóban volt, mikor meg
lepték a katonák. És hogy az őt kér
dezgető tiszt előtt magát el ne árulja, 
kurta feleletek közben vasvillanyéllel 
verte innen is, onnan is a szegény 
ökröket öregbéresesen, cifra káromló 
szavakkal szidva a gazdájukat és em
legetve káromlással az Istent. A fel
sült tiszt boszúsan mondta a többiek
nek: Nem jó helyen járunk; ez nem 
lehet úr, hanem született goromba 
béres —  s otthagyták.

Legtöbbet és legcsufosabbat károm
kodnak a 14 és 26 év közötti sihe- 
der-suhancok, de legkevesebben van
nak éppen közöttük, akik romlott 
lélekből és valódi rosszindulatú ér
zésből tennék a z t; amint mondani 
szokták, csak a szájuk jár szokásból. 
Ez főkép azért baj, mert a szokás 
természetté válik és rossz példát mu
tatnak a kisebbeknek, — a rossz 
példa pedig rossz felé vonz. — így 
vált és fog válni szokássá, sőt ter
mészetté némely községben nagymér
tékben a káromkodás, miszerint a 
község lakóinak nagyobb része egy 
villát tovább tenni, egy állatot igába 
fogni és megindítani vagy megállítani 
nem tud anélkül, hogy előbb egy 
hatalmasat ne káromkodjék. Teszik 
pedig ezt sokan hetvenkedésből, sőt

némelyek elmésséget akarnak ez által 
produkálni. Éppen így kaptak lábra 
oly nagy mértékben az illetlen, trá
gár és erkölcstelen beszédek is csu
pán szokásból és e beszédeket nem 
ritkán ilyen tettek is követik, mert 
amit a kamasz Pali sokszor lát és 
hall, megszokja és amit megszokott, 
azt Pál gazda sem hagyja e l ! Mikor 
ilyen emberek között nő a gyermek 
naggyá, akkor sem lesz különb, 
ha hat tanító tanította és 12 pap 
prédikál is neki. A szokás olyan, 
mint a köszvény: ha az emberrel 
megöregszik, akkor semmiféle gyógy
fürdő sem tudja megszüntetni.

Lássuk már most, miként áll a 
dolog a kisebb korú gyermekeknél. 
Faluhelyen mindamellett, hogy a ren
des iskolázást a törvény parancsolja, 
az évnek úgyszólván csak téli felé
ben járnak fel a gyermekek. A négy 
havi szünidőt, tehát az egész nyarat 
otthon meg a mezőn töltik e). Itt 
a magukra hagyatott gyermekek 
unalmukban minden meg nem enged
hető csínyt elkövetnek. Rendesen 
innen hozzák magukkal a trágár be
széd, az istenkáromlás rossz szoká
sát. E tekintetben az iskola megteszi 
a kötelességét, s a gyermek a tanító 
előtt magába fojtja a káromkodást. 
De kívánatos és szükséges, hogy a 
szülői hajlék is tegye meg a maga 
kötelességét. Intéssel, büntetéssel, 
mindenekfelett pedig jó példaadással.

E részben a szülők legtöbbet te
hetnek, mert a gyermek nevelése a 
bölcsőnél kezdődik s így az ő ke
zeikbe van letéve a gyermek jó avagy 
rossz irányban való vezetése. Jaj, de 
hányán vannak a szülők között, kik 
a nevelést, még ha tehetségük van 
is hozzá, terhes igának tartják! Azt 
mondják: elküldöm a vásott fiút is
kolába, faragjon belőle embert a ta
nító, arra való az iskola, hogy ott 
tanuljon a gyermek.

Tagadhatatlan, hogy az iskolai ne
velés nagy befolyással van a gyer
mek jövőjére, mert hisz az iskolák 
azért vannak, hogy a hiányos házi 
nevelést pótolják, az elhibázott ferde 
nevelés fattyúhajtásait levagdalják, az 
ismeretkört bővítsék, szóval: a már 
kifejlett és Istentől adott testi és lelki 
erőket működésükben célirányosan 
fejlesszék; azonban ezt a tanító csakis 
úgy és akkor érheti el, ha otthon a 
szülők házi jó neveléssel az erény 
üdvös csiráit a gyermek szivébe le
rakják és ápolják.

Ha a gondos szülők az itt elmon
dottakat komolyan megfontolás tár
gyává teszik s tőlük telhetőleg ezek

szerint is járnak el gyermekeik neve
lésében, úgy ki fog veszni idővel 
azon gyermekek száma, kik a károm
kodást büszkeségnek, a trágár beszé
det erénynek, a szülők iránti tiszte
letlenséget mindennapi divatnak tart
ják. Akkor a szülők igaz lelki örömére 
előáll egy új nemzedék, melynek isteni 
félelem, erkölcsösség, józanság, szü
lők iránti hála és tisztelet lesz a leg
drágább ékessége.

Találkozás.
Irta: Gáncs A ladár.

Künn bolyongtam a határban arra
felé, ahol a vonat alákanyarodik Fe
hérvárról a Balatonnak. Egyedül vol
tam a könyvemmel; nem is keltem 
ki belőle, csak nagy elvétve, ha 
egy-két elkésett pipacs piroslott fel 
mellőlem a fű zöldjéből. Ugyancsak 
meglepődtem hát, mikor a nagy 
csöndből erős „jó reggelt“ ütött a 
fülemhez. Oldalról jól melegre vet
kőzött bácsi igyekezett felém. Kasza 
volt a kezében, a homlokán meg 
veríték; az a pár frissen vágott rend 
rakta rá, amely ott nyújtózkodott el 
mögötte. Szívesen elfogadtam a kö
szöntését és meleg hangomban sze
rettem volna neki elmondani, hogy 
bácsi, én a maga köszöntését igen 
nagyon meg tudom ám becsülni a 
mai világban, mikor nem igen szok
ták az emberek egymást üdvözölni, 
különösen így városfele, a mai világ
ban, mikor mindenki azt várja, hogy 
a másik kezdje meg.

— Az is nehéz, — mondta köny
vemre gondolva, — de meg ez is 
az 1 —  És emelt egyet a kaszáján.

Erre már meg kellett állnom, lát
tam, hogy beszélni akar velem. De 
csak vártam. Mert valóban annyira 
szokatlan volt, amit mondott, hogy 
nem is tudtam hamarjában felelni rá. 
Szerettem volna megköszönni néki 
ezt a nagy elismerést, amiben bizony 
nem minden könyves embernek van 
része, különösen kaszás ember szá
jából nem. Arra gondoltam, hány 
efféle munkásember tudna osztogatni 
ilyet, hiszen a legtöbbje nem is veszi 
munkásnak a könyves munkást s 
aszerint ítél — a kaszások bizonyo
san, — ki milyen nagy szerszámmal 
dolgozik. Az én bácsim nem így. 
Látta, hogy mily könnyen a zsebembe 
tud csúszni kicsi szerszámom, — az 
övét ugyan senki sem rakta volna 
zsebre, — és mégis tudta és mégis 
mondta, hogy az is nehéz.
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cím és azonfelül hetenként 50 kraj
cár fizetés, ami már abban a korban 
sem volt valami fényes dotáció.

Dacára a legény címnek és az 50 
krajcár fizetésnek, a mesterségében 
ezután se tett semmiféle haladást 
tanítómesterének nagy boszuságára, 
ehelyett egy más mesterségre adta 
magát, t. i. titokban el kezdett iro
gatni és ezeket a költeményeket azu
tán vasárnaponként nagyobb társa
ságban felolvasta, sőt mint ott az 
Alpesek közt szokásos, citeraszó mel
lett el is énekelte. Ezért nagyon 
szerették az egész vidéken és min
denütt beszéltek \  „vidám szabó
legényről.“

Annyira elterjedt már a hire, hogy 
egy gráci szerkesztő, Dr. Szvoboda, 
figyelmes lett a költő-szabólegényre 
és felismerte benne a tehetséget.

Ez volt a fordulat a szabólegény 
életében, mert ezentúl felderült az ő 
csillaga. Grácba költözött, ott 4 éven 
át a kereskedelmi iskolába járt, ta
nult, majd elkezdett irogatni és csak
hamar mindenfelé olvasták az ő 
műveit.

Korábbi foglalkozását azonban nem 
felejtette el, hanem szeretettel gon
dolt inas és szabólegény voltára és 
jó öreg tanítómesterére, sőt azt szokta 
mondani, hogy neki a szabóműhely
ben töltött idő volt igazi főiskolája, 
mert ott a műhelyben varrás közben 
tanulta megismerni embertársait és 
most nem csinál egyebet, mint azokat 
az embereket leírja. Most 70 éves a 
költő, egy egész könyvtárra való 
könyvet irt már össze, neve a kül
földön is ismert. Ő pedig most is 
irja kedves történeteit a Stayer he
gyekről, az alpesi gunyhókról és 
arról az életről, mely ezekben a guny- 
hókban évezredek óta folyik.

Néhány évvel ezelőtt egy felhívást 
szerkesztett, hogy gyűjtsenek egy 
nagy nemzeti alapot az osztrák-német 
iskolák támogatására a mindjobban 
előtörő szlávok ellen. 70-ik születés
napján jelentették neki, hogy ezen

alap már meghaladta a 3 milliót, 
ezzel is „ércnél maradandóbb emlé
ket“ állított magának.

Hozzánk evangélikusokhoz nagyon 
közel áll ez a nagy férfi, külsőleg 
nem tartozik ugyan hozzánk, de szívé
ben igazi evangélikus keresztyén ő. 
(Családja már evangélikus.) A ki a 
Semmeringen át utazik Grác felé a 
déli vasúton, az Mürzzuschlagnál fenn 
a domb tetején lát egy szép, uj 
templomot, ez a mürzzuschlagi evang. 
„Üdvözítő-templom.“ Ez a templom 
Roseggernek köszöni létét, mert 
1900-ban egy felhívást bocsátott ki, 
melyben azt mondta: „Hegyek ko- 
szoruzta völgyben egy fiatal evang. 
gyülekezet van keletkezőben, az 
emberek visszatérnek az atyai házhoz, 
de ilyen nincsen, hiányzik a látható 
központ: a templom.“ Ez a szózat 
megtette hatását, egy-két év alatt 
állott a templom. Valahányszor az 
agg költő arra jár, arra viszi az útja, 
sohasem kerüli el azt a templomot, 
hanem ott ül a szószék alatt és 
szívvel-lélekkel énekel az Urnák.

A biblia az ő szent könyve, neki 
a könyvek könyve; mint Arany 
Jánosunk úgy ő is ezt a könyvet 
helyezi minden más könyv fölé, 
azért minden írásából mély vallásos
ság áramlik felénk. A biblia szellemé
ben él és beszél. Igazi próféta ő, az 
ó-szövetségi prófétákhoz hasonlóan, 
kit az Úr a szabóműhelyből szólí
tott elő.

B ib lia i re jtv én y ek .
A Harangszó Bibliai rejtvényei s 

annak szép eredménye oly nagy örö
möt keltett mindenfelé, hogy sorjában 
kapjuk egyházi vezetőinktől a bizta
tást, hogy csak folytassuk a rejtvé
nyek feladását, csak szoktassuk biblia- 
olvasásra evang. népünket 1 Isten se
gítségével meg is akarunk maradni 
megkezdett munkánk niellett 1

Ezt a szándékunkat megkönnyiti 
lapunk egy kedves munkatársa, Kiss

Béla bácsujfalusi lelkész, ki lelkese
déstől áthatott levelében 10 új bibliai 
rejtvényt küld, de egyszersmind küld 
a megfejtők számára 10 darabot „Mi 
az igazság“ című értékes könyvéből. 
Mikor néki érdeklődését és áldozat- 
készségét így is megköszönjük, íme 
itt adjuk az 5 első bibliai rejtvényt:

1. Mózes hányadik könyvének,
hányadik részében van ez a parancs 
megírva: „ Az ő atyját és anyját min
den ember tisztelje ?“ ,

2. Példabeszédek könyvének hánya
dik részében, annak hányadik versé
ben fordul elő ez a tanács: „Sok 
mézet enni nem jó.“

3. Melyik 2 evangéliomban s azok
nak mely részeiben s hányadik ver
seiben fordul elő Jézus ezen mondása: 
„Ha annyi hitetek volna, mint a mus
tármag stb.. . . "

4. Melyik evangéliomban fordul elő 
ez a s z ó : Frigia, kétszer ?

5. Pál melyik levelében mondja ezt: 
A törvény betöltése a szeretet ?

A megfejtések október hó 4 ig a 
Harangszó szerkesztőségéhez Kör
mendre küldendők.

Minden bibliai rejtvény megfejtői 
között egy-egy könyvet sorsolunk ki, 
azok közt, akik mind az ötöt meg
fejtették, szintén egy könyvet.

A megfejtők névsorát a Harangszó 
október 12-iki számában közöljük.

O lv a s sá to k  a  b ib liá t .
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs. Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik olt a leotőbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Szeptember 14. vasárnap, Jerem. 9, 1—15.

„ 15. hétfő, Jerem. 9, 16—23.
„ 16. kedd, Jerem. 10, 1 —16.
„ 17. szerda, Jerem. 13, 1—11.
„ 18. csütörtök, Jerem. 13, 12—27.
„ 19. péntek, Jerem. 14, 1—9.
„ 20. szombat, Jerem. 14, 10—22.
„ 21. vasárnap, Jerem. 15, 1—9.
„ 22. hétfő, Jerem. 15, 10—21.
„ 23. kedd, Jerem. 17, 5—18.
„ 24. szerda, Jerem. 17, 19—27.
„ 25 csütörtök, Jerem. 18, 1 —10.
„ 26. péntek, Jerem. 18, 11—23.
„ 27. szombat, Jerem. 19, 1 —13.

Y  /jVJ A C
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Irta : ifj. M észáros Kálmán erdészeti fő- 
isk. hallgató.

A fa ültetése.
Fát október elejétől április végéig 

ültessünk, de vigyázzunk, hogy na

© A Z D
gyón hideg ne legyen. Mert ha nagyon 
hideg van, akkor a fa hajszál gyö
kerei, avagy vékonyabb gyökerei is 
igen könnyen elfagyhatnak. A tapasz
talat arra tanít bennünket, hogy ha 
tavasszal mennél hamarább ültetünk,1

a fogamzás annál biztosabb. Ha fa
iskolában nem kaphatni* fát, vagy 
ha saját nevelésünk nincsen, akkor 
kénytelenek vagyunk venni. Vannak 
kereskedelmi faiskolák, ahol az a cél, 
hogy minél mutatósabb fát szállít
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sanak piacra. Az ilyenek nitrogénben 
dús talajon nevelik fel fáikat, amivel 
a vevőközönségnek kárára vannak. 
Ugyanis a kitűnő minőségű talajból 
a fa silányabb talajba kerül, és az 
ilyen csak sínylődik. Talán egész 
Dunántúlnak legjobban megfelel az 
Unghváry-féle ceglédi faiskolából ki
került gyümölcsfa, mert annak a talaja 
nem olyan jó mint a mienk, így a 
másodrendű talajból jobb talajba kerül
vén, majdnem minden fa megfogamzik. 
Ha a föld forgatott, akkor csak akkora 
gödröt ásunk, amekkora a gyökerek 
befogadására elegendő; ellenben a 
mely régebben volt forgatva, ott 
1— 15 m. széles legyen a gödör és 
legfeljebb 80 cm. mély. Ásás közben 
hányjuk külön a termékeny földet 
és külön a terméketlen földet. A fá
nak gyökereit pár centiméterre, meg
vágjuk, mert így könnyebben veheti 
fel a talajból a vizet.

A fát rendes körülmények között 
olyan mélyre ültessük, mint amilyen 
mélyen az a faiskolában volt. Ha a 
talaj magasabb fekvésű és melegebb 
(tehát déli oldalon), akkor 2—3 cm.- 
rel feljebb ültetjük. Ha talajunk vize
nyős, akkor körülbelül 40 cm.-nyi 
magas hányásba ültetünk. Ezeket a 
hányásokat a talaj színéből készítjük.

De bárhová is ültetjük a fákat, a 
jobb földet mindig a gödör aljára 
húzzuk, a gyökereket eligazítjuk, erre 
hányunk annyi földet, hogy 10 cm.- 
nyire be legyen födve. A földet a lehető 
legjobban nyomkodjuk a gyökerek
hez, mert az a fő, hogy a fa tövét

jó föld vegye körül. Erre most te
gyünk a rosszabb földből 20 cm.-nyi 
vastagságban, aztán megtapossuk és 
a gödröt földdel behányjuk, de úgy, 
hogy a földből egy tányér alakú 
töltést is csinálunk. Ezt annyival is 
inkább megtehetjük kedves olvasó, 
mert kemény földből sokkal több 
köbtartalmú puha föld lesz. A fát 
ősszel nem öntözzük meg, tavasszal 
azonban igen. Ha a fa nagyon közel 
van a konyhához, avagy a mosó
konyhához, akkor a szappanos vizet 
nem kell az udvar közepére kiönteni, 
vagy épen — mint némely helyen 
láttam —  az utcára kivinni, hogy 
ott minél nagyobb sár legyen, hanem 
öntsük a fa, vagy a szőllő tövére, 
annyival is inkább, mert a vizen kívül 
a szappanban levő nátrium, továbbá 
a szódában levő kalcium csak hasz
nára lehet a gyümölcsfáknak. Hogy 
a talajt a kiszáradástól megóvjuk, 
célszerű azt 5 cm, vastagságban 
trágyával beteríteni.

A fák mellé karót tegyünk ok
vetlenül. Legcélszerűbb a karót ülte
téskor először elhelyezni és csak az
után a fát. Némelyek szerint nem 
okvetlenül szükséges, csak széljárta 
helyeken. De a tapasztalat arra tanít 
bennünket, hogy amely fácska mellett 
karó nincs, az nem nőhet egyenesen, 
mert rendesen tavasszal majdnem 
mindenhol erős szelek fújnak, egy 
fácska pedig nagyon is rá van szo- 
rúlva arra a védelemre, amelyet neki 
egy karó nyújthat. Karót alkalmaz
hatunk egyet, kettőt esetleg hármat

is. Minél többet tehetünk a fa mellé, 
annál jobb, mert nagyobb a védelem. 
A karót, mielőtt rendeltetési helyére 
juttatnánk, a kéregtől megtisztítjuk, 
hogy a kéreg alatt levő apróbb fér
geket onnan elűzzük. A karót ter
mészetes állapotában (tehát nyersen), 
esetleg kissé meghegyezve állítjuk az 
ültetendő fa mellé. Némelyek a karó 
tövét megégetik, hogy ne korhadjon 
olyan hamar. Azonban a tapasztalat 
azt bizonyítja, hogy a karó ilyen 
állapotban még korábban pusztul el, 
mintha azt nem égették volna meg. 
Helyesen cselekszünk akkor, ha a 
karó tövét megégetjük, utána kát
rányba mártjuk és ilyen állapotban 
helyezzük rendeltetési helyére, mert 
így könnyebben ellentáll mindennemű 
gombának. Újabban sodronyhálóval 
veszik körül, amely tartós és télen 
a nyulak rágása ellen is elég véde
lem. Az oltványt gyengén, illetve lazán 
kötjük a karóhoz az első években, 
és utóbb mindig jobban. Az első 
években azért nem, mert a talaj év
ről évre sülyed (már t. i. a fa körül), 
s a fa tövei meglazulhatnak, amely 
körülmény esetleg a fa megeredését 
hátráltatja, esetleg megszünteti.

(Folytatjuk.)

GABONAÁRAK.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913. évi szept. hó 11-én.
Búza 19.20, Rozs 15.20', Árpa 15.20, Zab 

—.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Egyházkerületi gyűlés. A dunán
túli evang. egyházkerület aug. végén 
tartotta közgyűlését Kőszegen Gyurátz 
Ferenc püspök és Berzsenyi Jenő 
kér. felügyelő elnöklete mellett. A 
gyűlésen mindenekelőtt Gyurátz Fe
renc püspök részletes jelentését tár
gyalták, majd iskolai és közegyházi 
ügyeket intéztek el. Elhatározták, 
hogy a kőszegi felsőbbleányiskolát 
mai formájában megtartják, de igye
kezni fognak azt tanítónőképzővel 
kiegészíteni. Elhatározták, hogy a 
soproni tanítóképző intézet gyakorló 
iskoláját még egy vezető tanár alkal

mazásával fejlesztik. Gecsányi Gusz
táv nyugalomba vonult igazgató ér
demeit méltatta a közgyűlés s biza
lommal üdvözölte Hollós János uj 
gimn. igazgatót. — Kér. közgyűlést 
megelőző nap délelőttjén az egyház- 
ker. evang. egyesület tartott gyűlést, 
melyen Kapi Béla, az egyesület 
jegyzője terjesztett elő jelentést. 
Ugyanezen órákban az egyházker. 
tanítóegyesület is ülést tartott Sass 
István surdi tanító elnöklete alatt. 
Este gyámintézeti közgyűlés volt, 
melyet megelőző istentiszteleten Pál
mai Lajos győri lelkész prédikált gyö
nyörű evangéliomi igazságokat, meg
ragadó, közvetlen módon, majd Kiss

János szombathelyi lelkész, az egy
házker. gyámint. uj elnöke, tartott 
szép emlékbeszédet Löw Fülöp volt 
elnökről. A gyűlések három napon 
át tartottak.

Lelkószavatás. Augusztus 31-én 
avatta lelkészekké Gyurátz Ferenc 
püspök a soproni theol. akad. öt 
végzett hallgatóját a körmendi evang. 
templomban. A szép ünnepségre a 
nagy templom zsúfolásig megtelt. 
Gyülekezeti közének után Stráner 
Vilmos theol. akad. tanár imádkozott 
s oltári szentigéket olvasott; majd 
a vegyeskar bűnbánati éneke után 
Kapi Béla lelkész kiszolgáltatta a 
felavatandóknak az úri szent vacsorát.
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Szerettem volna megdicsérni érte, 
szerettem volna megmondani neki, 
hogy ilyen ember még nem akadt 
utamba, h o g y : bácsi, maga valami 
nem mindennapi ember. De aztán mégis 
csak az csúszott ki számon feleletül:

— Próbáltam én azt is!
Az jutott eszembe, hogy diákko

romban falura kerülve, nem egyszer 
megfogtam én is a kaszát, míg a 
munkások fölöstökörnöt ettek, de ép
pen elég volt belőle/ addig, míg fö- 
löstökömöt ettek. És azt akartam 
vele mondani, hogy nem vetem meg 
az ő munkáját sem s azt is tudom, 
hogy éppen nem könnyű az. De az 
én emberem, úgy látszik, nem igen 
volt kiváncsi erre. Nem a maga mun
kájáról akart ezúttal beszélgetni.

Azonban odaért hozzám, felém 
nyújtotta kezét s megmondta, hogy 
Horváth Istvánnak híjják. De én in
kább azt szerettem volna kivenni be
lőle, honnét tudja ő kegyelme, hogy 
az én mesterségem is nehéz. Sehogy- 
sem tudtam ügyes kérdést találni 
hozzá. Ő a zsebemre nézett, mintha 
a könyvemet keresné. Előhúztam 
neki, zavartan k issé; nem tudtam, 
hogy miben kiváncsi rá. Azért csak 
fogtam a kezemben, mert alighanem 
azt akarta mondani, hogy a szerszám 
a kézbe való.

— Talán össze akarja mérni a 
szerszámainkat, — gondoltam. . .

— Hát aztán micsoda könyv az 
uram ?

— Hohó bácsi, ez olyan könyv, 
amilyet kend még talán soha is lá
tott ! Nem magyar könyv ez. — És 
meglehetősen felemeltem hozzá a 
könyvemet.

— Nem-e 1 Ej, dehogy nem ! Lát
tam én már deákul is könyvet, meg 
olyant is, hogy görögül volt. Olyanul, 
ahol most háborúskodnak. Nekem is 
volt egy Pista fiam. Az is ilyen úrrá 
akart tanulni. Annak volt.

—  Igazán ? Hát akkor látott már 1 
— Csodálkoztam engesztelőleg.

Egy kicsit elhallgatott az öreg, lát
szott, hogy a kérdésemet várja.

— Hát aztán úrrá tették-e a Pista 
fiát azok a nem magyar könyvek ?

— Dehogyis tették, uram! Hiszen 
éppen az, hogy nem tették. Nem is 
tesznek azok a könyvek senkit sem 
úrrá, ha csak arra nem születik va
laki. — Mondta lemondólag s leeresz
tette a hangját minden mondata után, 
mintha mindenikben egy nagy csa
lódás lett volna; s oly keserű meg
győződéssel, milyet csak az élet után 
kapunk.

Hallgattunk. Láttam, hogy fájna

néki, ha tovább bolygatnám. Látszott 
rajta is, hogy a könyvemről akar 
beszélni, mert megint csak arra me
resztette szemét. Es én segítettem 
hozzá.

Hát akkor onnét tudja, hogy ez is 
nehéz. — És énis a könyvemet néz
tem, úgy, ahogy még soha sem néz
tem.

—  Onnét bizony, meg azt is on
nét tudom, hogy veszedelmes szer
szám az az úr könyve. Veszedelmes 
portéka az én kaszám is, de vesze
delmesebb ez a könyv. Sok kárt te
het vele az ember magában is, de 
még többet a másikában. Lássa, én 
sohase vágom meg magamat a szer-. 
számommal, a könyvvel meg de hány 
ember megvágja magát. És ha meg 
is vágnék vele valakit, mindjárt el
szednék tőlem. Még be is csuknának, 
kiváltkép, ha akarvást tenném. Meg
lehet sohase kerülhetne kasza a ke
zembe, soha ez életben. De a könyv
szerszám, az ezerszerte rosszabb. 
Azzal az ember megvághatja magát 
tízszer is, vághat vele sebet másokon 
akár százat is, mégsem veszi el senki 
a kezéből, sőt egy helyébe tizet is 
adnak néki. Pedig több éle van egy
nek is, mint a kaszának s többet 
lehet eggyel is ártani, mintha az ura
dalom minden kaszását neki állítom 
az embereknek. Mert nehéz, kényes 
portéka ez a könyv. Van benne sok 
jó is, de rossz is. Az a legnagyobb 
baj vele, hogy a rosszát legkönnyebb 
kitanulni belőle. A legtöbb ember 
benn hagyja a javát, mert az nehéz. 
Éppen így volt az én Pista fiam is. 
Annak is a java az nehéz volt, azt 
benn hagyta, csak a rosszát szedte 
ki, mert ahhoz nem kellett nagy 
mesterség s most az a rossza eszi- 
veszekíti ott fönn, abban a nagy vá
rosban. Azt mondja, hogy ő okosabb, 
mint a király, ha nem is okosabb a 
pápánál. Jézus, Mária bocsássa meg, 
hogy ki kellett mondanom.

Kicsit megállt, de benn volt a 
szóban, mintha készült volna rá, 
mint a pap a prédikációra. Csak 
hagytam.

—  Cucilista lett, az ördögé lett. 
Pedig, ha nem késztettem volna a 
könyvhöz, most az én fiam lenne 
s itt kaszálna velem. Azért mon
dom ezt el, hogy tanuljon belőle az 
úr, mert látom, hogy még fiatal, 
hasznát veheti. Bárcsak engem ok
tattak Volna ki hamarább, bizonyo
san nem esett volna meg ez velem. 
Mert legjobb, higyje el nekem az úr, 
ha a gyerek az apja mesterségében 
marad. Nem tudom, hogy micsoda

személyzet az úr, de azt látom, hogy 
tisztességes keresztény katholikus 
ember. Meglátom én ránézvésf, hogy 
ki való hozzánk.

Szegény bácsi, ha tudta volna, 
hogy ez egyszer csalódott 1 —

— Hát azért azt is megmondom, 
hogy én szociálista vagyok, de ke
resztény szociálista. Annak kell lenni 
minden becsületes keresztény katho
likus embernek. Megmondták azt a 
papok. Hogy az Isten áldja meg 
őket. Mert én is benne vagyok a 
körben, benne vagyok a legényegye
sületben. Jó dolog az. De még jobb, 
ha Mária-kongregácionista is az em
ber. Én is az vagyok.

Büszkeséggel mondta. Jó, hogy 
nem kérdezte meg tőlem, hogy az 
vagyok-e én is. De igy csak hagy
tam, mert észrevettem, hogy még 
sokat tud mondani.

— Megtanítják ott az ember gye
rekét sok szép jóra. Felvilágosítanak 
bennünket, hogy be ne csapjon a 
hamis világ. Mi nem megyünk a 
zsidó cucilisták közé. Azokhoz semmi 
közünk; mi keresztény katholikus 
szociálisták vagyunk. Nem szabad 
engedni a jussunkból, már úgyis ele
get kihúztak tőlünk. Magunkat pár
toljuk ne a zsidót I Nem veszünk a 
zsidótól semmit, azért van a keresz
tény szövetkezeti bolt. Mert a zsidók

vugy is megesznek bennünket. Elsze
dik a földünket, még a pénzt is 
pénzért adják, kitesznek a házaink
ból s nem nyugosznak, míg az utolsó 
gyékényt szedik ki alólunk.

Közben már egészen tűzben jött, 
szónoki hangba csapott át, mintha 
a tömeg ezer füle hallgatná.

— Nézze csak uram, ott a Mári 
nénémet I Látja, az a föld is, ahol 
a Mári néném áll zsidó kézbe kerül, 
nem adok neki pár évet, ha el nem 
jönnek famíliástul közibénk.

Igen, láttam. A krumpliföld sarkán 
állt egy asszony. De csak állt. Úgy 
látszik a Mári néniéknek más volt 
a világnézetük s így az elveik is 
mások. És ezeket az elveket nem 
lehetett olyan hízelgésekkel enyhí
teni, hogy „Mári néném*, mert a 
Mári néni bizonyosan csak oly fel
tétellel állott volna szóba, hogy 
„István Bátyám“. így azután látta 
az én emberem, hogy hálásabb kö
zönsége vagyok én, hozzám fordult, 
de szűkebbre fogta kissé a hangját.

— Most azért kell dolgoznunk, 
hogy meglegyen az autonómia. Mert 
szégyen és gyalázat, hogy papjain
kat a zsidók, meg a reformátusok 
választják s még jó, hogy nem ma
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guk közül ültetnek valakit hegyibénk. 
Múltkor már mondta az elnök úr, 
hogy most már nemsokára mégis 
meglesz. S ha meglesz, az a mi 
dicsőségünk. Azért csak egyesülni, 
tömörülni! Nem szabad még magunk
ban is széthúznunk, hiszen már igy 
is a magunkra nőttek ezek a . .  .

Közbe vágtam neki hirtelen, hogy 
valami nagyot ne találjon még utóbb 
mondani.

—  Ugyan bácsi, hiszen még nem 
vagyunk annyira 1 Fehérvárott még 
azért nem igen panaszkodhatni. Csak 
nem gondolja, hogy a zsidók, meg 
a reformátusok többen vannak, mint 
a katholikusok.

— De bizony éppen azt gondo
lom. Merthogy többen vannak, két- 
szerannyinál is többen. Megvan ez 
nálunk papiroson ott benn a körben. 
Van ott egy nagy könyv, az meg
mutatja, hogyan nyomnak el bennün
ket. Úgy hijják, hogy statisztikás 
könyv. Megvan abban pontosan 
napról-napra, hétről-hétre, hogyan 
állunk. Kiolvassák nekünk azt min
dig, valahányszor ott vagyunk.

Mit tehettem ? Csak hagytam. Tud
tam határozottan, hogy ötször annyi 
katholikus van Fehévárott, mint 
amennyi a többi együttesen. De azt 
is tudtam, hogy ha húsz más könyv
ből mutattam volna is ki, hogy nincs 
igaza Horváth uramnak, akkor is 
csak a statisztikás könyvnek hitt 
volna inkább. És elvégre másnak 
nem ártott vele, magának meg hasz
nált, hát csak hagytam.

Annyit azonban megérzett, hogy 
most már elegem van belőle s igye
kezett a búcsúra térni.

— Hát aztán csak hirdetni kell 
ezeket az elveket. Mindenfelé a vilá
gon. Meg kell mutatni, hogy mi is 
tudunk még valamit. Az úr majd sok 
helyen megfordul, sok jót tehet vele. 
De nem csak szájjal kell beszélni, 
mert az még nem elég. Tenni is kell 1 
Beszéljen a szív is 1 Itt sem a száj 
beszél csupán, beszél a szív is. — 
És ráemelte a kezét. —  Mert hiába 
beszél a száj, ha nem beszél vele a 
szív. De meg az sem elég, ha a szív 
beszél, beszélni kell a szájnak is. 
Áldja meg az Isten, jó uram 1 Dicsér
tessék az Úr Jézus Krisztus!

De azért ez nem volt az utolsó 
szava hozzám. Nagyon tetszett neki 
az a hangzatos gondolat a szívről, 
meg a szájról, elmondta mégegyszer 
kissé más kiadásban. Meglátszott rajta, 
hogy nem először mondja el, sőt azt 
is kiéreztem, hogy először sem ma
gától mondta el. De legalább szépen

megtanították rá s legalább nem hiába.
Már jól elváltam tőle, mikor még 

egyet felém kiáltott.
— Aztán csak ne tessék elfeledni, 

hogy veszedelmes szerszám az a 
könyv, hogy a veszedelmet legköny- 
nyebb belőle eltanulni. Adja Isten, 
hogy csak a nehezét tanulja e l !

Ezt ugylátszik kifelejtette a bú
csúztató utravalóból. Megköszöntem 
neki. Nemcsak a jókívánságot, de 
az egész találkozást. Mert még mi
kor messze voltam is, fülemben volt 
hangja: „A jót tanulja ki belőle; 
akkor szívesen mondom mindig, 
hogy az is nehéz“.

Azután eszembe jött még sok 
minden s míg haza értem, annyi 
sok tanulságot tudtam levonni e talál
kozásból, hogy elhatároztam, mindig 
szívesen fogok gondolni a maga he
lyén derék Horváth Istvánra.

Csak mikor a parókiára kerültem, 
éreztem magamban kis szemrehányást. 
Miért nem mondtam, hogy nem va
gyok katholikus, hanem az evangé
likus pap fia ? De aztán megvígasz- 
talódtam; talán jobb volt ez is íg y !

A fontos az egészben különben 
is az, hogy értsük m eg: mi minden 
jót tanulhatunk meg jó Horváth 
Istvántól 1

Szabóinasból híres költő.
— Egy érdekes élettörténet. —

Irta: Schrödl József.

Rosegger Péter, az osztráknémetek 
jelenleg élő legnagyobb költője, az 
idén július 31-én ünnepelte 70-ik 
születésnapját és ez alkalommal nagy
ban ünnepelték az agg költőt egész 
Ausztriában és Németországban, kü
lönösen pedig az ő erdőkoszoruzta 
hazájában, a „zöld“ Stayerországban. 
Közelből és távolból ezrek és ezrek 
üdvözölték, községek, városok dísz
polgárokká választották, a bécsi egye
tem doktori címet adott neki, a szom
szédos Alpok tetején mindenütt nagy 
örömtüzek égtek, több mint 20 köz
ség küldöttsége felkereste erdei ma
gányában és értékes ajándékot nyúj
tott át. Egyszóval a szeretetnek ezer 
jeleivel halmozták el, ami költővel és 
Íróval csak ritkán szokott életében 
megtörténni, mert az emberek nagy 
férfiaikat rendesen csak haláluk után 
szokták megbecsülni.

A nagy férfiúnak nagyon érdekes 
a pályafutása, azért röviden el sze
retném azt mondani.

 ̂ Rosegger Péter mint egyszerű

szabóinas kezdette meg pályáját és 
a költő sok humorral szokott írni 
életének eme szakáról. Szegény föld
míves szülők gyermeke volt, sok volt 
a gyerek, kevés a föld, azért a szü
lők nem minden gyereknek szánhat
tak egy darabot a birtokból. A kis 
Péterke különben is vézna, vékony 
dongáju legényke volt, a nehéz 
mezei munkát nem igen bírta volna, 
azért a szülei elhatározták, hogy 
szabóinasnak adják, a tűt majd csak 
elbírja. 17 éves volt már Péter, mikor 
édesanyja átment vele a szomszéd 
faluba St-Kathreinba és ott bekopog
tatott Orthoser Ignác szabómesternél. 
Ott szép rendén előadta, hogy mi
csoda járatban van. Elég őszintén 
elmondotta, hogy bizony azért akar
nak szabót nevelni a fiukból, mert 
egyébre gyenge. Node, több se 
kellett az öreg Náci bácsinak! Eny- 
nyire lebecsülni az ő tisztességes 
mesterségét!

Haragosan felfortyant: Hát most 
már minden szemét szabó akar 
lenni ? 1 Kereken kijelentette, hogy 
bizony a fiút nem fogadja el inasnak. 
Végül azonban megbékélt, elfelejtette 
a „nagy sértést“ és megalkudtak.

Néhány hétre rá a Péterke össze
szedte cókmókját, hóna alá vette és 
átment az ő tanítómesteréhez.

Az öreg Náci bácsi szívesen fo
gadta új inasát, kezébe nyomott egy 
Mária-Terézia-tallért és eképpen szólt 
hozzá: Mától fogva az én házamban 
lakói, tehát az én házamhoz tartozol, 
mindenről, ami kell, én gondoskodom.

Ettől fogva a Péterke ott ült a 
szabóműhelyben és forgatta fegyve
rét, a tűt. Három évig tartott a tanu
lási idő, de bizony nem sokra ment. 
Az öreg mester váltig csóválta a fe
jét, hogy a szabótudomány olyan 
nehezen megy új tanítványa fejébe, 
különösen a szabászathoz nem értett, 
pedig ez a legfontosabb a szabómes
terségben. Ennek is megvolt a maga 
oka. Mert az ujságpapirost, melyet 
elébe adtak, nem arra használta, hogy 
különféle kabát- és nadrágmintákat 
vágjon ki belőle, hanem mindig azt 
nézte, mi van ráírva arra a papirosra.

Szinte falta az olvasmányt minden 
válogatás nélkül, ami csak kezébe 
került, lett légyen az kalendáriom, 
könyv vagy régi újság.

Az öreg Náci bácsi nem igen volt 
meghatva inasának ilyetén való tanu
lása által, de mikor a 3 év letelt, 
mégis csak felszabadította Pétert, de 
csak „saját kezéhez“, azaz ha tovább 
dolgozik nála, mint legény. Ettől 
fogva Péterünknek kijárt a „legény“
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A vegyeskar ünnepi karéneke után 
Gyurátz Ferenc püspök, Bancsó Antal 
theol. akad. igazgató és Kiss János 
szombathelyi lelkész kíséretében az 
ofeár elé lépett s gyönyörű avatási 
beszéd után felavatta Grosz János, 
Káldos István, Odor Lajos, Síkos 
Gyula és Schermann Sándor lelkész
jelölteket. Az avatási szertartás után 

S a jelenlevő 10 esperes, theol. tanár 
és lelkész szintén megáldotta a Krisz
tus uj vitézeit. A püspök imádsága, 
áldása s a gyülekezet közéneke zárta 
be a szép ünnepséget. A jó Isten 
áldását kérjük anyaszentegyházunk 
új őrállóira 1

Uj gyámintézeti elnök. Löw Fülöp 
locsmándi lelkész elhunytéval meg
üresedett egyházker. gyámintézeti el
nöki állásra az egyházmegyei gyám
intézetek bizalma Kiss János szom
bathelyi lelkészt, a gyámintézet eddigi 
pénztárosát választotta meg. A jó Is
ten tegye áldottá az új vezér mun
kálkodását a szeretet és könyörüle- 
tesség m ezején!

Dunaföldvár nyeresége a veszte- 
teség után. Gyurátz Ferenc püspök
nek egy ismeretlen nagylelkű ember
barát 1000 koronát bocsátott rendel
kezésére a zivatartól és árvíztől súj- 

I  tott gyülekezetek felsegélyezésére. A
I főpásztor ezen összegből 600 koro

nát a dunaföldvári ev. egyházközség
nek küldött el segély gyanánt a tem
plomon okozott sérelmek orvoslásá
nak költségeire. A dunaföldvári ev. 
gyülekezet az isteni jóság iránt alá
zattal eltelve mély háláját fejezi ki 
az ismeretlen jóltevő és az adományt 
kezelő főpásztor nemes cselekedetéért 
és a nagylelkű adományért hálás kö
szönetét mond.

Jótékony táncmulatság. Makkos- 
hetye és környéke ifjúsága valláskü
lönbség nélkül Mhetyén műkedvelői 

j előadással egybekötött táncmulatságot 
rendezett az Alszoporon építendő ev. 
templomalap gyarapítására. Szinre 
került: Árva Rózsi c. népszínmű. Az 
előadás sikerét bizonyítja, hogy azt 
meg kellett ismételni.

Szereplők voltak : Joó József, Joó István, 
Nagy Miklós, Horváth Ferenc és Kiss József 
Felszoporról. Simon Sándor, Kovács Rudolf és 
Simon Miklós Alszoporról. Hetyey Miklós, 
Hetyey József, Hetyey Erzsiké, Hetyey Ida, 
Horváth Tercsi és Skriba Jolán Makkoshetyéről, 
Ágoston János, Ágoston Lidia, Pállfi Mariska 
és Bögöthy Irma Simaházáról, Horváth János 
Felsősághról, kik a szép számmal megjelent 
nézőközönség élénk tetszése mellett játszották 
el a szép darabot. Az előadás bevétele volt 
210 K 44 fill , kiadása 77 K 98 fill., úgyhogy 
a jótékony célra 132 K 46 fillér maradt.

Egy épülő templom javára. Fénye- 
,1 sen sikerült táncmulatságot rendezett

f. évi augusztus hó 4-én az ostffyasz- 
szonyfai evang. gyülekezeti nőegylet, 
melyen a helybeli lakosok rang- és 
valláskülönbség nélkül igen nagy 
számban vettek részt. Vidéki vendég 
is sok volt. Az összes bevétel 515 
korona, melyet a nőegylet a közel
jövőben építendő templom felszere
lésére fordít.

Biblia-árusitókra van szükség! A
Skót Nemzeti Biblia-Társulat néhány 
kolportőri állása megüresedett. Olyan 
fiatalemberekre van szükség, kik sze • 
rétik Jézus Krisztust és az emberi 
lelkeket. Kéretnek azok, kik ez Isten
ért való munkába beállni akarnak, 
adják be kérvényeiket azonnal W ebs
ter James lelkészhez Budapest. VI., 
Vörösmarty-u. 49. sz. hozzácsatolva 
korukról, családi állapotukról szóló 
bizonyítványt és arról, hogy milyen 
nyelven beszélnek, mi mostani foglal
kozásuk, melyik vallásfelekezethez 
tartoznak és hogy miért óhajtanának 
kolportőrök lenni. Október 31. után 
érkező ajánlatokat nem vesszük tekin
tetbe.

I tth o n ró l.

József főherceg az árvízkárosultak
nak. József tőherceg az árvízkárosul
tak közt leendő szétosztás céljából 
tízezer koronát küldött a belügymi
niszternek.

Falu a kivándorlóknak. Néhány hét
tel ezelőtt a Dunántúlt egy sajátságos 
felhívás járta be, a melyben Kuffler 
Benő íejérmegyei nagybirtokos egy 
különös tervet vetett fel. A kivándo
rolni szándékozók figyelmébe aján
lotta, hogy Szolgaegyháza nagyközség 
mellett, két fővasutvonal mentén, alig 
három-négy órányira a fővárostól, 
teljesen uj falut építtet és munkáról 
is bőven gondoskodik. Két gyár, több 
ipartelep és igen sok mezőgazdasági 
üzem foglalkoztatja majd az' odatele- 
pülőket. A letelepedés teltételeit na
gyon előnyösöknek festette a felhívás. 
E szerint a házhelyek négyszögöle 
70—80 fillér, a középitményekről a 
telepitő gondoskodik, építési kölcsönt 
pedig egy hitelszövetkezet nyújt. Ilyen 
feltételek mellett természetesen bőven 
akadt jelentkező és a falu építése már 
meg is kezdődött Stolczer Imre győri 
műépítész tervei szerint

B orzalm as tö rté n e t. Pakrácon történt 
ez a rettenetes eset. Ivakovics Stevo földmi- 
ves, a ki eladta ökreit néhány száz koroná
ért, a kapott pénzt vánkosa alá rejtette. Há
rom éves kis fia valahogyan előkaparta a 
százasokat és játszadozni kezdett a cifra pa
pirossal, miközben egyet elszakított. Az apja 
észrevette és jóllehet a bankó éppen annyit 
ért elszakítva, mint azelőtt, mégis éktelen

dühre gyuladt. Hirtelen haragjában szekercét 
ragadott és a kis fiút valósággal lelejezte. A 
gyerek anyja a konyhában éppen pólyásgyer- 
mekét fürösztötte, a mikor meghallotta na
gyobbik fia rémes sikoltozását. Berohant a 
szobába, a hová éppen akkor ért, mikor a 
gyermek feje lehullott. A borzalmas látvány
tól elájult, merevgörcsöt kapott és eszmélet
lenül elterült a szoba földjén Ez alatt a 
konyhában őrizetlenül hagyott csecsemő be
lefulladt a fürdővízbe A rettenetes esetnek 
sok a tanulsága. Talán a legfontosabb az, 
hogy tanuljunk meg uralkodni indulatainkon. 
Luther Márton egy helyen arra int, hogy ha 
ielindulás vesz rajtunk erőt, sohase határoz
zuk el magunkat semmire se, hanem előbb 
mondjunk el egy rövid imádságot.

A katona árvái. Megható történetet ír
nak az újságok egy szabadságolt katonáról, 
ki a nehéz időket ott töltötte állig fegyver
ben a bosnyák határon. Történt, hogy egy 
Katona József nevű becsületes csertési föld
művest fegyverbe szólított még kora tavasz- 
szal a behívóparancs. A derék szál ember 
búcsút vett feleségétől, két apró gyermekétől 
s azzal vasútra ült és bevonult ezredéhez, a 
boszniai hegyek közé. Haza gondolt sűrűn, 
mert beteg volt az asszony, a mikor oda
hagyta s az Írások, a mik érkeztek, nem hoz
tak jó hirt. Májusban elmaradt az Írás, június 
elején pedig mindössze egy távirat jött, hogy 
az asszony meghalt. A szegény baka sirva 
fakadt és szabadságot kért. A bajtársai rak
ták össze a garast, hogy hazamehessen. Va
lahogy hazakerült, eltemette az asszonyt. A 
mikor lejárt a szabadsága, pontosan jelent
kezett az ezredrapporton. De nem volt egye
dül. Vele volt két kis gyereke is.

— Hát a gyerekeket minek hozta ide ? 
— kérdezte az ezredes.

A szegény katona így felelt:
— Nincs a faluban senki, aki gondjába 

vette volna szegényeket. Én majd megosztom 
velük a menázsimat. Legalább nem halnak 
éhen . . .

Az ezredesnek könny szökött a szemébe. 
Nem felelt semmit, hanem a tiszti étkezőbe 
ment, a hol nem sokáig maradt. A mikor 
visszakerült, egy csomó pénzt nyomott a ka
tona markába. Lehetett vagy ötszáz korona.

— Fogja, ezt az ezred tisztikara gyűjtötte 
magának I Még ma szabadságolom. Menjen 
haza és viselje gondját a két gyereknek.

Ezután megsimogatta a két szepegő gyerek 
arcát, süteményt nyomott a kezükbe és elbo
csátotta a katonát . . .  Ez a legújabb katona- 
história, a melyet meleg szóval mesélgetnek 
egymásnak a rezervisták, a kik most kerültek 
haza a határról.

A marosujvári földcsuszamlás. A
rettenetes sok erdélyi esőzés és ár- 
viz sok bajt csinált a marosujvári 
sóbányában. Egy bizottság most 
megállapította, hogy a viz szivattyu- 
zási munkálatokat már legközelebb 
megkezdik. Megállapították, hogy 160 
millió korona értékű sósvizet kell 
kiszivattyúzni. A viz eltávolításának 
következményei beláthatatlanok. Le
het, hogy a bánya egy része bedől.

A z o r s z á g  d o lg á r ó l.

Minisztertanács. A miniszterelnök 
minisztertanácsot hivott egybe, ame
lyen az összes miniszterek résztvet-
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tek. A minisztertanács nem csupán 
a folyó ügyeket intézte el, hanem 
foglalkozott a létszámemelés kérdé
sével is.

Andrássy párt. Andrássy Gyula 
pártja most alakul meg. Az új ellen
zéki pártba inkább a 67-es párton- 
kívüli képviselők lépnek be, de már 
eddig néhány tüggetlenségi képvi
selő is bejelentette belépését.

A  n a g y v ilá g b ó l.

Amerikában született. A csecsemő
versenyt 1915-ben rendezik Szan- 
franciszkóban. A csecsemőversenyen 
a leghíresebb orvosok lesznek a bí
ráló bizottság tagjai. Az első díj száz
ezer korona, melyet az a gyerek fog 
megnyerni, akit nem a legszebbnek, 
hanem a legfejlettebbnek, legegész
ségesebbnek találnak. A kis gyerme
kek, akiket kiállítanak, legfeljebb há
rom esztendősek lehetnek. Az ameri
kai gyermekhalandóság jóval nagyobb,

A bolgár-török béke. A bolgár-török 
béke a legjobb utón halad a meg
valósulás felé. A bolgár kormány el
határozta, hogy közvetlen tárgyalá
sokba bocsátkozik a török kormány
nyal. Úgy a török, mint a bolgár 
részről remélik, hogy a tárgyalások 
eredményre fognak vezetni.

Mánuel király esküvője. Mánuel 
volt portugál király hűséget esküdött 
Auguszta Viktória hohenzollerni her
cegnőnek. Az esküvőn ott volt az 
egész fejedelmi rokonság.

Messzina újabb katasztrófája. Szi
cília fölött irtózatos vihar vonult 
végig, amely az ujraépült Messzinát 
majdnem teljesen rombadöntötte.

Csecsemöverseny. Ez az ötlet is I*

rti jAa*. n*VAfa rft/Jn rAAfc rfUik nfcAfa

I
If
I

Szalóky Zs igmond i
i
i
i
i

szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
í  Szentháromságtér.

I  Homokkő-, márvány-, grá- 
$ nit-, syenit sírkőraktára.
I  Kataszteri földm éréshez  
|  szükséges köveket rak- 
I táron tartok.
* Épületmunkát és minden- 
!  nemű javítást elfogadok.
^  J i t .  A l i .  J l / L  J i i .  . t l i .  A l i .  M

*

mint az európai, éppen ezért az or
vosok mindenáron terjeszteni akarják 
a helyes gyermeknevelés módszerét 
s ezt a csecsemőversenyt is ezért 
rendezik.__________________________

A HARANfíSZÓ P ERSELYE.

A lap terjesztésére befolyt 25 90 K. 
Újabban adakozott Salber Károly 50 
fillért. Összesen 26’40 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

Toronyóra-készítő. 

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye.
Alapittatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

Számtalan
kitüntetés.

S A J T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárak

---------- R é p e z e la k .-----------

A dunántúli evang. 
egyesület 

szép színes

konfirmációi
emléklapjai
megrendelhetők 

Kapi Béla ev. lel
késznél Körmen

den.
25 darab ára 5 
kor. Csomagolás 
és póstadíj 1 kor.

W ellisch Béla
könyvnyomdája és 
könyvkereskedése 
Szentgotthárdon.

Ajánja a nagytiszteletü 
lelkész urak nagy

becsű figyelmébe rak
táron lévő egyházi 

nyomtatványait: szü
letési, házassági, es- 

ketési, halálozási, 
konfirmáltak anya

könyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tan

könyveit stb. stb.

n n m  G É P G Y Á R
m m .  SZO M BATH ELY.

A lapittatott 1856. —  Szám talan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
N y e r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Nyomatott Wellisch Béla villamUzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



in. évfolyam 1913. szeptember 28 34-ik szám

Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 5 0  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m indennem ű m eg
keresések  a  szerkesztőség  c ím ére Körmendre (V asvárm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is.

T A R T A L O M :  Novak Gyula: Esdeklés (vers). — Kiss Béla: Október G. . .  — Zsiray Lajos: A szegény, ki az Urnák adott. 
— Farkas Mihályné: A harang. — E. J.:  Az aranypénz. — Magyar Gazda: ifj. Mészáros Kálmán: Néhány szó a gvümölcsfa-

tonyésztésrő!. — Ország-Világ. — Bibliai rejtvények. — Persely.

E s d e k l é s .
Én Üdvözítő Jézusom !
Hozzád buzgón fohászkodom.
Ott fenn a mennyben trónod zsámolya, 
Vajh, esdeklésem elhat-e oda ?
Mint vétkezőt, óh meg ne vess 
Mint tévelygőt, óh jöij s vezess 

Óh jöjj s vezess!

Az élet néha oly nehéz,
A bűn kísért s rettent a v ész ; 
Tusára kél a szív az ésszel 
S e szörnyű harcban annyi vész e l ! 
Én Jézusom ! csak el ne hagyj 
E küzdéshez erőt Te adj,

Erőt Te adj.

ím, érzem én, közéig a vég,
A földi üdv s e harc elég.
Jövel s árassz el szent malaszttal 
Ez bátorít és megvigasztal.
A vállamon nehéz kereszt,
Már nem bírom, óh vedd le ezt,

Óh vedd le ezt.

Ha fáradt lesz a test s a szív,
Egy égi hang pihenni hív.
Mint enyhület közéig halálom 
Békémet végre megtalálom.

Nyugalmam Nálad fellelem 
Én Jézusom, maradj velem, 

Maradj velem !
Novak Gyula.

O któber 6  . . .
Irta : Kiss Béla.

Kongani hallom a lélekharangot. . .  
— Szomorú hangjának elhaló búgása, 
utolsó rezgése megüti lelkemet, meg
rázza szívemet. Felrezzenek arra : 
nemzeti gyásznap van, egy ország 
virágát, legelső vitézit, a győztes el
lenség vérszomjas dühének áldozata
képpen — ma temették a sírba. . .

Hatvannégy éve már s az aradi 
gyásznap ma is emlékünnep. . .  Óh 
mint sajog a seb, felújul fájdalma, 
erősebb gyötrelme nemzetünk bújá
nak, örök szégyenének. Szívünk ál
dozatát, hálánk koszorúját letesszük 
a sírra: hej, de mind hiába! Dicső 
hőseinket, félisteneinket nem támaszt
hatjuk fel.

Elborul a lelkünk, hogyha elme
rengünk szegény nemzetünknek ezer
éves múltján.. .  Mennyi véres árnyék! 
Testvérgyilkos harag, megbántott hiú

ság, vérszomjú irigység, kincséhes 
kapzsiság összejátszásának mily bús 
szövevénye a mi történetünk 1

Ellenünk a német, török s tatár 
dühe századokon által fosztogatott, 
gyilkolt. Belső háborúban, testvér
villongásban legjobbjaink vesztek I 
Egyszer a vallásért, másszor a va
gyonért öldököltük egymást. Izzó 
gyűlöletben magyar magyar ellen ilyen 
törvényt hozott: „Lutherani omnes 
comburantur“ s aztán akadt ország- 
gyűlés, amelyik kimondotta: Rákóczi 
áruló*) s száműzte a honból. Évszá
zadok múltán szégyen ül arcunkra, 
hogy ezt magyar tette. . .

Több, mint száz év múlva halá
los álmából ébredt fel a nemzet. . .  
Megrázta láncait, széttörte bilincsét, 
szabadságot akart s hogy azt meg 
nem adták — harcba ment érte. . .  
Titáni harc volt az 1 Hét nagy óriásnak 
rémséges hadával, szörnyű erejével 
kellett küzdenie gyönge nemzetünk
nek, akinek orozva gonosz gáncsot 
vetett horvát, szerb, oláh, rossz, mos
toha gyermek 1 . . .

És a hogy elbuktunk dicső har
cok után a nagy küzdelemben: el-

*) 1715. XLIX. t-c. 2. és 3. §.
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nyomott az osztrák. Mikor már le
győztek, vesztett csatáiért ádáz bo- 
szut állott: fővezéreinket, hős tábor
nokainkat gyilkolta halomra. . .

Sír a magyar lélek, hogyha vissza
gondol, az aradi napra! Schvveidel 
és Lázár, s Dessewffy Arisztid golyó
tól esnek el, Pöltenberg, Leiningen, 
Török, Lahner, Knezics, Aulich, Nagy, 
Vécsey és Damjanics János bitón 
pusztultak el, mint valami latrok.. .  
„Non omnis mor iar . . . “ mondhatta 
mindenik, mert győzött az eszme, 
habár a harcosok legjava elhullott.. .

A kivégzett hősök jeltelen sírjain 
már második reggel friss virágot lel
tek ! A hálás kegyelet koszorút helye
zett szentelt hantjaikra, pedig életé
vel játszott, aki tette.

Aradi vértanuk! dicső mártírjai a 
szent szabadságnak, elszorúl a szí
vünk, ha visszagondolunk e gyászos 
vérnapra. A „magyar Golgotha“ szent
jei ti vagytok, kihulló véretek meg
áldó a földet és attól hajtott ki leg
drágább virágunk : a magyar szabad
ság.

Halálotok napja gyászünnepünkké 
lett; szentelt fájdalmában egy ország 
gyászolja leghűbb gyermekeit.

E mai napot is Tinektek szenteljük. 
Reátok gondolunk, rólatok beszélünk: 
magasztos példátok felemeli lelkünk 
és amíg merengünk a múlt emlékein : 
könnyben úszó szemünk harmatja 
patakzik bánatos arcunkra. . .

A szegény, ki az Urnák adott.
Igaz történet. Irta: Z s ira y  L a jo s .

Másutt förgetegnek, itt a Bakony- 
vidéken förmetegnek nevezik azt a 
téli vihart, melyben, aki csak teheti, 
meleg szobában, kályha mellé húzó
dik. Ez az elnevezés találó és körül
belül onnan származik, hogy a má
sutt sem valami barátságos északi 
szél mint valami haragos fúria för- 
med rá sokszor télviz idején a ba
konyi hegyvidékre.

Tépi, rázza a hegység erdeinek 
fáit; a száraz lombot, melyet az 
őszi dér még a cserfákon hagyott, 
lesodorja az utolsó levélig. Csak 
araszos legyen és a hó oly fúvóso
kat hord belőle egy-két óra alatt, 
hogy jó ló legyen, melyik ^ hóban 
szügyig dagasztva átvergődik rajtuk. 
Emelgeti, bontogatja a házak tetejét 
s jó szerencse, ha csak pár darab 
zsindelyt, vagy néhány kéve zsuppot 
tép le, míg végre napok múlva ki
tombolja magát, megunja a dolgot 
és elül.

Pár éve vizkereszt tájban kereke
dett ilyen kedve az időnek. Az égen 
sürü hófelhőket tolt maga előtt a 
szél, a földön eszeveszett táncot járt 
félelmes zenéjére a frissen hullott, 
felkavart hó.

Szobámban dolgozgatva, kopogta
tást hallok.

Szabad 1
Hatalmas szál, őszbe csavarodott 

ember lépett be az ajtón. Vállára 
lógó hosszú hajáról rögtön tel lehe
tett benne ismerni a pásztorembert. 
Öles termetét kopottas szűr fedte, 
mely valamikor cifra lehetett.

„Adjon Isten szerencsés jó napot! 
Ej ez a förmeteg 1 majd hogy le 
nem veri lábáról az embert, de ne 
is járjon odakint, kinek nem muszáj, 
■— szólt az érkező.

Mi járatban van bácsi ? — kér
dezőm.

„Egy kis Írásért könyörgöm alá
zatosan. Itt születtem valamikor a 
pusztán. Gyermekkoromban elkerül
tem innen. Egész életemben pász- 
torkodtam, majd itt, majd amott, 
sokfelé vetett a sors. Eddig csak 
megkerestem amiből megéltem, de 
most már nincs rá erőm. Senkim a 
világon, csak egy ismerősöm sincsen; 
kegyelem-kenyérre szorulok. Azt 
hallottam, hogy itt a községben el
tartanak a jó emberek, de csak úgy 
szabad kéregetnem, ha irás lesz ar
ról, hogy itt születtem.“

írást adhatok, de hogy hívják és 
mikortájt született ?

„Varga Istvánnak hívnak, de hogy 
mikor születtem jóformán magam 
sem tudom; körülbelül nyolcvan 
körül járhatok“.

Elővettem a XVIII. század elejéről 
való anyakönyvet. Visszalapoztam a 
múlt század harmincas éveire s rö
vid keresés után megtaláltam Varga 
János csepelypusztai juhászbojtár fiát: 
Istvánt.

Az Írást megkapta, megköszönte 
szépen.

Ezután néhányszor láttam az utcán 
végigmenni az öreg koldust, de hoz
zám sohasem jött.

Hideg őszre járt az idő, mikor 
egy reggel a papiak előtt haladt el. 
Megszólítottam. Tudakozódtam tőle 
egyről-másról. Mondotta, hogy fél a 
közelgő téltől, mert nincs tüzelője.

No majd gondoskodunk róla: ná
lam is meg másnál is kap majd pár 
hasáb fát télire. Azután meg ne ke
rülje el lakásomat, ha szükséget lát 
valamiben.

„Tisztelendő uram 1 koldus létemre 
is tudok annyi tisztességet, hogy ha

valahol eleget kapok: oda többet 
nem megyek kéregetni.“

Hisz nálam még semmit sem kért 
—  feleltem.

„Hát az írást nem itt kaptam? ha 
az nincs, most nem tartana el a 
község.“

Azt nekem kötelességem volt ki
adni, az nem ajándék. Csak térjen 
be ezután hozzám is.

Erre egy kissé elgondolkozott az 
öreg, azután megszólalt:

„Régebben szándékomban volt 
tisztelendő uramhoz bejönni, valami 
kis mondanivalóm van, de csak halo
gattam. Mostanában azután igen 
nehezedni kezdenek a lábaim, úgy 
érzem, aligha viszem már sokáig, 
hát csak megmondom amit akartam. 
Van egy kis megtakarított pénzem, 
rég összerakosgatott tisztességes ke
resményem. Arra számítottam, hogy 
valaki majd eltart érte utolsó nap
jaimban, ha dolgozni nem tudok. De 
igen drága világ van ma, alig lenne 
ez elég egy néhány hétig, azt meg 
látom, hogy szívesen adnak az em
berek annyit, amiből megélek s más 
mi kell nekem ? Nem tudom meddig 
élek, mikor halok, senki sem tudja, 
hogy pénz van nálam, meglehet, 
hal alom után az találhatná meg, ki 
nem érdemes reá. Annyit megtartok 
belőle, mi elég lesz a temetésemre, 
a többit meg odaadom: fordítsa tisz
telendő ur oda, ahová jónak látja.“ 

Azután gondosan összehajtogatott 
gyolcsot vett elő zsebéből. Szétbon
togatta remegő kezeivel s kivett be
lőle száz koronát.

„Ebből harminc forintot odaadok, 
húszat meg magamnál tartok, untig 
elég lesz a temetésemre.“

Igyekeztem rábeszélni, hogy csak 
tartsa meg magának a többit is, 
szüksége lehet még rá, de kijelen
tette, hogy ő rég úgy akart s a 
pénzt nálam hagyja.

Ha már sehogysem áll el szándé
kától : majd hozzátesszük a hatvan 
koronát ahoz a pénzhez, melyet pár 
év óta építendő templomunkra gyűj
tögetünk. Ugy-e jobb helyre nem 
tehetnénk, jól lesz így ?

„Igen, jó lesz — felelt és igaz 
lelkemre mondom, hogy nem tudnék 
úgy örülni, hogy ha valaki tízszer 
ennyit adott volna nekem, mint örü
lök, hogy az én kis pénzemet az 
én Uram hajékára adhatom.“

Könnybelábbadt szemei is lelke 
igaz öröméről beszéltek s úgy hiszem, 
ily boldog — ha volt is valaha —■ 
nem sokszor lehetett életében. 

Meghatott a szegény agg nemes-



lelküsége, ki nem esett abba a bűnbe, 
hogy az átkos pálinkával mérgezte 
volna meg élte utolsó napjait, mint 
annyi, vele hasonló sorsú elhagya
tott teszi.

Kezet szorítva köszöntem meg neki 
az adományt, mely oly hasonlatos 
volt a bibliai szegény asszony fillérei
hez s emlékeztettem arra. hogy aki 
az Urnák ad, arról az Ur el nem 
feledkezik.

Nemsokára, hogy ez történt eljött 
a zord tél, de a szegénynek nem 
kellett nélkülöznie a tüzelőt, mely 
miatt aggódott s az élelemből is 
juttatott neki az emberszeretet annyit, 
mivel beérhette. A szegények szerető 
Gondviselője fokozott részvétre indí
totta iránta mindazok szivét, kik 
tudták, hogy kopott darócruhája 
alatt érző szív dobog.

A téllel megküzdött a törődött agg, 
de amint a tavasz enyhe napjai 
beköszöntöttek, melyek az ép test 
életerejét fokozzák: az ő testének 
ereje napról-napra fogyni kezdett. 
Jól sejtett, mikor azt mondotta, hogy 
nem soká viszi; egy szép tavaszi 
napon levette vállairól az Ur az élet 
nek terhét.

Koporsójára nem hullattak könnyet 
özvegy és gyermekek, nem állottak 
mellette gyászoló rokonok, de kegye
lettel állottak ott hítsorsosai s adták 
meg a jó keresztyént megillető vég
tisztességet a fáradt tetemnek, mely
nek jobb része küzdelmeinek hazájá
ból a békesség Urához költözött.

Sírját szegényes fakereszt jelöli, 
nemes cselekedetéről a jó tett emlé
két őriző Aranykönyv beszél az 
utódoknak.

E sorok pedig buzdítsák az olvasót, 
hogy az, kinek az Ur bőségesebben 
nyújtott a földi jókból, egyháza iránti 
szeretetét bizonyítsa be cselekedetek
kel.

A harang.
Irta : Farkas Miliályné.

Nem azokról az ércóriásokról be
szélek, melyek égbetörő kupoláik alól 
nézik az alattuk nyüzsgő emberára
datot s bele-belebúgnak az élet vásári 
zajába: „Ember, gondolj a végre! 
Amiért küldesz, jólét, hatalom, káp- 
rázat csupán, amit hivságos elméd 
alkotott mind semmiség, cél csak egy 
van, az örökkévalóság, s hatalmas 
csak Ő, az Úri Egyesüljetek szere- 
tetben hogy előtte megállhassatok 1“

És az emberek ott alant küzköd- 
nek tovább, boldog, ki a mások veszte
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árán egy fokkal magasabbra léphet, 
a harangok szavát nem hallgatja, nem 
érti meg senki.

A falu kis harangjáról szól az éne
kem, a kis érccsengetyüről, mely ott 
függ az alacsony, mohfedte torony
ban, a napnak és az életnek minden 
szakában jóbarátként hallatja serkentő 
szavát, amelyre jámbor szívvel hallgat 
a földnek egyszerű munkása.

Hajnal van. Alig dereng még a 
látóhatár, alig egy-két madárka reb
ben, s harmattól nehéz kis fejét földre 
hajtja még a virág, s már megcsen
dül a tiszta levegőn át a reggeli ha
rangszó.

„Ébredjetek. A nap munkája vár. 
Nem az a boldog, aki selymes pár
nákon pihenhet, hanem akit szerető 
család vesz körül, amelynek javáért 
munkálkodhatik. Adjatok hálákat, hogy 
a kelő nap mindnyájatokat együtt 
talált s vegyétek fel békén az élet 
keresztjét, mely nem súlyosabb, sem
hogy elbírná vállatok! “

És élet ébred az alacsony házikók
ban, vidám tevékeny élet; kell hogy 
áldás legyen a napon, melyet az Ur 
nevében kezdtek el. Mint éhes madár
fiókák, úgy veszi körül az anyát a 
csicsergő gyermeksereg; az apa pedig 
fogja szerszámait és megy ki a me
zőre, hogy újra meg újra verejtékével 
öntözze meg a földet, mely gyerme
keinek kenyeret ád. Szorgalmas keze 
alatt ég a munka, nem csügged el 
a nap perzselő hevén se, mikor pedig 
már-már fogynak erői, im megszólal 
a kis harang:

Pihenj 1 Tálalva van az egyszerű 
étek, melynek a fáradságos munka 
minden fűszernél kiválóbb izt adott, 

j  Dús asztalánál a király, hidd meg, 
nem élvez ennél jobbat. És ne bánd, 
ha veled együtt sokan nyúlnak a 
tálba, a gyermek áldás és jutalom, 
kiben már itt, e földön uj életre éb
redsz. Pihenj! “

Nem soká tart a pihenés — meg
villan újra a munka fegyvere, az 
egyedül áldott minden fegyverek kö
zött, mert drága embervér nem hul
lott, kétségbeesett anyák, elhagyatott 
árvák könnye nem omlott miatta, pe
dig diadalmasan került elő mindig a 
csatákból, miket a gyomor és Ínség 
sötét rémeivel vívott. S a névtelen 
hősök, kik e fegyvert forgatják, nem 
kívánnak babért, csak kenyeret fára
dalmaikért cserébe; dolgos hangya
rajként lepik el a földet, mely meg
termékenyül kérges tenyerük nyomán, 
s míg az izzó nap szikkasztja csont
jaikban a velőt, az enyhet-adó estére
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gondolnak, melyet íme hirdet is már 
az imára hivó harangszó:

Elég volt mára ! Térj pihenőre csa
ládod körében, az Úr kegyelme őr
ködik fölötted. Kinek a híven végzett 
kötelesség tudata veti meg ágyát, 
békén s nyugodtan alszik a z ! Meg 
ne fertőztesse szívedet az irigység, 
ha a gazdagra téved gondolatod, mert 
úgy lehet, hogy gondvetette nyugvó 
helyén az kincseket adna a te békés 
álmodért. Gondolj inkább a sorsül
dözöttekre, kiknek még oltalmatadó 
hajlékuk sincs, s ha viharverte koldus 
kopogtat ajtódon, ne zárd el előtte 
kunyhódat s szívedet! Tekints szét 
s ha magad körül látod; akik drágák 
szívednek, dicsérd az Úrat, s aludj 
boldogan I “

így biztat, int a munka napján 
nyájas szóval a kis harang, de ün
nepélyessé válik kondulása, ha az 
Úrnak napját hirdeti:

„Dicsérd az Uratl Kinek hatalmát 
megnyilatkozni látod a nagy termé
szet ezer csodájában, kit véges elméd 
még gondolattal se ér föl, imádd le
borulva a Mindenhatót 1 Szentelj az 
Úrnak ünnepet! Vedd fel a te leg- 
jobbik köntösödet, s járulj minden 
házad népével együtt az Ő hajlékába, 
mert kedves előtte az együgyü szív 
hálaadása. Ha kit felebarátaid közül 
megbántottál, menj és kérleld meg 
azt, ha valaki ellen haragot táplálsz, 
bocsáss meg annak, öltözzék a te 
szíved is ünneplőruhába, az Úrnak 
napja ez !*

így óv, biztat a kis harang a csend 
és béke idején, de megdöbbentővé 
válik riadása, mikor a szapora konga- 
tással, mint a megrémült szív verése, 
a pusztító elemek orvtámadásáról ad 
hírt:

„Rajta! Rajta I Ments a mit lehet, 
ha egyebet nem, a puszta életeti 
Próbára tesz az Úr, kinek szolgája 
tűz és víz, rádszabadítá azokat, hogy 
lásd összeomlani a hajlékot, hol édes 
anyádat meghalni láttad, s gyerme
ked bölcsője ringott 1 Vedd alázattal 
a büntetést, Ő tudja mit, miért mű
vel, ha ma lesújtott, fölemelhet hol
nap, ha minden ott vész is a romok 
közt, csak hitedet el ne veszítsd! 
Vigyázz 1 Vigyázz! “

S ki jó és rossz napokban hűséges 
társa volt, elkíséri a kis harang a 
szegény embert utolsó útjára i s :

„Vége 1 Vége ! Megszűnt a gond, 
a szenvedés, térj meg szülőanyád a 
föld ölébe, örök nyugalom éje vár! 
Találj kegyelmet az Úr színe előtt, 
ki egyformán ítél mindenek felett, s 
úgy lehet elsővé tesz amott, ki itt e



272. HARANGSZÓ. 1913. szep tem ber 28.

földön utolsó valál! Ha elvégezted 
ami reád bízva volt, ha szeretetet adva, 
szeretetet plántáltál, hűséges szívek 
őrzik emlékedet. Az ember sorsa ez, 
ne sírjatok!

Légy áldva szép szavú csengetyű, 
falu kis harangja, ki biztatod a csüg- 
gedőket, vigasztalod, kiket az élet 
terhe nyom, s fölemeled a szíveket 
ahoz, ki minden jónak s áldásnak 
kútfeje.

A z aran yp én z.
Attól az örmény misszionárius je

lölttől, kiről az olvasó egyik régebbi 
számban olvasott, hallottam e kedves 
történetet. Megkérdeztem tőle, hogy 
hozzájárul-e ahhoz, hogy a mi „Ha- 
rangszó“-nknak magyarul megírjam ? 
Készséggel adta beleegyezését, csak 
azt kívánta, hogy abból a számból 
ő is kapjon egy példányt, hogy el- 
tehesse magának emlékül s elvihesse 
örmény hazájába — a magyar Harang
szót ; ezt meg én Ígértem meg neki 
szívesen.

Az aranypénz története ím a kö
vetkező :

Egy kis városkában missziói össze
jövetel volt. A jelenlevők a végén el
hagyják a termet s távozás közben 
az ajtóra függesztett gyűjtőperselybe 
dobják adományaikat. A legutolján 
jön egy nagyon szegény, öreg özvegy
asszony. Sugárzó arccal nyújtott át 
a vezető misszionáriusnak egy arany
pénzt. A misszionárius ismerte jól az 
özvegyet s tudta jól, milyen szegé
nyes körülmények között él. Ezért 
így szólt hozzá: .Kedves asszonyom, 
hisz ön szegény. Aranypénzt adni igen 
sok lesz magának. De ha mégis akar 
az Üdvözítőnek áldozatot adni, adja 
ez összeg negyedét vagy felét a per
selybe.“ Mikor az özvegy e szavakat 
hallotta, elszomorodott. „ Kedves misz- 
szionárius uram, — mondotta hatá
rozott hangon,' — 62 éves vagyok s 
hosszú ideig rézpénzt dobhattam csak 
a missziói perselybe; később boldog 
voltam, ha már ezüstpénzt áldozhat
tam. Sokáig imádkoztam a jó Isten
hez, hogy engedjen legalább addig 
élnem, hogy életemben csak egyszer, 
egyetlen egyszer aranypénzt is adhat
nék Megváltómnak. Hogy ez a kíván
ság teljesülhessen, sokáig spóroltam. 
Egy pár élvezetet megtagadtam ma
gamtól s a filléreket, miket ezáltal 
nyertem, összeszedegettem. Gyakran 
világosság nélkül feküdtem le, hogy 
az a világosság, melyet így megtaka

rítottam, a missziói épületekben to
vább égjen s az örök világosság ez
által eljusson a pogányokhoz. Most 
végül célhoz értem. Boldogságom ki
mondhatatlan. Oly boldog vagyok, 
hogy Üdvözítőmnek aranypénzt ad
hatok I Most már magához hívhat az 
Úri Csak fogadja el, misszionárius 
uram a pénzt s ne utasítsa vissza — 
szólt könnyek között — a Jézusért 
kérem, hogy boldogan mehessek 
haza.“

Miközben így beszélt, közelebb 
húzódtak a teremben még jelenlévők 
s figyelmesen szemlélték az egysze
rűen, de takarosán öltözött asszonyt. 
Aztán átvette a missionárius az arany
pénzt s örömtől sugárzó arccal így 
szólt a körülállókhoz: „Igazán mon
dom néktek, hogy e szegény özvegy 
mindenkinél többet vete, mert mind
ezek az ő fölöslegükből vetettek Is
tennek az ajándékokhoz, ez pedig az 
ő szegénységéből minden vagyonát, 
amije volt, oda veté. (Luk. 21, 3—4 )  
Mondhatom önöknek, én már száz 
és száz embert ismertem, száz és száz 
embertől kaptam már a misszióra 
ezüst- és aranypénzt, de ilyen hittel 
adott adományt nem kaptam még 
soha. Ezen özvegy gazdag minden 
szegénysége mellett és boldog min
den hiánya mellett.“ —- Ezután az 
özvegy boldogan hazament.

„E pénzdarabra különösen fogok 
vigyázni —  folytatta a misszionárius 
— mert tudom, hogy érte hűségesen 
imádkoznak. Ez összeg több gyümöl
csöt fog hozni, mint sok egyéb nagy 
adomány, melyeknek adói megfeled
keznek érte tovább is imádkozni. 
Adnak ugyan adományt, de nem áll
nak mögötte továbbra is imádkozó 
szívvel. Nem kérik az Urat, hogy 
áldja meg adományukat s gyümöl- 
csöztesse gazdagon.“

— Azóta három esztendő múlt el. 
Egy nap Örményországból kap leve
let a misszionárius s ezt olvasta benne: 
„Három évvel ezelőtt küldött ön  ne
kem egy 20 koronás aranyat, hogy 
ha valami különös szükség adódik 
elő, e célra felhasználjam. Én az 
aranyon egy asztalosnak szereztem 
be legszükségesebb szerszámait. En
nek az embernek műhelyét a törökök 
teljesen kirabolták,*) úgy hogy hat 
gyermekével a legnagyobb nyomorba

*) A rég i török  korm ány  a la tt az örm ényeknek 
nagyon keeerves  so rsuk  volt. M észárlások nem  ta r
toztak a ritkaságok  közé. ö rm én y ü n k  azt vallja, 
hogy n incs anny i hajszál a fején , rn iu t ahány  kér. 
örm ény lem észárlását lá tta  tu la jdon szemeivel. — 
B áty ja  is , m in t „keresztyén  g y au r“ ( =  kutya) mo
ham edán török kezektől h a lt m eg  cafatokra vag
dalva 23 éves korában ; ö rm ény leányok rab lása  
különösen divatozott. — Az új tö rök  korm ány  ala tt : 
javu lás állott be.

kerüli. Koldulni nem akart s nem volt 
senkije, ki segíthetett volna rajta. 
Egyik barátjától megtudtam a dolgot 
s mindjárt gondoltam, hogy e célra 
fordítom a különös adományt. El is 
küldtem neki s azután sokáig nem 
hallottam emberem felől. Kevéssel ez
előtt a következő levelet kaptam tőle :

Kedves Misszionárius Uram I
Három évvel ezelőtt a legnagyobb 

szükségemben, mikor már semmi re
ményem sem volt a menekvésre, vá
ratlanul pár szerszámot kaptam tőled. 
Köszönöm neked, hogy gondomat 
viselted, midőn szükségben voltam. 
Azóta a szerszámokkal annyira vit
tem, hogy most a leggazdagabb asz
talos vagyok a városban. De ezen 
kívül, kedves misszionárius uram, 
mást is kaptam, ami értékesebb min
den vagyonnál. Megismertem az én 
Üdvözítőmet, úgyhogy nemcsak a 
leggazdagabb, de a legboldogabb em
ber is vagyok e városban. Küldöm 
ez alkalommal tizedét annak, amit 
szerszámaimmal megszolgáltam. Isten 
áldjon meg tégedet és munkádat.“

A levélben — írja tovább a misz- 
szionárius —  200 korona volt. Az 
adományozó most hű tagja egyhá
zunknak . . .

— Midőn a misszionárius elolvasta 
a levelet, örömmel telt el_ szíve. Le
térdelt s megköszönte az Úrnak, hogy 
az özvegy imáját meghallgatta és oly 
gazdagon megáldotta. Aztán megírta 
az özvegy asszonynak is a hírt, ki 
még élt. Képzelhetjük, mily boldogan 
érintette 1

A jó szívvel adakozón és adomá
nyán Isten áldása van, mert a jó
kedvű adakozót szereti az Úri

E J.

O lv a s s á to k  a b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban nincs, Tanyát a sátán QtOtt ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajlákot.
Szeptember 28. vasárnap, Jerem. 19, 14—20. 

„ 29. hétfő, Jerem. 20, 7— 18.
„ 30. kedd, Jerem. 21.

Október 1. szerda, Jerem. 22, 1—12.
„ 2. csütörtök, Jerem. 22, 13—20.
„ 3. péntek, Jerem. 23, 1—8.
„ 4. szombat, Jerem. 23, 9—24.
„ 5. vasárnap, Jeremiás 23, 25—40.
„ 6. hétfő, Jeremiás 24.
„ 7. kedd, Jeremiás 25, 1— 14.
„ 8. szerda, Jeremiás 25, 15—38.
„ 9. csütörtök, Jeremiás 26, 1 —15.
„ 10. péntek, Jeremiás 26, 16—24.
„ 11. szombat, Jeremiás 27, 12—22.
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Néhány szó a gyümölcsfa- 
tenyésztésről.

Irta : ifj. Mészáros Kálmán erdészeti fő- 
isk. hallgató.

Az ültetett fák gondozása.

Az újonnan ültetett fák közül az 
almát, körtét, birset az első évben 
érintetlenül hagyjuk és csak a kö
vetkező évben, a nedvkeringés meg
indulása előtt vágjuk vissza, még 
pedig úgy, hogy a korona ágait egy 
harmad résznyire (tehát három rügyre) 
a kivül álló szemre. Belülálló szemre 
csak akkor vágunk vissza ágakat, 
ha annak az ágnak a koronától való 
elhajlása 45°-nál nagyobb. Máskor 
mindig a kívül álló rügyre. Ha szép 
alakú fát akarunk nyerni, azt már 
hamarosan észre vehetjük és a vezér 
hajtást nem engedjük tovább nőni. 
Csonthéjas gyümölcsíáknál mindjárt 
az első évben kell a korona ágait 
visszavágni, mert ezek nem sínylik 
meg annyira az átültetést, mint a 
lágy magvuak. Őszi barackot, diót 
nem tanácsos visszavágni, mert ezek
ben akkora kárt teszünk, hogy teljesen 
hasznavehetetlenekké válnak. Ha a 
cseresznyefa, vagy meggyfa idősebb, 
ezeket visszavágni egyáltalában nem 
lehet, mert a visszavágás helyén 
elönti a mézga, ami a fának a halálát 
sietteti.

A talajt a különféle gyomoktól 
lehetőleg tisztán tartsuk és nagy 
szárazság alkalmával 3—4 hetenként 
jó erősen megöntözzük.

A fát mérsékelten trágyázzuk, 
rendes tehéntrágyával, avagy hulla
dékkal, de a fák tövére trágyalevet 
ereszteni nagyon helytelen szokás, 
mert ez a fa gyökereire mint lúg 
hat és a fát legfeljebb három évig 
engedi élni. Különösen a szilvafák 
száradnak el tőle rohamosan.

Valamely betegségben elhullott álla
tot pl. malacot, tyúkot stb.) a fa 
tövére elásni helytelen szokás, leg
feljebb trágyával keverten a fa tövé
től 1'5 méternyire.

Ősszel a fák törzsét agyagból és 
trágyaléből készült keverékkel kenjük 
be egészen a koronáig, ha a fa 
idősebb, akkor jobb a mész, mert ez 
nem csak a hasznavehetetlen kérget 
távolítja el, amely a fa oldalán csüng, 
mint egy kölönc, hanem még a pa
razitákat is elpusztítja. A fát koronája 
alatt szekérkenővel, avagy kátránnyal 
4 cm.-nyi szélességben kenjük be, 
hogy a gyümölcsöt a hangyák és 
más apróbb rovarok látogatásaitól 
megkíméljük.

Vértetű ellen vízzel hígított petró
leumot használjunk.

Ha a gyümölcsöt a fáról leszedjük, 
vigyázzunk a rövid gyümölcstermő 
ágakra, mert ahányat letörtünk, körül- • 
belül két annyi gyümölcstől fosztottuk 
meg magunkat a jövő évre nézve.

Ha valamely ágacska letörött ügyet
lenségünk, vagy a szél folytán, sza
bály az, hogy ha a seb egy fillérnél 
nagyobb, akkor azt hidegen folyó 
oltóviasszal bekenjük, ha pedig a 
filléresnél kisebb, akkor erre nem

fogunk viaszt pazarolni.
Ha valamely ágat a hernyók ellep

tek, okvetlenül le kell vágni, mert 
ezek a kellemetlen vendégei a fának 
rendesen az ág végén ütnek tanyát. 
Ha valamely fa elszáradt, vágjuk le, 
és nézzük meg a fa belét. Rendesen 
ott találjuk a kukacot, amelyet azon
nal pusztítsunk el. A hernyó látogatta 
ágakat legjobb a tűzberakni. Hogy a 
nyulak rágásai ellen a fát megvédjük, 
szalmával vagy náddal vesszük körül 
a törzset egy méter magasságig.

Hogy a gyümölcsöt szebbé tegyük, 
szokás — különösen Amerikában — 
arra mindenféle alakot pl. szív, lánc, 
félhold, csillag, horgony stb. rá bé
lyegezni. Ez a következőképen megy 
végbe. Vékony papirost veszünk 
(mint amilyenbe a cukorkák vannak 
karácsonykor takarva), kivágjuk olló
val a kívánt alakot, alul bekenjük 
tojás fehérjével és a gyümölcsérés 
előtt talán egy hónappal, vagy három 
héttel ezt a napnak kitett oldalára 
ragasztjuk a gyümölcsnek. Mire a 
gyümölcs megérik, a papirost leveszük 
és a papiros helyén az alaknak halo- 
vány színe marad. Az elmúlt év okt. 
22-én láttam egy gyönyörű haragos 
piros almát, amelyen haloványan két 
piramis és a piramis között egy 
pálmafa is látható volt. De olyan 
szép volt, hogy mindenkinek meg
nyerte tetszését. Az alma Hamburg
ból való volt, oda pedig alighanem 
Amerikából került De akárhonnan 
való volt is, annak az illető kertésznek 
kitűnő Ízlésére vallott. (Folytatjuk.)

A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

A bányai egyházkerület gyűlése.
A bányai evang. egyházkerület szep
tember közepén Budapesten tartotta 
évi közgyűlését Scholtz Gusztáv püs
pök és Zsigmondy Jenő kér. felügyelő 
elnöklete mellett. A közgyűlés a min
den részletekre kiterjedő püspöki je
lentés letárgyalása után kimondotta,

hogy a belmisszió szervezésére külön 
bizottságot alakít. Az amerikai evang. 
gyülekezetek szervezését Raffay Sán
dor budapesti lelkészre bízta a'köz- 
gyűlés.

Százéves templom. A pusztaszent- 
lászlói (Zala m.) gyülekezet szép ün
nepet ünnepelt szeptember 14-én, 
midőn kegyelettel emlékezett meg 
arról, hogy temploma immár 100 éve

gyűjti istenimádásra a híveket. A 
templom zsúfolásig megtelt áhitatos 
hívekkel. Közének után Király Má
tyás zalaegerszegi lelkész imádkozott 
és szentigéket olvasott az oltárnál. 
Az ünnepi beszédet az egyházmegye 
esperese, Varga Gyula tartotta, ki 
szép képekben állította a gyülekezet 
szeme elé az apák hitbuzgóságát és 
sok szenvedését s lelkesítve buzdí-
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tóttá őket szent örökségük megtartá
sára. Nagy István zalaistvándi lelkész 
úrvacsorát osztott ki a híveknek, a 
templomból kiszorultaknak pedig Teke 
Dénes alsólendvai lelkész hirdette az 
Isten igéjét. A jó Isten tegye áldottá 
a templom munkálkodását a második 
száz esztendőben i s !

Egyet, gyámint. közgyűlés- Evan
gélikus egyházunk buzgó samaritá- 
nusa, az evang. gyámintézet ez év
ben Léván tartja közgyűlését október 
4. és 5-én. A gyűlésen az egyház- 
ker. gyámintézeti elnökök terjesztik 
elő évi jelentésüket. Ezen a gyűlésen 
kerül betöltésre a megüresedő elnöki 
állás is. Scholtz Gusztáv püspök 
ugyanis nagy hivatalos elfoglaltsá
gára hivatkozással lemondott állásá
ról. Az egyházker. gyámintézetek bizo
dalma erre Bognár Endre egyet, 
gyámint. jegyzőt, a dunántúli egyház
ker. főjegyzőjét ültette a vezéri székbe. 
Bognár Endrében a gyámintézet tett
erős, buzgó vezért nyer.

Eötvös ünnep. Báró Eötvös József 
születésének századik évfordulóját 
ünnepli a nemzet. Eötvös József 
nemcsak sok oldalú irodalmi munkás
ságával, hanem nemes eszméktől át
hatott államférfiúi működésével is örök 
hálára kötelezte hazánkat, egyházun
kat. A vallásfelekezetek egyenjogúsí
tásának, a vallásegyenlőségnek volt 
buzgó harcosa. Méltán újítják meg 
emlékezetét iskoláink. Szeptember 
20-án a pozsonyi evang. líceum tar
tott szépen sikerült ünnepséget, melyen 
az emlékbeszédet Göttche Károly 
VIII. o. t. tartotta, Hamvas Béla Vili. 
o. t. Eötvös József irodalmi jelentő
ségéről tartott felolvasást. Müller Béla, 
Maróthy Jenő, Zányi Kálmán, Abe- 
lesz Ernő Eötvös József munkáiból 
adtak elő.

Kántortanitóválasztás. A veszprémi 
evang. gyülekezet aug. 31-én tartott 
közgyűlésén egyhangú lelkesedéssel 
kántortanítóvá választotta Gálos Gyula 
lébényi tanítót. A gyülekezet tankö
teleseinek oktatását eddig 30 éven át 
önfeláldozó, önmagát emésztő buz- 
gósággal Horváth Dezső, a gyüleke
zet lelkésze végezte. A jó Isten áldja 
meg az új tanítót, meg a tanítói hi
vatástól búcsút vevő lelkészt!

Házasság. Podmaniczky Pál báró 
felsőszelli evangélikus lelkész házas
ságot kötött a Deák-téri evangélikus 
templomban Vargha Ilonával, Vargha 
Gyula miniszteri tanácsos, az orszá
gos statisztikai hivatal igazgatójának 
leányával, néhai Szász Károly refor
mátus püspök unokájával. Az eske- 
tést Szabó Aladár dr. református és

Raffay Sándor evangélikus lelkészek 
végezték. — Kiss József surdi ev. 
lelkész hűséget esküdött Huttílesz 
Jankának Kőszegen. A jó Isten tegye 
áldottá a szerető szívek szövetség- 
kötését !

Műkedvelői előadás. A kemenes- 
magasi-i ev. nőegylet augusztus 17-én 
és 24-én a templom parkírozása ja
vára műkedvelői előadással egybekö
tött fényesen sikerült táncünnepélyt 
tartott, amely 385 korona tiszta be
vételt eredményezett.

Tanítóválasztás. A zsédenyi (Vas 
m.) leánygyülekezet tanítói állására 
egyhangú bizalommal Novák Gyula 
tanítót, lapunk munkatársát választotta 
meg. A jő Isten áldását kérjük gyü
lekezetre és tanítóra!

Iskolaavatás. Múlt vasárnap avatta 
lel Kund Sámuel esperes a körmendi 
ev. gyülekezet szép iskoláját és dia
konisszaházát. A szép avatóbeszéd, 
mely az iskola, tanácsterem, diakonisz- 
szaház magasztos ieladatai mellett az 
áldozatkészség kötelességére hívta fel 
a figyelmet, mély hatást gyakorolt a 
hívekre. Az iskolásgyermekek éneke 
után Kapi Béla helybeli lelkész mon
dott rövid beszédet és imádságot. 
Gyülekezeti ének zárta be az egy
szerűségében is megható ünnepséget. 
A felavatott hatalmas épület két tan
termet, tanácstermet, tanítói irodát, 
egy nagy előcsarnokot, diakonissza 
és szolgalakást foglal magában. Az 
egyik tanterem és tanácsterem együt
tesen 18 méter hosszú termet alkot, 
mely belmissziói célokra, vallásos es
ték tartására használható. A szép 
épületet Takáts László az országház 
építésze tervezte, a kivitelt pedig 
Flieger Ede körmendi építész végezte. 
Az építkezés 32.000 koronába került. 
Ebből mintegy 24 ezer korona jóté
kony hagyaték, melyet özv. Gayer 
Bálintné hagyott a gyülekezetre. A 
még hiányzó összeget a gyülekezet 
adófizető tagjai fedezik. Ugyanezen 
alkalommal az iskolát teljesen újonnan 
szerelte fel a gyülekezet. Erre a célra 
a nőegylet 1000 koronát ajándékozott, 
társadalmi úton pedig 800 kor. gyűlt 
egybe. A jó Isten áldását kérjük a 
gyülekezetre, buzgó nőegyletére, ál
áldozatkész egyháztagjaira. Tegye, a 
jó Isten áldottá az uj iskola munká
ját, hogy buzgó tagokat nevelhessen 
az anyaszentegyháznak!

Böhcs ünnepe. Örömnapja volt múlt
koriban a börcsi leány-gyülekezetnek. 
Méltán nevezhető örömnapnak, mert 
ekkor adta át rendeltetésének Révész 
Sándor bezi-i lelkész az újonnan épült 
iskolát. Az örömöt fokozza, hogy ez

. a gyülekezet első iskolája. Evangé- 
j likus egyházunknak e kisded serege, 

bár a sors által sokat hányatott, ál
dozatot és fáradságot nem ismerve 
küzdött, míg a nekik oly kedves haj
lék felépült. Az Isten pedig küldött 
a gyülekezetnek egy oly vezetőt, Pál
mai Lajos győri lelkész személyében, 
aki a régi vágyat megvalósította és 
akiről hálával telt szívvel fognak meg
emlékezni az utódok is. Az Isten ál
dása legyen az új iskolán és akik 
annak létesítésén fáradoztak.

Itthonról.
A német császár a királynál. Vil

mos császár október 23 án délután 
Ferenc Ferdinánd főherceg meglátoga
tására a konopisti kastélyba érkezik, 
két napig marad ott s vadászatokon 
vesz részt. Konopistból 25-ikén Schön- 
brunnba utazik királyunk látogatására, 

Vámbéry Ármin meghalt. A világ 
legnagyobb keleti nyelvtudósa, Vám
béry Ármin Budapesten nyolcvan
esztendős korában váratlanul meghalt. 
Az aggastyán tudós sok dicsőséget 
szerzett a magyar névnek, özvegyé
hez részvéttáviratot intéztek a magyar, 
az angol király és még számosán.

Nincs már negyvennyolcas Balassa
gyarmaton. Nógrád vármegye szék
helyén meghalt Gazdik Lajos 1848-as 
honvédhadnagy 87 éves korában. Ő 
volt az utolsó a gyarmati öreg em
berek sorában, a ki még látta a nagy 
időket, katonája volt Damjanicsnak, 
Bemnek és mindig vitézül küzdött 
az országért. Resztvett a bicskei, isa- 
szegi csatákban és a felsőmagyaror
szági hadjáratban, a melyben kétszer 
megsebesült.

A kolera veszedelme. Amitől félni 
lehetett, bekövetkezett. A balkán ál
lamokból a kolera átcsapott hozzánk 
is. Különösen a déli vidék forog ve
szedelemben. A közelgő baj nagy 
elővigyázatra int.

61 katona tífuszban. A trencséni 
tizenötödik honvédgyalogezred legény
sége között tífuszjárvány lépett fel. 
Eddig hatvanegy katonát szállítottak 
be részint a vármegyei, részint kato
nai kórházba Ezekről megállapították, 
hogy hastífuszban szenvednek. A 
hatóságok eddig még nem tudták 
megállapítani a járványos betegség 
forrását.

Csendélet a falvakban. A falusi le
génykedések ideje is lejár lassanként. 
A közbiztonság és közcsend érdeké
ben utánzásra méltó szabályrendeletet 
adott ki Hont vármegye. Az uj sza
bályrendelet kimondja, hogy aki a
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község belterületén, utcán, köztéren 
és nyilvános helyeken éjjeli, vagyis 
esti 10 órától reggeli 5 óráig terjedő 
időben énekel, kurjongat, kiabál, civa
kodik, engedély nélkül zenél vagy 
zenéltet, lövöldöz, ablakokat, keríté
seket zörget, avagy céltalanul egyéb 
módon olyan zajt okoz, amely köz
botrányt idéz elő vagy az éjjeli nyu
galmat zavarja, kihágást követ el és 
100 koronáig terjedhető pénzbírságra, 
behajthatatlanság esetén 5 napig ter
jedhető elzárásra büntetendő.

Mikor a pálinka a tanácsadó. Na- 
csa József bácstöldvári ácsmester nem
régiben a lábán sérülést szenvedett. 
Orvos helyett önmaga kezelte a 
sebet és pedig miután nagyon sze
rette a pálinkát, hát pálinkával. De 
ettől a seb nem gyógyult, ő  elázott, 
a lába meg üszkösödni kezdett. Most 
már orvoshoz fordult, a ki látva a 
súlyos bajt, az újvidéki kórházba 
küldte Nacsát. Itt rögtön operálni 
akarták, de mert Nacsa tiltakozott, 
hazabocsátották. Otthon azután a 
fokozódó fájdalmat tompítandó, is
mét pálinkát ivott, a mi őrült, szinte 
hihetetlen tettre ragadta. Az éjjel 
felkelt és észrevétlenül kiment és 
egy éles ácsszerszámmal kezdte le
fejteni a húst a lábszáráról s mikor 
a tiszta csont látszott, egy éles bal
tával elkezdte azt vagdosni, hogy 
lavágja üszkös lábát. Majd fűrészt 
vett elő és azzal kezdte a lábszár
csontot nyiszálni. Erre már figyel
mesek lettek a házbeliek és a fél
őrült részeg embert lefogták s azon
nal Újvidékre vitték ismét a kór
házba. Újvidékre szállítás közben a 
Szerencseden folyton pálinkát kért.

A z o r sz á g 1 d o lg á r ó l.

Andrássy Gyula pártja. A politikai 
életben Andrássy partja köti le az 
érdeklődést. A párt megalakult s 
Andrássy Gyula gróf nagy érdeklő
dés közt mondta el programmbeszé- 
dét. Andrássy heves támadást inté
zett Tisza István gróf ellen s kije
lentette, hogy mindent elkövet a 
kormány megbuktatására. Az uj párt
hoz már eddig is számosán csatla
koztak.

A  n a g y v ilá g b ó l.

Aláírták a béke jegyzőkönyvét. A
határ végleges megái apítására vonat
kozó jegyzőkönyvet a török és bol
gár kiküldöttek aláírták. A miniszter- 
tanács elhatározta a török görög szer

ződéstervezet némely tekintetben való 
módosítását.

Elsülyedt erdő. Szymbak orosz 
falu közelében, a gorlici kerületben 
egy nyolcvan hold területű erdő több 
házzal elsülyedt és helyén tó támadt. 
Az elsülyedt házak lakói még ide
jében elmenekültek.

Mélységbe zuhant vonat. Borzalmas 
katasztrófa történt a Cagues felé 
vezető utón, a brüsszeli közúti tár
saság pályáján. Viltenevuo mellett 
kisiklott a vonat és két kocsija ti
zenkét méter mélységbe zuhant. A 
szerencsétlenségnek tizenkét halottja 
és harminc sebesültje van. A katasz
trófát minden valószínűség szerint 
az okozta, hogy Villeneuvo mellett 
a pálya meg volt rongálva.

A kanadai kivándorlás. Mióta az 
Egyesült-AlJamokban rossz világ jár 
a kivándorlókra s Kanadába erőseb
ben csábítják a kivándorlókat, a ki
vándorlás — még az Unióból is — 
inkább Kanada felé irányul, ahol épp 
oly rossz sor vár reájuk. Kanadába 
egy év alatt (az 1910— 1911. évad 
alatt) 311.000 ember vándorolt ki. 
Ezek közül 121.000 az Egyesült- 
Államokból, akik részben régi ameri
kaiak, részben skandináviai kivándo
roltak, részben angol és francia ka
nadaiak, akik ismét visszatértek. A 
többi 190 000 között 86.000 angolt, 
7000 irt, 30.000 skótot, 16.000 ausz
triait és magyart, 9000 oroszt, 8000 
olaszt, 5000 skandináviait és csak 
3000 franciát találunk.

N ém etország  gazdasági iskolái. Ak
kor, amikor a magyar gazdasági szakoktatás 
kérdésével foglalkozunk, nem lehet érdektelen 
előttünk, miként oldotta meg a kérdést Né
metország. Az előttünk, fekvő adatok szerint 
Németországban a kisgazdák és gazdasági 
munkások fiai részére, akik szerény anyagi 
viszonyaiknál fogva nincsenek abban a hely
zetben, hogy az elemi gazdasági tanfolyamok 
elvégzése után gazdasági szakintézeteket lá
togathassanak, ismétlő földmivesiskolákat állí
tottak fel. Ezen ismétlőiskolákban heti pár 
órai oktatás mellett alkalmuk van a gazdák 
fiainak elsajátítani mindazt, amit a célszerű 
gazdálkodás ma már megkíván. Hogy ezen 
ismétlőiskolák mily nagy népszerűségnek ör
vendenek, bizonyítja az a tény, hogy pl. 
Württenbergben i857 óta Winterabendschulen 
név alatt ma már több száz ilyen iskola mű
ködik. A rajnai porosz tartományokban 1859 
óta áll fenn ezen intézmény, melynek nép
szerűsítése körül a rajnai tartomány központi 
gazdasági egyesületét illeti a lőérdem. Heysen- 
ten 1831 óta vannak már ily iskolák, itt 
azonban újabb idők < ta a vándoroktatás in
tézménye népszerűbb. Bajorországban 1867 
óta szintén esti tanfolyamok alakjában mű- | 
ködnek ezek az iskolák s a badeni nagyher- j 
cegség erős támogatása mellett igazán gyö
nyörű eredménnyel. Ausztriában 1875 óta 
szintén történtek erre nézve intézkedések, de 
a németországi eredményekkel szemben Ausz
tria mindig csak a kezdet nehézségeivel küzd,

bár újabban az osztrák kormány a falusi nép
tanítók gazdasági kiképzésével remél ezen a 
téren nagyobb sikereket elérhetni.

Az amerikai vonatösszeiitközés.
Amerikában a midlaudi expresszvonat 
nekiszaladt egy másik vonatnak. Az 
utasok közül huszonötén haltak meg, 
harmincketten pedig megsebesültek. 
A legtöbb sebesülés élelveszedelmes.

B ib lia i re jtv én y ek .
A Harangszó Bibliai rejtvényei s 

annak szép eredménye oly nagy örö
möt keltett mindenfelé, hogy sorjában 
kapjuk egyházi vezetőinktől a bizta
tást, hogy csak folytassuk a rejtvé
nyek feladását, csak szoktassuk biblia- 
olvasásra evang. népünket! Isten se
gítségével meg is akarunk maradni 
megkezdett munkánk mellett 1

Ezt a szándékunkat megkönnyíti 
lapunk egy kedves munkatársa, Kiss 
Béla bácsűj falusi lelkész, ki lelkese
déstől áthatott levelében 10 új bibliai 
rejtvényt küld, de egyszersmind küld 
a megfejtők számára 10 darabot „Mi 
az igazság“ című értékes könyvéből. 
Mikor néki érdeklődését és áldozat- 

, készségét így is megköszönjük, íme 
: itt adjuk az 5 első bibliai rejtvényt :

1. Mózes hányadik könyvének, 
i hányadik részében van ez a parancs

megírva : „ Az ő atyját és anyját min- 
■ den ember tisztelje ?“

2. Példabeszédek könyvének hánya
dik részében, annak hányadik versé
ben fordul elő ez a tanács: „Sok

j mézet enni nem jó.“
3. Melyik 2 evangéliomban s azok

nak mely részeiben s hányadik ver
seiben fordul elő Jézus ezen mondása: 
„Ha annyi hitetek volna, mint a mus
tármag stb .. . .  “

Toronyóra-készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K örm en d en , Vasmegye.
Alapíttatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem. * 
1896. Budapesten elismerő oklev.

1
 1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.
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4. Melyik evangéliomban fordul elő 
ez a szó: Frigid, kétszer?

5. Pál melyik levelében mondja ezt: 
A törvény betöltése a szeretet?

A megfejtések október hó 4 ig a 
Harangszó szerkesztőségéhez Kör
mendre küldendők.

Minden bibliai rejtvény megfejtői 
között egy-egy könyvet sorsolunk ki, 
azok közt, akik mind az ötöt meg
fejtették, szintén egy könyvet.

-*Tr‘▼»r S>Tr *V"“ ■»»»■ ”

t Szalóky Zs igmond
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szenthárom ságtór.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sírkőraktára. 
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm unkát és m inden
nem ű javítást elfogadok.

I

t i ,  ikÉdh sfcéAi r tA t i  irtAltz M

A megfejtők névsorát a Harangszó 
október 12-iki számában közöljük.

A Harangszó perselye.

A Harangszó terjesztésére eddig 
befolyt 26 K 40 f. Újabban adakoz
tak: Csapó András és ifj. papszeri 
Munkácsi János 50—50 fillért. Össze
sen 27 K 40 f. — A jókedvű ada
kozót szereti az Isten!

G A H  O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913. évi szept. hó 25-én.
Búza 18.80, Rozs 14.60, Árpa 14.60, Zab 

—.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

WELLISCH BÉLA
könyv-, papír- és írószer-kereskedése 
S Z E N T G O T T H Á R D  (Vasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletü Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyomtatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. Ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak I Pontos és gyors kiszolgálás 1

Számtalan
kitüntetés.

S AJ T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyérak

---------- R é p c z e la k .-----------

n n u i  g é p g y á r
r U m .  s z o m b a t h e l y !

Alapítíatott 1886. — Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek. 
Nye r s o l a j m ó t o r o k .

T u r b i n á k .  
Malomberendezések.  
T é g l a g y á r t ó  gépek.

Magyarnyelvű ág. h. evang. Naptár 
nincs tölbfc», mint a

Képes Luther-Naptár,
melynek okt. elején megjelenő 1914-iki évfolyama

v a ló sá g o s  m e g le p e té s
számba megy, azért annak a magyar és magyarul 

tudó evangélikus családokból

n em  szab ad  h ián yozn ia .
Ebben a tudatban irja egyik kiváló Írónk és költőnk 
azt, hogy a „ L u th er -N a p tá r“ terjesztése 

egyenesen kötelesség.
A megrendelés legcélszerűbben a lelkész és tanító 
urak szíves közvetítése utján történhetik, ellenkező 

esetben közvetlenül.
A „Luther-Naptár“ bolti ára a színes műmelléklet
tel együtt 60 fillér, postán küldve egyes példány 
70 fillér. 11 példánytól kezdve franco küldéssel 
megfelelő kedvezmény jár. A feltételek a Naptár 

boritéklapján olvashatók.

A megrendelések a „Luther-Naptár“ szer
kesztőségéhez (Sopron, Paprét 2.) intézendök.

Nyomatott WoLlisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdor.
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Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak, kéziratok és mindennemű meg
keresések a szerkesztőség címére Körmendre (VaBVármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító Is.

T A R T A L O M :  I fj .  Varga Sándor: Közéig az ősz . . . (vers). — Beteg ország. — Csite K ároly: Tolvajok. (Elbeszélés.) — Evan
gélikus népünkhöz. — A bibliai rejtvények megfejtése. — Magyar Gazda: I fj. Mészáros Kálmán: Néhány szó a gviimölcsíatenyésztés-

ről — Oszág-Világ. — Persely.

K ö z é ig  az ő sz  . . .
Közéig az ősz, vándorolnak 
Délfelé a madarak,
A sárguló falevelek 
Mind sűrűbben hullanak; 
Elmúlásról, enyészetről 
Regél minden kis levél,
Mígnem hóval betakarja 
A fagyasztó hideg tél.

Földi vándor, figyeld csak meg, 
Mint hervad a természet,
Mert egykor a te élted sem 
Kíméli az enyészet . . .
De ha itten úgy éltél, hogy 
Nem terhel a számadás . . . 
Bízhatol egy szebb jövőben,
Lesz tavasz . . . s feltámadás!

Ifj. V arga  Sándor.

B eteg1 ország .
Egy érdemes lapban olvassuk az 

alább következő cikket. Közöljük, 
mert erről a kérdésről már sokszor 
irtunk ugyan, de elégszer sohasem 
Írhatunk:

Kincses Kolozsvár városában nem

messze a magyar dicsőség jelképé
től Mátyás király szobrától, szomorú 
igazságokat kellett hallanunk egyik va
sárnap délelőtt. Országos gazdagyü- 
lésre hívta össze hazánk birtokosait az 
Erdélyi Gazdasági Egyesület, mely 
legközelebbről látja, mint mozdul 
meg a föld az erdélyi magyarság 
lába alatt. Hogy az egyik szónok 
szavaival éljünk, Erdély gyászjelen
tését kaptuk kezünkbe ebben a könyv
ben, melyet az egyesület a letűnt 
tíz év birtokforgalmáról kiadott s 
melyből vigaszt nem sokat, keserű
séget annál többet meríthetünk.

Beteg ország vagyunk — kiáltja 
fájdalmasan a vasárnapi gyűlés —  
betegség sorvasztja az ország jobb
kezét, melyet a hivatásos orvos, a 
magyar állam csak pepecsel, de ala
posan meggyógyítani nem akar, nem 
bír. A porosz állam ezer millióval 
űzi telepítő politikáját a lengyelek 
között, hogy a lengyelség földjét 
megvásárolja s németté tegye, még
se boldogul. A magyar állam még 
tíz milliót is sajnál oly célból, hogy 
Erdélyt megtartsa a magyarság ré
szére, melynek ősju-birtoka volt. Pár 
év óta meg mirrtha sztrájkba lépett

volna a gyámoltalan orvos, még a 
telepítéseket is egészen beszüntették.

Nincs magyar nemzeti földbirtok
politika. Nincs akkor, mikor Erdély
ben tíz év alatt 180.000 hold földet 
veszít a magyarság s az ősi magyar 
birtokokat és kúriákat, melyek a 
magyar állameszme végvárai a ve
szélyeztetett országrészben. A ma
gyarok kezén 54 százaléka volt at  
erdélyi földbirtoknak, míg román és 
szász kézen együttvéve csak 46 
százaléka. Másfél éviized alatt meg
fordult a kocka s Erdély földjének 
nagyobbik fele nem a magyart uralja 
többé, magyar kúriákból kihajítják az 
ablakon a Bethlenek, Bocskayak és 
Aporok harcosainak képét, mint ér
téktelen lim-lomot. Bevonultak az új 
földesurak, akik Albina, Silviana, 
Mihu, Vulcu, Bontescu és Macellariu 
nevekre hallgatnak.

Beteg ország vagyunk, mert ez a 
kiforgatás jobbára magyar pénzen 
magyar bankok támogatásával folyik, 
amelyekben nem lakik nemzeti szel
lem, csak az aranyborjú imádása. A 
román pénzintézetek forgó tőkéjük 
kétharmadát magyar bankoktól és 
egyesektől kapják.
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A kisbirtokos osztály valamennyire 
tartja magát, de a középbirtokos osz
tály eltűnőben van Erdélyben. Ezt az 
osztályt pedig nem szabad elbukni 
hagyni, mert „minden egyes tagjának 
bukásával a magyarság élő szerve
zetének egy-egy drága vércseppje vész 
el, melyet megsanyargatott és vérsze
gény nemzeti szervezetünk pótolni 
többé nem képes.“

Beteg a törvényhozásunk is, mert 
még az örökösödési jogunk is arra 
való csak, hogy a magyar birtok szét
rombolva az ellenfél ölébe hulljon.

Középbirtokos osztályunk érdekében 
örökösödési rendünkön változtatni, 
mezőgazdasági hitelszövetkezeteinket 
fejleszteni, a nehéz terhekkel küzdő 
földet tehermentesíteni kell. A kötött 
birtokokat eladó magyar birtokosokat 
az állam kötelezze arra, hogy Erdély
ben vásároljanak erdőbirtokokat. A 
kisbirtokososztály fennállása biztosí
tandó, s e cél érdekében 10 millió K vé
tessék föl állami költségvetésbe, amint 
már Darányi tervezte annak idején; 
a szövetkezeteket pedig lássa el az 
állam elég pénzzel, hogy a veszedel
met ellensúlyozhassák. Végül, ami a 
legfontosabb, a törvényhozást föl kell 
szólítani, hogy a birtokforgalomról 
törvényt hozzon sürgősen.

Adná a jó Isten, hogy ezek a nagy 
eszmék mielőbb megvalósuljanak s 
szegény, beteg országunk mielőbb 
meggyógyuljon!

T olvajok.
Elbeszélés. Ir ta : Csite Károly.

Gergő késő este botorkáló jó kedv
vel tért haza a megboldogult Szigeti 
Istók halotti torából.

—  Hej, Bábil —  szólt szaporán 
pislogatva az öreg atyafi — tégy meg 
nekem ez egyszer egy kis szívessé
get ; rikkantsd helyettem, h ogy: 
sejre ty u ! Én nem tehetem, ha már 
temetésről jövök.

— Úgy, úgy, vén oktondi 1 Nem 
szégyenli magát kend ilyenkor is így 
jönni haza! ? — szólt Bábi asszony 
nagy megbotránkozással.

— Szégyelje magát az, aki a ha
lotti tort kitalálta. Csak azt mondom, 
Bábicám, hogyha netán a Mindenható 
engem szólítna előbb magához, a 
toromra bor helyett aludttejet adj 
mindenkinek, nehogy még danolgatá- 
sok s hejehuják kísérjenek a meny- 
nyei utamra.

—  Nono 1 a kend mennyei útját 
rég beseperte a fergeteg, ellenben a 
pokolba vezetőt jól kiegyengette.
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— Ne félts engem attól az úttól, 
öreg virágom 1 Majd jó kordovány 
csizmát huzol a lábamra s elbotor
kálok azon a rossz utón is.

— A kend csizmáját pedig ép’ el
hegedülte Szent Dávid. Nem lesz biz’ 
az idén fejelt csizmája. Odaveszett a 
fejelés ára : megfulladt a hizóludunk 
egy szem kukoricától. Holnap majd 
lakmározhatik ludpecsenyét.

Gergő első pillanatra látszólag meg
döbbent, de aztán nagyot legyintett 
kezével s mosolyogva mondta:

— Sebaj, ha nem lesz fejelt csiz
mám ! Lesz helyette új. Ludpecse- 
nyében pedig nem fognak vásni a 
még meglevő fogaid, Bábi. Megveszi 
azt valaki drágán tőlem.

— No, olyan ostobára nem fog 
kend találni!

—  Majd ide talál az, aki meg
veszi ; —  mondta Gergő s még azon 
estén ludfészket készített szalmából 
a tornácba, a ludat pedig úgy he
lyezte oda, mintha aludnék. Nyitva- 
tárva hagyta aztán az utcaajtót és a 
kertajtót. Maga pedig öreg szűrébe 
bujt s egy jókora husángot szoron
gatva kezében, a konyhából lesett ki 
holdvilágos éjszakába.

És akit várt, az nem várakoztatott 
sokat magára. Kertekalja felől mezít
láb lopódzott le az udvarra s gya
korlott szeme azonnal meglátta a 
tornácban levő, elemelhető portékát. 
A ludhoz surrant s mielőtt felemelte 
volna, egyet csavart a nyakán, ne
hogy valami áruló zajt csapjon.

No, ha a lúd nem is csapott zajt, 
csapott más valaki. Gergő husángja 
csapódott nagy csattanással a tolvaj 
hátára.

.— Mi az istennyila ! ? —  ordított 
fel a tolvaj.

— No, nem az Isten csapott rád 
a nyilával, gonosz tolvaj, hanem 
csak én ezzel a kis pálcikával (vas
tagabb volt, mint a karja.) Vagy, 
nini! . . .  te vagy az, Vendel, — is
mert Gergő a tolvajra. —  Ej, ej, 
Vendel, hát ludpecsenyére fájt a fo
gad I Hát ’iszen azt meg is kapod. 
Az már a tied. Megszerezted. Hanem 
annyit mondhatok, hogy egy kis kop
lalás lesz a lakmározás vége. . . .

— Bocsáss meg, Gergő pajtás! 
Ne jelents l ö l ! többet nem teszek 
veled ilyent! — fogta Vendel könyör
gésre a dolgot.

— Azt elhiszem, mert Tűncs is 
több ludunk ennél. Különben nem 
vagyok én kőszívű, fizess tíz pengőt: 
megszabadulsz a börtöntől s aztán 
ráadásul tied a pecsenye is.
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— Jaj, pajtás, sok pénz a z ! Hol 
vegyek olyan rengeteg pénzt ?I

— Hohó, inkább kevés az egy 
tolvajnak. Különben miért alkudoz
zak veled ? Ha nem tetszik neked az 
ilyen olcsón való szabadulás, alku
dozz majd a bírósággal.

— No, jó, majd reggel megadom 
a tíz pengőt s a lúd sem k ell! — 
igyekezett Vendel az utcaajtó felé s 
a földre eresztő a ludat.

— De azt már nem hagyod itt, 
öcskös. Ami a tied az a tied! —  
nyomta Gergő a ludat Vendel kezébe.

Épp akkor érkezett a nyitott utca
ajtóba két éjjeli bakter, nyugodalmas 
jóéjszakát köszöntve be az alkudo- 
zókra.

— Adj Isten, atyafiak I — fogadta 
Gergő a köszönést. — Ép’ jó, hogy 
itt vagytok egy kis tanulságra. Ven
del pajtás éppeg most vette meg a 
ludamat tíz pengőért. Azt mondja, 
hogy holnap reggel megadja az árát.

— Tíz pengőért egy hitvány ludat ? 
Csak nem habarodott m eg! — cso
dálkoztak a bakterok.

—  Hát tudjátok, azért drágább 
egy kicsikét, mert éjjel vette meg 
tőlem s aztán hát, no . . .  egyedül 
volt a vételnél — ő, meg a lúd. Ér
titek úgyis, no 1. . .

— Ahá, így már értjük, hehehe I 
— nevettek a bakterok. Vendel pedig 
valamiféle áldást morogva magában, 
elsompolygott a luddaí. S másnap 
reggel pontosan beállított Gergőhöz 
a tíz pengővel.

Gergő, amint markában érzé a 
ludon szerzett csizmaárát, így fedte 
meg társát:

— Látod, Vendel, így jár, aki ha
mis utón járl Drága pénzedet kós
tálta annak a veszett ludnak a pe
csenyéje . . .

Evangélikus népünkhöz.
Isten kegyelméből befejeztük a 

Harangszó 111-ik évfolyamát s a jövő 
számmal megkezdjük a lV-ik év
folyamot. Az évforduló alkalmával 
hálával telt szívvel gondolunk arra a 
jó Istenre, ki mindeddig megsegített, 
s munkánkhoz erőt és kitartást adott.

Hálával és köszönettel gondolunk 
munkatársainkra, kik bennünket tá
mogattak s lapunkat írásaikkal gaz
dagították.

Köszönjük a lelkész, tanító, gond
nok uraknak, hogy lapunkat terjesz
tették, kiosztották. A jó Isten áldja 
meg őket buzgóságukért 1 

'• Istenbe vetett bizalommal lépünk
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át az új évfolyamba. A régi utakon 
akarjuk evangélikus népünket szol
gálni : hasznos közleményeket, szóra
koztató, tanulságot adó olvasmányo
kat teszünk asztalára. Gyönyörköd
tető költeményeket, szép elbeszélése
ket mondunk el. Gondolunk arra is, 
hogy olvasóközönségünk nagy része 
a gazdálkodó emberek sorából kerül 
ki, azért okos gazdasági cikkeket is 
közlünk. Ebben az évben is hűséges 
számadók leszünk, s elmondjuk: mi 
történt az egyház körében, mi történt 
hazánkban, a politikában, a nagy 
világban.

Ehhez a munkánkhoz kérjük evan
gélikus népünk támogatását. Kérjük 
régi előfizetőinket, maradjanak hívek 
ezután is lapunkhoz. Sőt legyen 
mindegyikük lapunk terjesztője s sze
rezzen új előfizetőket a régiek mellé. 
Milyen erős, milyen hatalmas lenne 
a mi kedves Harangszónk, ha min
den előfizetőnk csak egyetlenegy új 
előfizetőt szerezne! —  Nem kellene 
hozzá sok munka és fáradság, csak 
egy kis jóakarat és lelkesedés. Az  
kellene hozzá, hogy lelássa mindenki, 
hogy neki kötelessége az evangélikus 
sajtót támogatni! Bárcsak sok ilyen 
jóakaratot találnánk az új évfolyam
ban !

Kérjük a lelkész, tanító, gondnok 
urak szíves támogatását. Kérjük: ne 
fáradjanak bele ebbe a munkába, 
hanem tartsanak ki híven a Ha
rangszó mellett.

Lapunk előfizetési ára marad a 
régi. Csoportos küldéssel 2 korona, 
címszalag alatt, mindenkinek közvet
len a házához küldve 2 kor. 50 fill.

Végül bizalommal kérjük olvasóin
kat: adakozzanak tehetségükhöz ké
pest a Harangszó terjesztésére. 
Megmondjuk, hogy mire fordítjuk 
az erre a célra befolyó összegeket. 
A Harangszó előfizetési ára olyan 
csekély, hogy abból szűkösen éppen 
hogy fedezni tudjuk a nyomda- és 
a postaköltségeket. Bizony nem ma
rad pénz arra, hogy annak a sok 
száz és ezer számnak költségét ki
fizessük, melyet mutatványszámként 
küldünk szerteszét. Pedig ez a költ
ség igen nagy összegre emelkedik. 
A múlt évben több mint 1000 kor.-t 
kellett ilyenformán kiadnunk, holott 
erre a célra csak 32 kor. 40 fillért 
vettünk be.

A Harangszó terjesztésére befolyó 
összeget ilyen hasznos és szükséges 
célra szántuk. Kérjük is azokat, kik 
könnyen és szívesen adnak, gondol
janak sok küzdelmünkre és segítsenek 
rajtunk, hogy lapunkat elvihessük a

messze szórványokba, elrejtett pusz
tákba, majorok cselédlakásaiba, elvi
hessük mindenhova, hol evangélikus 
igehirdetés nem hangzik, hol templom 
nem gyűjti egybe a híveket. Segítse
nek, hogy lapunkkal ezekre az elha
gyott helyekre hitbuzyóságot, egyház- 
szeretetet, evangélikus egyházunkkoz 
való ragaszkodást vihessünk. Az erre 
a célra juttatott filléreken bizonnyal 
megnyugszik az Isten gazdag áldása !

Lapunkat továbbra is evangélikus 
népünk szeretetébe ajánljuk!

A bibliai rejtvények megfejtése.
Letelt a második bibliai rejtvény

sorozat megfejtésének határideje is, 
s örömmel jelentjük, hogy az még 
az elsőnél is szebb eredménnyel vég
ződött. Megint az ország minden vi
dékéről érkeztek megfejtések. Sok 
levélben meleg szeretet is volt, mely- 
lyel szerkesztői munkánkat s a mi 
kedves Harangszónkat körülvették. 
Külön-külön nem tudjuk megköszönni 
ezt a jóleső szeretetet, legalább így 
mondunk érte mindnyájuknak köszö
netét.

Az is nagy örömmel tölt el, hogy 
a tanuló megfejtők száma is mindig 
jobban emelkedik. így van ez jól, 
ifjak és leányok! Hiszen mindnyájo- 
toknak azokban kell foglalatoskodno
tok, melyek a ti Mennyei atyátok 
dolgai I

Megemlítjük azt is, hogy a 4-ik 
rejtvényt nem adtuk fel egészen jól. 
Nem evangéliomot kellett volna ír
nunk, hanem csak új-szövetségi köny
vet. De hát, tévedni emberi dolog.

A jó megfejtés a következőképpen 
oszlik e l :
az elsőt jól megfejtették . 222-en,
a másodikat jól megfejtették 278-an, 
a harmadikat „ „ 234-en,
a negyediket „ „ 97-en,
az ötödiket „ „ 265-en,
a jó megfejtés összes száma 1096.

Tehát, jó  megfejtés özszesen 1 0 9 6  
érkezett be. E z  a nagy szám a leg
édesebb örömöket ébreszti szívünkben. 
Azt a reménységet, hogy leszünk mi 
még a régi, bibliát olvasó evangélikus 
nép!

Ilyen sok nevet természetesen nem 
nyomathattunk le egymás után. Hogy 
mégis az igazságnak megfelelően 
minden jó megfejtésről számot adjunk, 
a megfejtők neveit csoportokba állí
tottuk össze. így talán nem olyan 
könnyen érthető, talán nem olyan vi
lágos, talán nehezebb a neveket meg

keresni, de nem tehettünk máskép, 
mert különben az egész újságot csak 
a megfejtők nevével kellett volna 
megtölteni.

A megfejtők közt a sorsolást is 
megtartottuk és pedig a következő 
eredménnyel:

1. Azok közül, kik mind az ötöt 
megfejtették, nyert: ifj. Balogh La- 
josné Kemenesmagasi.

2. Azok közül, kik az I-sőt meg
fejtették, nyert: Ritecz Katalin Gyé
kényes.

3. Azok közül, kik a JI-ikat meg
fejtették, nyert: Gaál Lajos Alsósza- 
kony.

4. Azok közül, kik a Ill-ikat meg
fejtették, nyert: Gulyás Istvánná
Magyargencs.

5. Azok közül, kik a IV-iket meg
fejtették, nyert: Fiiszár Sándor Szé- 
csényfa.

6. Azok közül, kik az V-iket meg
fejtették, nyert: Domsitz Eleonóra 
Somorja.

A nyeremény-könyveket az ille
tőknek megküldöttük. Tiszta szívből 
kívánjuk nekik, hogy olvassák a 
könyvet haszonnal.

Még csak azt jegyezzük meg, 
hogy aki mind az ötöt megfejtette, 
annak számát nemcsak egyszer vet
jük a sorsoló ládába, hanem minden 
egyes rejtvénynél külön-külön is, és 
és ezenkívül az összes rejtvényt 
megfejtőknél is. Éppen úgy akik 
több rejtvényt megfejtettek, azoknak 
számát szintén külön-külön is kisor
soljuk.

Következő számunkban újra adunk 
fél néhány bibliai rejtvényt.

A megfejtők névsora a következő:

Mind az öt rejtvényt megfejtették:
1. Kasper József Ruszt, 2. Görög Karo

lina Gérce, 3. Balassa__Karűlin Répcelak, 
4. Simon Dánielné Cs.-Gomorja, 5. Nagy 
Jolán Kövágóörs, 6. Kozmits Ágnes Ná- 
dasd, 7. Nagy Jánosné Ungvár, 8. Kovács 
Ilona Gyóró, 9. Gulyás Istvánná Magyar
gencs, 10. Nagy Valéria Nagysáros, 11. Kiss 
Jánosné Kőszeg, 12. Takács Samu Bük, 
13. Ferenczy Zoltán tanuló Sopron, 14. 
Nagy István Kőszeg, 15. Leposa István 
Lendvanemesd, 16. Gaál Lidi Nemesládony, 
17. id, Koronczai János Csönge, 18. Sza
kács Erzsi Ostffyasszonyfa, 19. Gömbös 
Sándor Fehérvárcsurgó, 20. Nagy Juliánná 
Ostffyasszonyfa, 21. Büki Ilka Alsószakony, 
22. Vida Lajos Nagygyimót, 23. Kontár 
Sándor Felsöszeli, 24. Perenyei Irma Ne
mesládony, 25. ifj Mészáros Lászlóné Répce
lak, 26. ifj. Boros Jánosné Felsőszakony, 
27. Varga István Vanyola, 28. Kiss Pál 
Sajókaza, 29. ifj. Balogh Lajosné Keme
nesmagasi, 30. Spisák Pál Nyíregyháza, 
31. Gyurácz Róza Gór, 32. Fazék Lajosné 
Felpécz, 33. Nagy Boldizsár Vönöczk, 34. 
Mészáros János Tordas, 35. Mészáros Ida 
Rábakövesd, 36. Sztrőkay Ilona Nemescsó,
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37. Kontár János Felsőszeli, 38. özv. Pónya 
Ferencné Felsőszeli, 39. Ménes Lina Ne- 
mesládony, 40. Csillag Imra Csikvánd, 41. 
Bokor János Sárvár, 42. Markó Mihály 
Nádasd, 43. Baráth Lajos Alsószakony, 
44. Farkas Pál Szombathely, 45. Varga 
Olga Szombathely, 46. Tóth Vince Nádasd, 
47. Györgyi Sándorné Meszlen, 48. Boros 
Eszti Nemescsó, 49. Korcsek Zsigmond 
Pozsony, 50. Görcsei Istvánná Nemescsó, 
51. Árvái József Kispézs, 52. özv. Fischer 
Jánosné Misérd, 53. Domsitz Eleonóra So- 
morja, 54. Markó József Katafa, 55. Pécz

József Gércze, 56 Krupa Pál Csesztve, 57. 
Sokkon Lujza és Ida Csönge, 58. Kovács 

Dénesné Mihályi, 597Karikás Lajosné Bu
dapest, 60. Bors János Csőt, 61. Tüskés 
László Lébény, 62. Németh Ida.Zalaistvánd, 
63. Papp Józsefné Bpest, 64. Schöpf Józsa 
Bpest, 65. Horváth Józsefné Kisbaráthegy, 
66. Scheele Etelka Veszprém, 67. Galló 
Margit Mellété, 68. Zsoldosné, Nagy Mári, 
Szarvaskend, 69. Szabó Jánosné Szergény, 
70. Fodor Antal Tokorcs, 71. Skriba Gizella 
Alsószakony, 72. Mészáros Irma Felsősza- 
kony, 73. Takáts Ilus Nagygeresd.

Az I, II, III. és V. rejtvényt megfejtették:

1. Bokor Lajosné Mosonszentjános, 2. 
Mizerák Jánosné Tab, 3. Horváth Lajos 
Rábabogyoszló, 4. Hegedűs Mári Zala- 
istvánd, 5. Kovács Sámuelné S.-kőhidtelep, 
6. Asbóth József Sopron, 7. Erős József 
Szentivánfa, 8. Hábermájer Mátyás Sár- 
bogárd, 9. Ivány Istvánná Káld, 10. Sántha 
József Sopron, 11. Berecz Imre Vönöck, 
12. Egyed Ernő Nemeshany, 13. Farkas 
Ferenc Barabásszeg, 15. Ifj. Petróczy Já
nos Gyékényes, 15. Koronczay Sámuel 
Csönge, 16. Ifj. Csapó András Sajókaza, 
T7. Vá'gola Pálné Tab, 18. Ifj. Végh József 
Felsőmesteri, 19. Tóth Irma Győrszemere, 
20. Ifj. Varga Sándor Borgáta, 21. Erős 
Karolin Uraiújfalu, 22. Németh Istvánné 
Gyóró, 23. Meidlinger Etelka tanuló, Szák, 
24. Molnár József Sárvár, 25. Gulyás Ist
ván Vincefő, 26. Ifj. Bauszky András Rét- 
ság, 27. Farkas Gyula Nagygyimót, 28. Deli 
Árpád tanuló, Celldömölk, 29. Németh Lidi 
és Károly Ostffyasszonyfa, 30. Csatáry Sán
dor, Szentes, 31. Id. Krug János Kiskámon, 
32. Rosta Mihályné Kemenespálfa, 33. Ba
logh Zsófi Rábaszentandrás, 34. Gergály 
István Pusztaszentlászló, 35. Szmodics Illés 
Sand, 36 Berecz Imre Vönöck, 37. Gáspár 
István Somlóvecse, 38. Tóth Józsefné Gyé
kényes, 39. Csapó Mihály Csanádpalota, 
40. László Mariska Búza, 41. Berecz Sán
dorné Alsóság, 42. Id. Varga József Répce
lak, 43. Mészáros László Felsőság, 44. Kiss 
Sándor Rábaszentandrás, 45. Mórocz Jo- 
lánka és Gyula Boba, 46. Gyurácz Samu Bük, 
47. Serbán Anna Jolsva, 48. Németh Jenő 
Ménfő, 49. Tompos Jánosné Jóbaháza, 50. 
Rothermel Henrik Kaposszekcső, 51. Láng 
János Sárszentmiklós, 52. Ifj. Kovács Pál 
Homokbödöge, 53. Fekete Sándorné Bük, 
54. Borbély Jánosné Mihályi, 55. Prépost 
Istvánné Nagysimonyi, 56. Vargyai Ferenc
né Vönöck, 57. Domonkos János Homok
bödöge, 58. Józsa Dezső Vid, 59. Kiss Mol
nár Mihály Lovászpatona, 60. Guoth Irma 
tanuló, Kemenesmagasi, 61. Petrovics Mi
hály Köszegdoroszló, 62. Simon Torda János 
Kőszegdoroszló, 63. Özv. Kovács Jánosné 
Köszegdoroszló, 64. Dombi Lina Árpás, 
65} Remete Géza Felsőság, 66. Danecz 
Eszti Beled, 67. Pap Mihályné Gecse, 68.

_ Weiler Pál Jánosmajor, 69 Özv. Farkas
" Sándorné Hánta, 70. Héra Erzse és Fáni

Czák, 71. Rosta Juliska Kisfalud, 72. Bors 
József Csőt, 73. Nagy Gyuláné Halászi, 74. 
Takács István Nemescsó, 75. Badics Cser 
Lina Dáka, 76. Hagyó Karolin Budapest, 
77. Nagy Gyula tanuló, Magyaróvár, 78. 
Bojsza jánosné Lovászpatona, 79. Reíss-né 
Budapest, 80. Urmelár Irén Nagyszombat, 
81. Jobbágyi Irén Zalaszentgrót, 82. Felső 
Borbély Józsefné Magyargencs, 83. Kiss 
Ernő Gyékényes, 84. Varga Rozália Urai
újfalu.

Az I., II. és V. rejtvényt megfejtették:
1. Ifj Lőrincz Györgyné Gyékényes, 2. 

Szabó Károly Tokorcs, 3. Danics Margit 
Ratkó, 4. ifj Bokor Jánosné Ivánegerszeg, . 
5. Bokor Sándor Czelldömölk, 6. Kovács 
László Sokor, 7. Papp Sámuelné Uraiuj- 
falu, 8. Gömböcz Terus Uraiujfalu, 9. Ki
rály Ferenczné Berektompaháza, 10. Fekete 
Sándorné Egyed, 11. Ritecz Katalin Gyé
kényes, 12. Albert János Lukácsháza, 13. 
Mészáros Imre tan. Csánig, 14. Erdélyi 
Ida Kemenesszentmárton, 15. Lőrincz Ilka 
Jákfa, 16. Németh Lídia Sobor, 17. Kovács 
Imre Tordas, 18. Saller Mariska Bakony- 
szentlászló. 19. Szmodics Ferenc Sand,
20. Szőke Eszter Csékut, 21. Horváth Fe
renc Hegyháthodász, 22. Farkas Ferenc 
Nemeskocs, 23. Németh Sándorné Lébeny.

A III., IV. és V. rejtvényt megfejtették :
1. Boros Lina Felsőszakony, 2. Kováts 

Menyhértné Veszprém, 3. Hasza Ilona 
Felsőszakony, 4. Péter Dániel Czelldömölk, 
5. Veczán András Nyíregyháza, 6. Jóna Já
nos r. k Nádasd, 7. Markó Kálmán Nádasd, 
8. Mészáros Lajos Rábabogyoszló, 9. Haas 
Lídia Győr, 10. Parácz István Boba, 11. 
Majnáczky Béla Apostag, 12. ifj. Böröcz 
Ferencné Vásárosmiske, 13. ifj. Morva Mi
hály Kétbodony, 14. özv. Bartók Istvánné 
Vése, 15. Rajcsek Mihály Magyargurab.

Az I. és II. rejtvényt megfejtették:
1. Matisz Mariska Szend, 2. Vágola Pál 

Tab, 3. Edvi Illés Róza Vásárosfalu, 4. 
Illés Ferencné Magyarkeresztur, 5. Karath 
Lajosné Felsőmesteri, 6. Fiiszár Sándor 
Szécsényfa, 7. Gaál Lajos Alsószakony, 8. 
Szuh Lajosné Nemeskocs, 9. Porkoláb Já
nos Nemescsó, 10. Sümegi Karolin Iván
egerszeg, 11. Göcze István tanuló Nagysitke, 
12. Szabó Lina Felsőszakony, 13. Tarján 
Margit Ostffyasszonyfa, 14. Kováts Mihály 
Lukácsháza/ 15 özv. Móricz Mihályné 
Boba, 16. Varga Ferenc Zalaszentjakab, 
17. Szalayné Nemesládony, 18. Albert Kál- 
mán tanuló~Nagycsömöte, 19. Major Mi
hályné Tapolcafő, 20. Benyes Erzsébet 
Nagybábony, 21. Tompa Matild Vásáros
falu, 22. Gönye Eszter Beled, 23. Horváth 
Lajos Szentgotthárd, 24. Horváth Irén ta
nuló Mezőhegyes, 25. Francsics Samu Bük, 
26. Németh Pálné Bük, 27. Chován Sándor 
Szekszárd, 28. Bartos Andrásné Nagy
bábony, 29. Borbély László Czák.

A III. és V. rejtvényt megfejtették:
1. Parajsz István Lukácsháza, 2. Ifj. 

Bors Tamás Győr, 3. Németh József Urai
ujfalu, 4. Plachy Mária Aszód, 5. Tömböl 
Béla Beled, 6. Rosta Lajos Vönöck, 7. Ifj. 
Korcsmár Györgyné Gyékényes, 8. Fabinyi 
József Salgótarján, 9. Dömötör Jolán tanuló 
Szentivánfa, 10. Kőrös József Hegyfalu, 
11. Tömböly Krisztina Csánig, 12. Ifj. 
Szalay Györgyné Rábcakapi, 13. Pollák Pál 
Nyíregyháza, 14. Vörös Géza Nemeshany,

15. Mohay Berta Eperjes, 16. Hell Frigyes 
Arad, 17. ifj. Ritecz János Gyékényes, 18. 
Hód Irma Czák, 19. Hód Jánosné Czák, 
20. Simán Ilona Zalaistvánd, 21. Nagy Jó
zsefné Nagybarátfalu, 22. Pápai Istvánné 
Nagybarátfalu, 23. Esze Sándor Csönge, 
24. Király Elekné Nagyköcsk, 25. Guggen- 
berger^ Lajosné Léva, 26. Boros János 
Felsőszakony, 27. Hutter József Felsőőr, 
28. Búza József tanuló Szombathely, 29. 
Rozics Rozália Szarvaskend, 30. ifj. Máté 
Géza Gerce, 31. Ritecz Andrásné Gyé
kényes, 32. Faragó Róza Léva.

Az I. rejtvényt megfejtették:

1. Nagy Józsefné Nagybarátfalu, 2. Far
kas Pál Sand, 3. Németh József Uraiujfalu, 
4. Tompa János Felsőmesteri, 5. Bak Já
nos Lőcs, 6. Bánszky János Rétság, 7. Hód 
Irma Czák, 8. Hód Jánosné^Izák, 9. Bolla 
Anna Zalaistvánd, 10. Horváth Józsefné 
Merseváth, 11. Torda Gyula Czák, 12. 
Nochta István Bakonycsernye, 13. Stefan 
Pónya Wien.

A II. rejtvényt megfejtették:

1. Boros Lina Felsőszakony, 2. Hörényi 
Ferencné Lőcs, 3..Mogyorósi Karolin Szent
ivánfa, 4. Kolman István Kőszegdoroszló, 
5. Plachy Mária Aszód, 6. Puhr Mátyás 
Vassurány, 7. Szabó József Uraiujfalu, 8. 
Mihalik Géza Apátujfalu, 9. ifj. Ritecz Ist
ván Gyékényes, 10. Gerencsér Józsefné 
Kajár, 11. Tömbös Béla Beled, 12. Kováts 
Menyhértné Veszprém, 13. ifj. Kercsmár 
Györgyné Gyékényes, 14. ifj. Csépi György 
Lébeny, 15. Loosz János Bonyhád, 16. Bakk 
Lajosné Pórládony, 17. Mosberger Simon 
Lajoskomárom, 18. Dömötör Jolán tanuló 
Szentivánfa, 19. id. Mórocz Lajosné Vár
palota, 20. Csete Imre Gecse, 21. Kőrös 
József Hegyfalu, 22 Puskás Gyula Ostffy
asszonyfa, 23. Tömböly Krisztina Csánig, 
24 Horváth Sándor Szilsárkány, 25. Hasza 
Ilona Felsőszakony, 26. ifj. Szalai Györgyné 
Rábcakapi, 27. Szalai György tanuló Bezi, 
28. Lázi Istvánné Zsebeháza, 29. Veczán 
András Nyíregyháza, 30. Pollák Pál Nyí
regyháza, 31. Svigruha Katalin Tordas, 32. 
Ihriczky Irén Százd, 33. Mészáros Lajos 
Rábabogyoszló, 34. Vörös Géza Nemes
hany, 35. Mosberger Mátyás Lajoskomá
rom, 36. Mohay Berta Eperjes, 36. Bolla 
Sándor Nagyköcsk, 38. özv. Rosta Sán
dorné Vásárosmiske, 39. ifj. Ritecz János 
Gyékényes, 40. Parátz István Boba, 4L 
Király Gizella Kisfalud, 42. Tóth Jánosné 
Sajtoskál, 43. Simán Ilona Zalaistvánd, 44. 
Neubauer Antalné Budapest, 45. Tetzl Jó
zsefné Budapest, 46. Pápai Istvánné Nagy- 
barátfslu, 47. Hajnáczky Béla tanuló Apos
tag, 48. Esze Sándor Csönge, 49. ifj. Bö
röcz Ferencné Vásárosmiske, 50. Király 
Elekné Nagyköcsk, 51. Guggenberger La
josné Léva, 52. Boros János Felsőszakony,
53. Kirnbauer Gyula tanuló Szombathely,
54. özv. Németh Györgyné Lébeny, 55. 
Czéki Pál Lajoskomárom, 56. Egyed Tini 
Nemeshany, 57 özv. Birtók Istvánné Vése, 
58. Rajcsek Mihály Magyargurab, 59. Ta
kács Józsefné Magyarkeresztur, 60. Hutter 
József Felsőőr, 61. özv. Móritz Imréné 
Gecse, 62. Rozics Rozália Szarvaskend, 
63. Stefan Pónya Wien, 64 Ritecz Andrásné 
Gyékényes, 65. Eszényi Borbála Sajógömör, 
66. Kocsi Pál Karakószöicsök, 67. Faragó 
Róza Léva, 68. Hettlinger Károlyné Csánig, 
69. Alsó Németh Mártonné Sajógömör.
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A III-ik rejtvényt megfejtették:
1. Nagy Józsefné Nagy barátfalu, 2. Bakk 

János Lőcs, 3. Fiiszár Sándor Szécsényfa, 
4. Gaál Lajos Alsószakony, 5. Szuh Lajos- 
né Nemeskocs, 6. Szabó Lina Felsőszakony, 
7. Tarján Margit Ostffyasszonyfa, 8. Lázi 
Istvánná Zsebeháza, 9. Saródy Irén Teres- 
tyénfa, 10. Svigruha Katalin Tordas, 11. 
Saller Mariska Bakonyszentlászlö, 12. Ih- 
riczky Irén Százd, 13. Özv. Móritz Mihály- 
né Boba, 14 Bánszki János Rétság, 15. Mos- 
berger Mátyás Lajoskomárom, 16. Varga 
Ferenc Zalaszentjakab, 17. Albert Kálmán 
tanuló, Nagycsömöte, 18. Major Mihályné 
Tapolcafő, 19. Takáts Józsefné Magyar- 
keresztár, 20. Tompa Matild Vásárosfalu,
21. Gönye Eszter Beled, 22. Simon Ferenc- 
né Mihályi, 23. Horváth Lajos Szentgott- 
hárd, 24. Horváth Irén tanuló, Mezőhegyes, 
25. Francsics Samu Bük, 26. Németh Pál- 
né Bük, 27. Stefan Pónya Wien, 28. Bokor 
Sándor Celldömölk, 29. Krajecz Erzsébet 
Újcsanálos, 30. Borbély László Czák

A IV-ik rejtvényt megfejtették:
1. Puhr Mátyás Vassurány, 2. Fiiszár 

Sándor Szécsényfa, 3. Loosz János Bony-

hád, 4. Gaál Lajos Alsószakony, 5. Mos- 
berger Simon Lajoskomárom, 6. Szabó 
Lina Felsőszakony, 7. Mosberger Mátyás 
Lajoskomárom, 8. Takáts |ózsefné Magyar- 
keresztár, 9. Németh Pálné Bük.

Az V-ik rejtvényt megfejtették:
1. Balogh János Csönge. 2. Pataky Ká

roly Taksony falva, 3. Hörényi Olga Lócs, 
4. Mogyorósi Karolin Szentivánfa, 5. Far
kas Pál Sand, 6. Horváth Kálmán Rába- 
bogyoszló, 7. Puhr Mátyás Vassurány, 8. 
Szabó József Uraiájfalu, 9. Ifj. Ritecz István 
Gyékényes, 10. Gerencsér Józsefné Kajár, 
11. Tompa János Felsőmesteri, 12. Ifj. Csépi 
György Lébeny, 13. Lépőid Ernő tanuló, 
Kőszeg, 14. Kovács Ilonka Vönöck, 15. Bakk 
Lajosné Pórládony, 16. Mosberger Simon 
Lajoskomárom, 17. Id. Mórocz Lajosné 
Várpalota, 18. Rajczi FerencnéMagyargencs, 
19. Horváth Sándor Szilsárkány, 20. Szalay 
György tanuló, Bezi, 21. Ihriczky Irén Százd,
22. Dorsics Sándor tanuló, Somlóvecse,
23. Bolla Sándor Nagyköcsk, 24, Özv. Rosta 
Sándorné Vásárosmiske, 25. Bolla Anna 
Zalaistvánd, 26. Király Gizella Kisfalud, 
27. Tóth Jánosné Sajtoskál, 28. Szalayné 
Nemesládony, 29. Neubauer AntaTné Buaá'-

pest, 30. Tetzl Józsefné Budapest, 31. Hor
váth Józsefné Merseváth, 32. Simon Ferenc- 
né Mihályi, 33. Czéki Pál Lajoskomárom, 
34. Nochta István Bakonycsernye, 35. Eszényi 
Borbála Sajógömör, 36. Hankó Zsófi Békés
csaba, 37. Hettlinger Károlyné Csánig, 38. 
Alsó Németh Mártonná Sajógömör.

O lv a s s á to k  a b ib liá t.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik oll a legfőbb kincs, De Isten nem lel ha jlék e .
Október 12. vasárnap, Jeremiás 28.

„ 13. hétfő, Jeremiás 29, 1 —14.
„ 14. kedd, Jeremiás 31, 1—22.
„ 15. szerda, Jeremiás 31, 23—40.
„ 16. csütörtök, Je-emiás 32, 1—25.
„ 17. péntek, Jeremiás 32, 2G—44.
„ 18. szombat, Jeremiás 33, 1—18.
„ 19. vasárnap, Jeremiás 35, 1—11.
„ 20. hétfő, Jeremiás 35, 12—19.

21. kedd, Jeremiás 36, 1 —19.
22. szerda, Jeremiás 36, 20—32.
23. csütörtök, Jeremiás 37.
24. péntek, Jeremiás 38.
25. szombat, Jeremiás 39, 1—14.

Néhány szó a gyümölcsfa- 
tenyésztésről.

Irta : ifj. M észáros K álm án  erdészeti fő- 
isk. hallgató.

Alakfák.
Ha valamely fát tetszésünk szerint 

akarunk nevelni, akkor elsősorban a 
szilárd vázat készítjük el, s a vázra 
futtatjuk a vékony ágakat, hogy 
alakfát nyerhessünk. Lehet nevelni 
betű, lant, gömb, gúla, henger, kehely, 
szárnyas gúla, legyező, füzér, orsó 
stb. alakú fákat. Az alakfák közül 
különösen a legyező, kehely, henger, 
illetve oszlop, gúla, szárnyas gúla és 
a fűzéralakúak vannak elterjedve. A 
legyező alakot különösen a falak 
mentén szokták tenyészteni, mert a 
fal nagyon is szilárd váz lévén, a 
legyező alaknak megfelelő ágakat a 
falba vert szegekhez erősítjük raffiá- 
val, vagy kender fonalakkal. Ha ke
hely alakút akarunk nevelni, akkor 
a vezérhajtást 2 avagy 3 rügyre 
vágjuk vissza aszerint, hogy ki mi
lyen magastörzsű fát óhajt nevelni. 
Az oldalhajtásokat kifele vágjuk, 
majd ha az 40 cm.-re megnő, a 
belső rügyre vágjuk. Melléje karókat 
verünk, köralakban, már t. í. köz
pontnak a törzset véve és a kör 
kerülete a 40 cm.-nyi távolságban

veendő. Az ilyen kehelybe a nap 
egyformán süt, s egyik ág sem 
marad hátrább sem növekedésben, 
sem a gyümölcsérésben a másiknál.

A henger illetve oszlopalakú fák
nál kijelöljük a kör kerületét, most 
egyforma távolságban karókat verünk 
le a kör kerületére. Legjobb négyet 
leverni. A karókat fönt lécekkel sze
gezzük össze. Most minden egyes 
karó mellé ültetünk külön egy-egy 
oltványt. A karókon spirálisan sod
ronyt vezetünk egészen a váz tete
jéig és ehhez erősítjük az oltványo
kat szintén spirálisan. Ha a legerő
sebbet már a henger tetején végig
futtattuk, akkor ezt önmagába nö
vesztjük, mig a többit ebbe a leg
erősebbe a héj alá.

A gúla alaknál a vezérhajtást 
visszavágjuk 2 rügyre. Az oldalhaj
tásokat kikötjük a törzstől egy avagy 
másfél méternyire. Most a belső 
rügyre vágunk vissza és az ebből 
növekedő hajtást a gúla-alaknak 
megfelelőleg növesztjük felfelé és a 
többi ágakkal, illetve hajtásokkal 
összenövesztjük. A szárnyas gúlánál 
a vezérhajtás megmarad és a vezér
hajtásból kinövő hajtások az u. n. 
szárnyak a gúla élének megfelelő 
hajtásokba növesztetnek. Itt vigyázni 
kell arra, hogy a váz szép gúlaalak 
legyen.

Fűzéralaknál a vezérhajtást vissza
vágjuk 2 vagy 3 szemre. E fölé 
sodronyt húzunk és a sodronynak 
megfelelő rügyekből keletkező haj
tásokat a sodronyra kötjük. Ha az 
bizonyos hosszúságot elért, belső 
rügyre vágjuk vissza, a sodronyt 
följebb emeljük, és most a két függő
legesen növekedő hajtás tekintetik 
törzsnek. Ezt visszavágjuk 2 szemre 
és az oldalhajtások a sodronyra erő- 
sítteinek. így megy ez tovább. Az 
alakfákon termett gyümölcsök sokkal 
nagyobbak, mint a közönséges fán, 
és minőségre nézve is túlszárnyalják 
amazokat. Különösen Franciaország
ban vannak az alakfák elterjedve, 
úgyhogy Páris körül az ember nem 
is lát közönségesen nevelt gyümölcs
fát, csakis alakfát.

*  **
Remélhetőleg lesznek a jobb sorsra 

érdemes szegény magyar nemzetnek 
fiai közül olyanok, talán épen a ked
ves olvasó is, akik ezen pár sorból 
is tanúltak és a tanúltakat első sor
ban a maguk, másodsorban ember
társaik hasznára fogják fordítani. 
Mert minél munkásabbak, józanabbak 
és takarékosabbak vagyunk, annál 
gazdagabbak lehetünk. Adja Isten, 
hogy úgy legyen!

(Vége.)
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A z e g y h á z  k ö r é b ő l.

Az egyetemes gyámintézet gyűlése.
Evangélikus egyházunk jótékony in
tézménye, az irgalmas samaritánus 
munkáját végző gyámintézet múlt 
vasárnap tartotta évi közgyűlését 
Léván. A népes közgyűlésnek külö
nös jelentőséget kölcsönzött az, hogy 
ezen a gyűlésen iktatták hivatalába 
a gyámintézet új egyházi elnökét: 
Bognár Endre lovászpatonai lelkészt, 
a dunántúli egyházker. főjegyzőjét. 
Az új elnök tartalmas, gondolatok
ban gazdag, szép beszédet tartott, 
mely után az egyházker. gyáminté- 
zétek üdvözölték az új elnököt. A 
közgyűlés tekintélyes összegű segélyt 
szavazott meg szegénysorsú gyüle
kezeteknek. A jó Isten áldását kér
jük a gyámintézetre s annak új el
nökére 1

Lelkész-iktatás. A némethidegkuti 
ev. gyülekezet új lelkészét, Sparas 
Eleket vasárnap, e hó 5 én fényes 
ünnepség keretében iktatta hivatalába 
Beyer Teofil kőszegi alesperes. A 
szép iktató beszéd után az új lelkész 
lépett a szószékre s szívet gazdagító 
beszédet intézett gyülekezetéhez. A 
jó Isten áldása legyen gyülekezet cs 
lelkész szövetségkötésén 1

A klivlendi magyar szeretetház föl
avatása. A klivlendi evangélikus 
magyar szeretetházat szeptember 7-én 
avatták föl nagy és fényes ünnepség 
keretében. A fölavató beszédet a 
szeretetház eszméjének fölvetője és 
megvalósítója, Rúzsán István klivlendi 
evang. lelkész mondta. Rúzsán kivül 
beszédet mondtak még Stiegler Sán
dor Ernő nevvbrunswicki és Becker 
Jakab detroiti evangélikus lelkészek. 
A szeretetház közadakozásból épült 
s maga a szeretetház telke húszezer 
koronába, az építési költsége negyven- 
ötezer koronába került. A szeretetház 
három részből áll: Az árvák otthoná
ból, ahol 24 magyar árva kap el
helyezést, a gyermekkertből és az 
aggok menedékhelyéből. A szeretetház 
építési költségeihez a klivlendi evang. 
egyházközség 17'000, Kundtz Tiva
dar 4s Rúzsa István és neje 10.000, 
Wilburn Donhau 3000 koronával 
járultak hozzá. Egy magát megne
vezni nem akaró magyar munkás
ember összes megtakarított pénzét,

tízezer koronát fölajánlotta a szeretet
ház céljaira. így teremt a szeretetben 
munkás hit csudákat s épit hajléko
kat a szeretet törvényének betöltésére.

Iskolaavatás. A.lébényi gyülekezet 
szeptember 21-én avatta fel új isko
láját, több környékbeli lelkész és ta
nító jelenlétében. Az avatást megelőző 
istentiszteletet Kovács Zsigmond rétii 
és Révész Sándor bezii lelkészek tar
tották. Az esperes képviseletében 
Pálmai Lajos győri lelkész végezte 
az avatást. Jelen voltak még hegyes
halmi Fischer Elemér egyházközségi 
felügyelő, dr. Kokas János róm. kát. 
plébános, a róm. kát. tantestület, 
Lébény nagyközség elöljárósága és az 
intelligenciának számos más tagja

Október 6-ika. Az aradi vértanuk 
napját evang. egyházunk iskolái is 
kegyeletes megemlékezéssel tartották 
meg. így a pozsonyi evang. líceum 
is ünnepélyt tartott, melyen Pukánszky 
Béla VIII. o. t. emlékbeszédet mondott, 
Mayer József, Lacsny Pál, Duschinszky 
Andor hazafias költeményeket szaval
tak, az ifjúsági énekkar pedig énekelt.

Toronyavatás. A rábabogvoszlói 
(Vas m.) leánygyülekezet nagy áldo
zatkészséggel tornyot építtetett és 
abba helyezte el harangjait. Az avató 
ünnepséget múlt vasárnap tartotta a 
gyülekezet s azon Kund Sámuel es
peres tartott avató beszédet. Este az 
ifjúság szinieiőadással egybekötött 
mulatságot tartott, melyen „Az ördög 
párnája* c. népszinművet adták elő. 
A szép előadás végig lekötötte a nagy
számú közönség figyelmét s lelkes 
elismeréssel köszönte meg a szereplők 
fáradozását. A darabban a következők 
játszottak: Lóránffy Gusztáv, Nagy 
Pál, Lóránffy Esztike, Decsics Jenő, 
Sülök Lajos, Mészáros Irén, Horváth 
Lajos, Mészáros Eszter, Szabó Sárika, 
Rövid Gábor, Theringer Ferenc, Mé
száros Ferenc, Mayer Jenő, Mészáros 
Feri, Gaál István, Lóránffy Károly, 
Decsics Géza.

Arany-lakodalom. Kemenesszent- 
mártonban (Vas-megye) okt. 7-én 
szép családi ünnepség volt egy buzgó 
evang. testvérünk házánál. Németh 
Ferenc és Kocsi Zsófia ekkor töltöt
ték be házasságuk 50-ik évét. Jó 
gyermekek, háladatos unokák s a 
szerető jóbarátok és rokonok serege 
vette őket körül a nagy napon. Ti

zenegy gyermekük közül Isten ke
gyelméből tizet felneveltek és pedig 
— jóllehet sokat küzdöttek a sze
génységgel, —  mind a nyolc fiúból 
becsületes iparost neveltek. Gyerme
keik elszéledtek az egész országba, 
de a nagy napon kilenc gyermek és 
23 unoka foglalta imádságába az 
aranylakodalmasok nevét 1 Az Isten 
jósága legyen velük életük hátralévő 
idejében is I

Kölese esdö szava. Szatmár vár
megyéből, a kicsiny, alig 260 lelket 
számláló kölesei gyülekezetből esdő 
kiáltás hangzik felénk. Isten sújtó 
kezét érzik esztendők óta. 1911-ben 
tűzvész, 1912-ben árviz pusztított. 
1913. jan. 27-től július 30-ig olyan 
rettenetes árvíz volt, hogy a temp
lom, papiak, iskola falai lesülyedtek, 
az összes épületek megrongálódtak. 
A templom, papiak, tanítói lak ud
varáról csak csónakon lehet kimenni. 
A jószívű evangélikusokhoz kiálta
nak: „Amit cselekesztek, magával 
az Úr Jézussal cselekszitek 1 . . . “ 
Bárcsak elhatna ez az esdő szó sok 
szív ajtajába I Bárcsak a gyülekeze
tek is megmozdulnának s egy egy 
templomi gyűjtéssel eleget tennének 
az apostol intésének: „egymás ter
hét hordozzátok 1. . .  “

I tth o n ró l.

Budapestre megy a király. Egyik 
újságban olvassuk, hogyha az idő
járás kedvező lesz, a király Magyar- 
országba jön és két hetet tölt Buda
pesten és Gödöllőn. Lehet, hogy a 
király utazását elhalasztják október 
28-ika utánra.

A földgáz felhasználása. Lassan
ként felhasználják azt a nagy kincset 
képviselő erőt, mely mint földgáz a 
föld mélyén rejtőzködik. A torda-ma- 
rosujvári 25 kilométeres földgázve
zeték csövei már le vannak fektetve. 
Marosujváron az egyik gyár 150,000 
köbmétert, a község pedig fűtés, vi
lágítás és esetleg ipari célokra 2500 
kbm.-t fog felhasználni, míg a pénz
ügyminisztérium 15,000 köbmétert a 
marosujvári sóbánya üzemére tartott 
fenm magának.

A kivándorlás ellenszere. Azt az
érdekes közleményt olvassuk egy uj-
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Ságban, hogy egyes vármegyékben 
a mezőgazdasági munkásházak fel
építése óta ezek lakói közt az Ameri
kába való kivándorlás teljesen szüne
tel. Nem volt rá eset ugyanis, hogy 
pl. Csongrád vármegyében, ahol ed
dig 1055, Csanád vármegyében, ahol 
eddig 715 és Jásznagykunszolnok 
vármegyében, ahol eddig össze
sen 465 munkásház épült, ezen új 
otthonok lakói közül csak egyetlen 
egy is kivándorolt volna. Éppen azért 
jó dolgot cselekszik, aki a szegény 
népet otthonhoz, hajlékhoz segíti.

Uj húszkoronást kapunk. Az Osz
trák-Magyar Bank a mostani, 1907. 
évi január 2-áról keltezett 20 koro
náról szóló bankjegyet bevonja, szep
tember 29 én pedig már megkezdték 
az új, 1913. évi január 2-áról kelte
zett 20 koronások kiadását. A régi 
húszkoronást azért nem kell az abla
kon kidobni, mert 1915. évi decem
ber 31-éig lehet velük fizetni és 1921. 
év végéig beváltja az Osztrák-Magyar 
Bank.

Agyonütötte a fiát. Az elvakult ha
rag és földkapzsiság borzasztó törté
netét olvassuk az egyik újságban. 
Nagytornyán Nehéz Mihály hetven 
éves gazda a napokban baltával agyon
ütötte harminckilencéves Ferenc fiát. 
A fiú  azt kívánta apjától, hogy az 
még életében adja át neki az egész 
gazdaságot, a mit az öreg Nehéz nem 
akart teljesíteni. Ezért azután civa- 
kodás támadt közöttük, veszekedés 
közben az öreg ember baltát ragadott 
és azzal teljes erejéből fiára sújtott, 
aki rögtön halva esett össze. A gyil
kos apát a rendőrség letartóztatta.

A vértanú miniszterelnök szobra.
Batthyány Lajost, az első magyar 
miniszterelnököt a vértanuk közé 
avatta a zsarnoki önkény. Azzal az 
ígérettel csikarták ki a haditörvény
széktől a halálos ítéletet, hogy úgyis 
megkegyelmeznek neki. De nem ke
gyelmeztek meg 1 Bitóra Ítélték. Hogy 
ne kelljen ezt a szégyenletes halált 
elviselnie, börtönében tőrrel megse
bezte nyakát és mellét. De addig 
ápolták, míg mégis csak ki tudták 
végezni. Golyóval küldték feléje a 
halált, de mire odaért, örökkévaló
sággal vette körül hősi alakját. A vér
tanú miniszterelnöknek most állították 
az első szobrot. Kedvenc tartózko
dási helyének, Ikervárnak közönsége 
állíttatta. Leleplezése október 12-én 
lesz.

A z  o r s z á g  d o lg á r ó l.

A képviselöházat okt. 8-ára össze
hívták. Azonban csak néhány törvény- 
javaslatot terjesztett be a kormány s 
azután a képviselőházat novemberig 
ismét elnapolták.

A ház munkarendjéről azt mondta 
Tisza István miniszterelnök, hogy 
novemberben mindenekelőtt a válasz
tójogi törvénnyel kapcsolatos javas
latokat s a közigazgatás államosítá
sáról s a sajtótörvény reformjáról 
szóló javaslatokat veszik tárgyalás alá

iusth Gyula beszámolója. Justh 
Gyula múlt vasárnap tartotta beszá
molóját Makón. Beszédében heves 
támadást intézett a kormány ellen s 
kijelentette, hogy míg Tisza István 
és a munkapárt kormányoznak, addig 
az ellenzék nem tárgyal. A beszá
molóra nagyon sok képviselő kísérte 
el Justh Gyulát. Beszámoló után az 
ellenzéki vezérek, Zichy Aladár, 
Károlyi Mihály, Apponyi Albert ta
nácskoztak Justh Gyulával.

A  n a g y v ilá g b ó l .

Az albán háború. Bekövetkezett a 
harmadik balkán háború is Az albánok 
támadták meg a szerbeket azért, mert 
velük szemben kegyetlenkedtek. Ele
inte győzelmesen nyomultak Szerbia 
felé, de aztán súlyos veszteséget 
szenvedtek. Egyik hir 1000 albán 
halottról szól. Az albánok azt állítják, 
hogy a szerb hatóságok minden eszköz- 

* zel elnyomni igyekeztek őket, és min
denkit, aki parancsaiknak ellene sze
gült, felakasztással vagy agyonlövés- 
sel büntettek. Falvakat mészároltak 
le a szerb csapatok. Nőket és gyer
mekeket egy házba bezártan eleve
nen égettek el. Ha ez mind igaz, 
akkor egészen természetesnek kell 
tartani az albánok fellázadását.

Hajókatasztófa. A Hamburg—Ame
rika vonal Arkadia nevű gőzöse 
Baltimore körül drótnélküli távírón 
arról értesült, hogy a Templemore 
nevű gőzös lángokban áll. A távirat 
vétele után Árkádia nyomban segít
ségére sietett az égő hajónak. A pusz
tuló hajó legénységét sikerült meg
menteni, de minden más a tenger 
martaléka lett az elégett hajóroncsok
kal együtt.

Egy jószívű emberbarát. Finnor
szágban meghalt a minap egy Ruth 
nevű nagyiparos, aki egész vagyo
nát, több millió rubelt a finnországi 
földmíveseknek adományozta, hogy 
kjs parasztgazdaságokat létesítsenek.

Ez az emberbarát tudta, hogy mi 
teszi erőssé a nemzetet.

Borzasztó vasúti katasztrófa Orosz
országban. Vladikavkaz vasúton ka
tasztrófa történt, melynek harmincöt 
halottja van. A katasztrófát a sinek 
gonosz akaratú meglazítása okozta.

A bolgárok vesztesége a két bal
káni háborúban. Közvetlenül a bol
gár hadügyminisztériumtól szerzett 
adatok szerint Bulgária a két balkáni 
háborúban a következő vesztesége
ket szenvedte: Az első hadjáratban 
313 tiszt és 29.711 ember halott; 
915 tiszt és 52.550 ember sebesült; 
2 tiszt és 3193 ember eltűnt. A má
sodik hadjáratban 266 tiszt és 
14 602 ember halott; 816 tiszt és 
50.305 ember sebesült; 69 tiszt és 
4560 ember eltűnt. Az elesettek 
száma tehát összesen 44 892, a se
besülteké pedig 104.586, akik közül 
legalább 10.000 örök életére nyo
morék marad. Mivel Bulgária férfi- 
lakosságának száma 2,206.690 volt, 
minden negyvenedik ember elesett a 
hallatlanul véres háborúban. Megje
gyezzük itt, hogy az angol-búr hábo
rúban az angolok vesztesége halot
takban összesen csak 21.000 volt.

Eltűnt oceánhajó. Huszonhárom év 
múlt el azóta, hogy egy nagy hajó, 
a Marlborough eltűnt. 1890-ben Glas
gowból Uj-Zeeland felé indult, ren
deltetési helyére nem érkezett meg 
s azóta elveszettnek hitték legénysé
gével együtt. A múlt napokban Uj- 
Zeelandból távirat jött, hogy a Marl
borough megkerült.

A Harangszó perselye.
A lap terjesztésére eddig befolyt 

27 kor. 40 fill. Újabban adakoztak : 
Polonyi Mihály Sajókara 1 K, özv. 
Farkas Sándorné Hánta 2 K, ifj. Né
met Ferenc Alsószeleste 2 K. Egész 
évi gyűjtés összege 32 K 40 f.

A jókedvű adakozót szereti az 
Isten 1

WELLISCH BÉLA
könyv-, papír- és írószer-kereskedése 
S Z E N T G O T T H Á R D  (Vasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletil Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyom tatványait: születési, halálozási, es- 
ketési, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. Ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadási 
könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak 1 Pontos és gyors kiszolgálás 1



284. HARANGSZÓ. 1913. október i2.

VEGYES HI RDETÉSEK.
Egy hirdetés díja: Az első 10 szó 

(beleértve a vastagbetűs címsort) 1 K. 
Azon túl minden további szó közön
séges betűből szedve 6 fillér.

A dunántúli ev. egyesület szép színes 
konfirmációi emléklapjai meg
rendelhetők Kapi Béla ev. lelkésznél 
Körmenden. — 25 darab ára 5 korona. 
Csomagolás és postadíj 1 korona.
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|  tt Szalóky Zs igmond
szobrász és kőfaragó

I  C E L L D Ö M Ö L K Ö N
Szentháromságtór.

Homokkő-, márvány-, grá
nit-, syenit sírkőraktára. 
Kataszteri földm éréshez  
szükséges köveket rak

táron tartok.
Épületm unkát és m inden
nemű javítást elfogadok.

I
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I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I

^  a a a . fÉAtfi rhálfc rtiáái nfláfti t t

Számtalan 
kitüntetés.

S AJ T
Emmentháli, 
Répczelaki, 
Trapista, 
Csemege és 
Tea vaj

ajánlja

StaufTer és Fiai
s a j t -  é s  v a j g y á r a k

---------- R é p e z e la k .-----------

GAB ONAÁUAK.

A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz
malmából Körmend, 1913. évi október hó 9-én.

Búza 18.80, Rozs 14.60, Árpa 14.60, Zab 
—.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

Elem i iskolai leánykák m ellé 
nevelőnö kerestetik. Lelkészi 
hivatal, Kemenesmagasi.

Toronyóra-készítő. 

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

Körmenden, Vasmegye.
Alapittatott 1886. Saját házában.

K i t ü n t e t v e :
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elismerő oklev. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

Költségvetés bérmentve.

Magyarnyelvű ág. h. evang. Naptár 
nincs töl>b, mint a

Képes Luther-Naptár,
melynek okt. elején megjelenő 1914-iki évfolyama

valóságos meglepetés
számba megy, -azért annak a magyar és magyarul 

tudó evangélikus családokból

nem szabad hiányoznia.
Ebben a tudatban írja egyik kiváló Írónk és költőnk 
azt, hogy a „ L u th er -N a p tá r“ terjesztése 

egyenesen kötelesség.
A megrendelés legcélszerűbben a lelkész és tanító 
urak szíves közvetítése utján történhetik, ellenkező 

esetben közvetlenül.
A „Luther-Naptár“ bolti ára a szines műmelléklet
tel együtt 60 fillér, postán küldve egyes példány 
^0 fillér. 11 példánytól kezdve franco küldéssel 
megfelelő kedvezmény jár. A feltételek a Naptár 

boritéklapján olvashatók.

A megrendelések a „Luther-Naptár“ szer
kesztőségéhez (Sopron, Paprét 2.) intézendök.

Alapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FRIGYES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban beren
dezett harang öntöd éjü
k e t  a t. községeknek és 
egyházaknak. Harangok 
bármely nagyságban és 
zengzetben, csak a legfi

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

húzhatók s a falakat nem rázzák. Fakoronákkal biró haran
gok ezen szerkezetre olcsó árért átalakíttatnak. Kovácsolt 
vasból készült tüzmentes harangállványokat, célszerű 
szerkezetben s olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetésekkel és képes árjegyzékkel kívánatra 
-----------------postafordultával szolgálunk.------------------

Nyomatott WeUiscb Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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