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IV. évfolyam 1913. október 26. 1-ső szám

VALLÁSOS NÉPLAP.
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 

minden második vasárnap.
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k e resések  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 : Szalay Mihály: Reformáció (vers). — Geduly Henrik: A reformátió joga. — Néhány pont a 95 tételből. -  
Payr Sándor: Zsédenyi István a gályarab lelkész. -  Kap: Béla: Ami erősebb az embernél (elbeszélés). — Bibliai rejtvények.

Előfizetési felhívás. — Ország-Világ. — Persely.

Reformáció.
Elem legetjük egyszer évrül-évre,
M ért jö tt, mi volt a reform áció.
A szen tírá st a népnek v isszaa d ta : 
T an u lja  el s kövesse, am i j ó ;
Ne tévelyeg jen  balga, vak sötétben, 
Míg bu jdos itt  a  fö ld ,rö g ö s színén, 
B izta tgatón  vezesse, b á to rítsa  
Botolgó lép tit b iz tos ég i fén y ;
Az új kinccsé le tt rég i re jte tt kinccsel 
G azdag, szegény  lehessen g a z d a g a b b ; 
A szív ú tjá t a  sok szen t el ne állja, 
Szálljon csak Istenéhez hő im á ja : 
E lébe lépni bárk inek  szabad.

E lem legetjük  . . .  itt-o tt büszke hangon. 
P ed ig  m it é r  hivalgó ün n ep ü n k ?  
H azug károm lás o lyat ünnepelni,
Mit m egcsúfol m éltatlan  életünk.

A sz en tírá s t ha ú jra  félre dobjuk, 
M int m egkopott, k iszo lgá lt lim -lomot, 
S o lv asg atása  nem gyönyör szívünknek, 
Csak ránkszabo tt, lé lek telen  ro b o t;
Ha nem becsü ljük  ezt a  d rág a  kincset 
S nem  fáj, hogy  ú jra  porba e lm e rü l; 
Isten t epedve, vágyva nem  keressük  
S nem  állunk  m eg hitünkben em berü l; 
Ha nem  vagyunk mi sói e v ilágnak, 
Csupán a szám unk n a g y : több  m illió ;

Ha jobbak  nem vagyunk m ás em berek- 
Afinek volt akkor reform áció ? [n é l: 

SZALAY MIHÁLY.

A ref ormáció joga.
I r ta : G e d u l y  H e n r i k  püspök.

Minden lélek saját üdvét munkálja. 
Nem lehet nekem a földön békét, a 
mennyben üdvöt találnom azért, mert 
én magam nem tisztelem a törvényt, 
áthágom az Úr parancsait, széjjel 
tépem Istennel kötött szövetségem 
lapját — míg atyám, anyám, test
véreim, papom és tanítóm talán jók, 
igazságra igyekezők, hű gyermekei 
kívánnak lenni a mennyei Atyának.

Mi következik ebből ? — Az, hogy 
saját üdvösségem utjának egyenge- 
tésében a mennyei Atya kegyelmén 
kívül csak saját magamna’'. lehet te
vékenykednem, dolgozgat. >m.

Az az erő, amellyel Is) mek a Jé
zus Krisztusban megjelent kegyelmét 
a magamévá teszem, hogj aztán an
nak segítségével lelkem üdvösségét 
munkálhassam, az én hitem. . .  De 
ez aztán az enyém! Az én kincsem, 
az én birodalmam, az én erősségem.

És ha azt látnám, hogy engem 
ettől a kincstől, ettől a birodalom
tól valaki erőnek erejével el akar 
ütni és azt mondja: „Várj I Adok 
neked én egy hitet, egy parancsot, 
egy lelkiismereti kényszert, amelyet 
betartva üdvözülhetsz, ha pedig be 
nem tartod elkárhozol“, — akkor én 
annak azt felelem: „tartsd meg a te 
hitedet a magad kincsének, a magad 
birodalmának, a magad erősségének, de 
ne avatkozzál az én belső lelki életem
be, amelyért egyedül Istennek, és nem 
embereknek tartozom felelőséggel.“

Ezt tette Luther is, amikor tilta
kozott a pápa részéről gyakorolt hit
kényszer ellen.

Az ember saját egyéni hitének 
evangéliumi szabadságában van tehát 
a reformáció joga és minden evan
gélikus ember büszke lehet reá, hogy 
ő a lelki szabadság és a hitbeli tisz
taság esküdt katonája.

Evangélikus véreim! Legyünk hű
séges katonái e magas erkölcsi esz
ménynek — és meglássátok, hiába 
settenkedik ellenünk az ördög — és 
pápa és bármely hatalom — az üdv 
diadala a Krisztus Jézusban csak a 
mienk lehet.



2. HARANGSZÓ. 1913. október 26.

Néüány pont  a 95 téte lből .
I. Urunk és mesterünk a Jézus 

Krisztus ezt mondva: térjetek meg 
stb. (Máté 4, 17) azt akarja, hogy 
a hívek egész élete megtérés le
gyen.

6. A pápa egy vétket sem bo
csáthat meg, legfeljebb kihirdeti 
és megerősíti, amit Isten meg
bocsátott.

27. Hívságos emberi beszéd, 
hogy mihelyt megcsörren a ládába 
dobott garas, a lélek azonnal fel 
a mennybe röppen.

32. Mestereikkel együtt mind 
örökre elkárhoznak, akik azt hiszik, 
hogy a bűnbocsátó cédulák üdvös
ségük biztosítékai.

35. Nem keresztyén tant hirdet
nek azok, akik azt tanítják, hogy 
azoknak, kik a lelkeket ki akarják 
a tisztítótűzből váltani, vagy gyónó 
cédulákat vásárolnak, nincs szük
ségük törödelemre.

43. Fel kell világosítani a keresz
tyéneket, hogy az, aki a szegény
nek alamizsnát ád, vagy a szüköl- 
ködőt megsegíti, jobb dolgot cse
lekszik, mint ha búcsút vásárol.

45. Fel kell világosítani a keresz
tyéneket, hogy aki felebarátját 
nyomorogni látja s annak dacára 
bünbocsánatot vásárol, nem a pápa 
bünbocsánatát váltja magához, 
hanem magára zúdítja az Isten 
haragját.

52. Hiú dolog a bűnbocsátó le
velek által való üdvösségben biza
kodni, még ha a búcsubiztos, vagy 
maga a pápa leikével kezeskednék 
is érte.

65. Az evangéliom kincsei hálók, 
melyekkel egykor a gazdag embe
reket halászták.

66. Ellenben a búcsú kincsei 
hálók, melyekkel manapság az em
berek gazdagságát halásszák.

92. El mindazokkal a próféták
kal, akik a Krisztus népének azt 
mondják: Béke, béke és nincs béke.

93. Ellenben üdv mindazon pró
fétáknak, akik azt mondják a Krisz
tus népének: Kereszt, kereszt és 
nincs kereszt.

94. Intsük a keresztyéneket, hogy 
fejüket, a Krisztust, kereszten, ha
lálon és poklon át követni igyekez
zenek.

95. És igy inkább sok szoron- 
gattatás közt jussanak a menyor
szágba, mintsemhogy magukat a 
békével áltatva, elbízzák.

Zsédenyi István, a  gályarab  
lelkész.

Irta: P a y r  Sándor.

A reformáció négyszázados jubile
umára készülő emlékek közül figyel
met érdemel az az emléktábla, melyet 
dörgicsei gyülekezetünk állít egykori 
gályarab lelkészének, Zsédenyi István
nak. Méltó dolog is, hogy megemlé
kezzünk nagy hithőseinkről, a kiknek 
életük sem volt drága, mikor bátog 
hitvallással kellett bizonyságot tennjÄ 
Krisztusról. 11

Debrecenben egy kegyes nő, ö^B  
Hegyi Mihályné már 1895 ben f e l^  
líttatta a gályarabok oszlopát, melynek 
négy oldalán ott ragyog i  4 U hitval
lónak, köztük Zsédenyi^Btvákak is 
a neve. Ezt a szép pRdát, követi 
most szerényebb keretben a dörgicsei 
gyülekezet. A gyűjtés és adakozás 
az emléktáblára most van folyamatban.

Zsédenyiről a Luther-társaság egy 
kis füzetében igen szépen és melegen 
emlékezett már meg Fenyves Ede 
barátom, a mencshelyi lelkész. Ehhez 
akarok én is néhány részletet hozzá
fűzni.

Zsédenyinek a családja a vasmegyei 
Zsédenyből származott, amely Uraí- 
ujfalunak a filiája, de régebben anya
gyülekezet volt. Itt született valószínű
leg Zsédenyi István is 1630 körül. 
Azért bármily jóhangzású is egyhá
zunkban a Zsedényi név, de őt szár
mazási helyéről mégis Zsédenyinek 
kell neveznünk.

Lelkésszé a büki zsinaton Musay 
Gergely püspökünk avatta fel 1656- 
ban, a mikor is a varsányiak hívták 
meg papjuknak Veszprém megyébe. 
A nagy üldöztetés idején 1674-ben 
pedig már több év óta a szép Balaton 
mellett Dörgicsén legeltette az Úrnak 
nyáját.

Ez évben más húsz dunántúli lel
késszel ő is bátran megjelent Szelep- 
csényi prímás törvényszéke előtt 
Pozsonyban. A közelből vele volt 
Zsolnai István vázsonyi és Soós Ger
gely kővágóeőrsi lelkész. A sorsukat 
tudjuk, társaival együtt Zsédenyit is 
halálra, illetve gályarabságra ítélték.

Komáromban a Luther-társaság 
gyűlése alkalmával egy előzékeny 
katonatiszt megmutogatta az ottani 
várnak legrégibb és legsötétebb bör
töneit is, melyekben egykor a protes
táns gályarabok szenvedtek. Bizony 
visszataszító, rettenetes odúk voltak 
azok. Idehozták vasraverve Zsédenyit 
is s tiz hónapi szenvedés után Lipót- 
várra kisérték át, a honnan 1675 ta

vaszán Stájerországon keresztül Tri
esztig, innen pedig tengeren és szá
razon Nápolyig kisérték el, ahol őt 
is 50 aranyon adták el a gályákra.

Zsédenyit azonban még messzebb 
vitték lefelé Szicília szigetére Palermo 
és Milazzo hadi kikötőibe, igen közel 
Messzinához, a mely várost nemrégi
ben a földrengés döntötte halomra. 
A gályákon evezés közben agyhártya- 
gyuladás érte. Elveszettnek hitték s 
már a tengerbe vetették volna, ha a 
hajóskapitány meg nem kegyelmez 
neki. Isten segedelmével felépült, de 
egyik társa Mazari Dániel, ki Tamás- 

.'falván Nógrádmegyében volt pap, itt 
Szicília szigetén az ősrégi Szirakuzá- 
ban rogyott össze kínjainak terhe 
alatt s ott is temették el 1675. aug. 
végén. Zsédenyi szemtanúja volt 
szenvedéseinek.

Haltak el a messze idegen földön 
többen is. Paulovics Mihály turóc- 
szentmártoni rektor holttestét Nápoly
ban a tengerbe vetették. Mire Ruyter 
tengernagy személyében a szabadító 
megérkezett, számuk már csak 26-ra 
olvadt le. S ezek között, midőn Milazzo 
várában 1676. márc. 25-én útlevelüket 
kiállították, ott volt Zsédenyi neve is.

Nápolyból ugyanis lefelé kerülve 
a messzinai tengerszoroson át vitték 
őket a földközi, majd az adriai tenge
ren át vissza Velencébe. Itt irta Zsédenyi 
máj. 8-án jóltevőjének, Gennacius Illés 
kereskedőnek emlékkönyvébe II. Tim.
1. r. 16. v. találó szavait: „Az Úr 
legyen irgalmas az Onesiforus ház
népének, mert gyakorta engemet meg- 
vidámított és az én fogságomban való 
vasláncomat nem szégyenlette.“

Velencéből Svájc felé Zürich váro
sának vették utjokat. Lavater János 
tanár kértére itt Zsédenyi is, miként 
társai, emlékül leírták rövid életrajzu
kat, mely mai napig is megvan. 
Ugyanitt Gyöngyösi István magyar 
teológus értekezése elé egy rövid la
tin verset is írt.

Svájcból Németországba vándorolt 
át. Hosszabb időt töltött Luther híres 
városában Wittenbergában. A lelké
szek, tanárok és a polgárság itt is 
nagy vendégszeretettel fogadta őt és 
két utitársát Leporini és Nikléczi lel
készeket. De senkire nézve sem le
hetett Zsédenyi megérkezése oly nagy 
hatással, mint Mazari Kristófra, a 
Szirakuzában elhunyt gályarab lelkész 
fiára, aki mint teológus itt látogatta 
az egyetemet.

íme az apa vértanú, a fiú látja, 
mi vár reá, de mégsem riad vissza 
-a tövises pályától, tovább tanul, izzad, 
fárad és ha kell, ő is meghal hitéért 1
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Az ifjabb Mazari most atyjának 
rabtársától hallhatta a nápolyi és 
szicíliai út borzalmait. Zsédenyinek 
és társainak ottléte indítja a hálás fiút 
arra, hogy apja vértanúi halálának 
kegyeletes emléket emeljen. Witten- 
bergában 1677-ben egy emlékfüzetet 
adott ki, mely elé Zsédenyi is „mint 
a Krisztusban jámborul elhalt apának 
minden nyomorúságokban és üldöz
tetésekben kísérője és fogolytársa“ 
egy magyar verset írt.

Ritka, kegyeletes emlék ez, a szen
vedések tengerében született gyöngy, 
melyet egyik magyar gályarab a má
siknak halálára írt. Azért itt egész 
szövegében közlöm. íme - Zsédenyi 
verse :

Dicséretes dolog az testi vitézség,
Ura és hazája mellett való hűség.
De sokkal böcsösebb az lelki viadal, 
Melyben végig ha ki valójában megáll,
Ura s hiti mellett bátran viaskodik, 
Igazsága mellett élete végződik:
Nem lészen kárára, sőt nyereségére,
Mert lelkét megtartja ő üdvösségére.

Ilyen lelki vitéz Mazar Dániel is,
Hűségét és hitit Ura mellett ő is 
Állhatatosságban élte elfolytában 
Kegyesen megtartá bízván ő Urában.
Kinek jó példáját s nemes viadalját 
Kövesse minden hű lélek ő nyomdokát.

Téged pedig nemes erkölcsű jó ifjú, 
Idegen nemzet közt virtusért bujdosó, 
Mazar Kristóf uram, atyádnak halála,
Sok kereszti után elnyert boldog sorsa 
Meg ne szomorítson, inkább vigasztaljon, 
Azon utat nyomni téged fölindítson.
1877-ben febr. 5-én hagyta el Zsé

denyi Wittenbergát két utitársával 
együtt. A búcsuzás oly nehéz volt, 
hogy az itt időző magyarok, köztük 
az ifjabb Mazari és a soproni Rö- 
schel János ez alkalomra is emlék- 
füzetet adtak ki. Bejárták azután 
még Szászországot, Brandenburgot 
és Szilézián át tértek vissza hazá
jukba. Egy ideig csak titkon végez
ték, az 1681. évi országgyűlés után 
pedig nyíltan is megkezdték lelkészi 
munkájokat.

Zsédenyit a dörgicsei hívek nagy 
örömmel fogadták vissza s ott mű
ködött köptük 1696-ig, ekkor azon
ban a nagyobb kővágóőrsi gyüleke
zet hívta meg a már öreg hitvalló 
papot. Itt a hívek az egyházlátogató 
Asboth János esperes előtt szép bi
zonyságot tettek tudományáról, ke
gyességéről és szorgalmáról. Az 1706. 
évi vizitációkor azonban már nem

élt. Kővágóőrsön vagy Dörgicsén 
temették-e el, nem tudjuk. Egy régi 
feljegyzés szerint Mencshelyen fejezte 
volna be életét.

Egész élete bizonysága volt a 44. 
zsoltárból vett szép jelmondatának, 
melyet Zürichben Lavater emlék
könyvébe jegyzett: „Te vagy Iste
nem az én királyom, ki ígérsz győ- 
zödelmet. Te szabadítasz meg ellen
ségeinktől és te szégyeníted meg a 
mi gyűlölőinket“.

A Harangszó a téli hónapokban 
minden vasárnap megjelenik.

Ami erősebb az embernél.
% Elb^élés. Irta: K ap i B éla.

Első fejezet.

Ábrahámék portája.
Ahol a tagút lekanyarodik a rá- 

hajló kertekre, Földes Gyurka leug
rott szekeréről s a sövénykerítéshez 
állt. A veteményes ágyak közt meg
látta az édesanyját, annak nevét kiál
totta. Jött is azonnal, még a szava 
is elakadt nagy siettében. Két kezét 
nyújtotta a fia felé.

— Nehezen vártalak Gyurka. Már 
eléd is mentem.

— Nem tudtam előbb végezni édes 
anyám, — szólt a fiú s gyengéden 
magához ölelte a törékeny asszonyt. 
— Pedig sok a mondanivalóm. Szer
dán utazunk édesanyám, szombaton 
már hajóra szállunk.

Az asszony riadtan vonta magához 
fia kezét. — Te is itt hagysz Gyurka, 
ki lesz akkor a védelmezőm ? Ki ví
gasztal, kicsoda biztat, ha te sem 
leszel itthon ?. . .

— Ne csüggedjen édesanyám, jó 
az Isten, majd megsegít! Azután meg 
majd hazakerülök. Talán tudok is 
valami kis pénzt összegyűjteni, ak
kor azután minden máskép lesz. 
Hanem most más nagy baj van. 
Apánk leizent, hogy a pénzt vigyem 
fel neki. Nem tudom, mit csináljak. 
Ami keveset összetakarítottunk, azt 
kiadtuk az amerikai úti jegyre. Az 
itthoniakat se hagyhatom pénz nél
kül, meg magammal is kell valamit 
vinnem. Hiába tépelődöm, nem tu
dom a pénzt előteremteni. Arra gon

doltam, hogy este lemegyek hozzá 
s megkérem: legyen egy kis türe
lemmel I. . .

— Istenem, Istenem! — sóhajtott 
az asszony. Nem várhatsz irgalmat 
ennél a kegyetlen embernél I

A pajta felől lárma hallatszott, majd 
egy hatalmas, öles alak indult neki 
a kerti útnak. Deresedő feje bele
ütődött a gyümölcsfák lecsüngő ágai
ba, de azért büszkén hátraszegte a 
fejét s kevélyen suhogtatta kezében 
nádpálcáját. Ez az öreg Ábrahám 
János, a „majdnem első“ gazda. így 
hívták a faluban, mert azzal elégí
tette ki büszkeségét, hogy majdnem 
ő az első gazda. De rendesen hozzá
tette, hogy lesz ő még igazán is az első.

Ábrahám János igazi birtokszerző, 
földéhes ember. Fáradságra nem néz, 
minden erejét vagyonszerzésre for
dítja. Pénz dolgában se Istent, sem 
embert nem ismer. Ha valamelyik 
adósának házát vagy földjét akarja 
megszerezni, a lelkiismeretével is 
könnyen megalkuszik. A törvény pa
ragrafusaival ugyan sohase ütközik 
össze, de mindig olyan táncot jár 
körülöttük, hogy minden tisztességes 
ember megbotránkozik rajta. Ember
társa nyomorúságát senkise kamatoz
tatja annyira a maga hasznára, mint 
ő. Jaj annak, kit karmai közé kerget 
a végső szükség. Még utolsó párná
ját is kihúzza feje alól.

Otthon is kegyetlen természetű 
ember. Felesége második asszony a 
háznál. Cselédsorból emelte magához, 
de azért mindvégig cselédsorban 
hagyta. Az asszony fiút is hozott a 
házhoz, Földes Gyurkát. De ezt meg 
éppen a lelke mélyéből utálta Ábra
hám János. Szegény fiú mindig csak 
a kemény kezű mostohát találta ben
ne és sohasem a melegszívű apát. 
Mikor azután Gyurka szíve egy sze
gény zsellérlány felé hajolt, akkor a 
gőgös gazdag ember kiadta az útját. 
Azóta Földes Gyurka a falu végén 
éldegél kis családjával.

Még egy jól ismert jellemvonása 
van Ábrahám Jánosnak: nem törő
dik Istennel, vallással. Vasárnapi ha
rangszó nem hat el hozzá. Azt 
mondja: majd ráér akkor imádkozni, 
mikor már nem tud dolgozni. Külön
ben is nagy hadakozásban áll az

E lm arad o ttn ak  tek in th e tjü k  a z t a  k ö zség e t, ahol 
fo g y asz tá s i sz ö v e tk e z e t nincs

A fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti be egy-egy 
falu  népe m in den nem ű. h áztartás i és gazdasági c ikke it és 
ita lszüksóg le té t a leg ju tányosabban, úgyszin tén  ham isí
ta tla n  m inőségben. — A m elyik községben fogyasztási 
szövetkezetét akarnak  lé tesíten i, a mozgalom kezdői for
d u ljanak  ú tba igazításért a - - .......— ■ ■ - i-- ■■

Hangya a  M agyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i  é s  É rté k e 
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L ev é lc ím : H A N G Y A , B udapest, postafiók 109. szám.



Istennel. Pörpatvarkodik a széllel, a 
forrón tűző nappal, meg a viharral.

Egy rekkenő nyári délután go- 
molygó jégfelhő vonult végig a ha
táron. Süvítve zúgott a mogyoró- 
nagyságú jég s félóra alatt tönkretett 
mindent. Ábrahám János puskával 
kezében, mint az őrült rohant az 
utcára. Arca vérvörös, haja ziláltan 
lobog a szélben, öklével megfenye
geti az eget, s rekedten kiáltozza: 
„agyonlőlek, agyonlőlek 1...  “ A kö
vetkező pillanatban vállához kapja a 
fegyvert s megrántja a ravaszt. A 
lármára kicsődült bámész emberek 
fejcsóválva fordulnak be házukba 
s megbotránkozva mondják a benn- 
lévőknek: Ábrahám János rálőtt az 
Istenre I

Azóta, amennyire lehet, elkerülik 
a durva lelkű embert a falubeliek. 
Mert még vannak ám olyanok is, 
kik nem a földbirtok nagysága, ha
nem a szív jósága szerint Ítélik meg 
az embereket. Nem elégesznek meg 
azzal, hogy nem ölt, nem rabolt va
laki, hanem azt is megkívánják a 
becsületes embertől, hogy törődjék 
Istennel.

Ábrahám János büszkén megy a 
kerti utón lefelé. Amerre szem ellát, 
mindaz az övé. A tagút másik olda
lán nagy darab tarló sárgul feléje, a 
birtok végén lankás domb emelkedik 
zúgó erdővel. Ez az ő büszkesége, 
mert erdeje csak a grófnak, meg neki 
van. Ha a grófé nagyobb is, de an
nak meg nincsen dombja. Mikor a 
szemére vetették, hogy az új haran
gokhoz semmivel sem járult hozzá, 
büszkén vágta oda: „hallgasson az 
eklézsia, mert a harangkondulás 
visszhangját mindennap én ajándé
kozom a falunak."

Lejebb menve, észrevette Földes 
Gyurkát. Arcát lilára festette a harag 
s mérgesen csapott pálcájával az utat 
szegélyező verbéniára. „Büszke kol
dusnép ! .. “ mormogta a foga közt.

„Gyertek föl“, — kiáltotta mesz- 
sziről, azután feleletet sem várva, 
sarkon fordult s gyorsan visszament 
a házba. Földes Gyurka néhány per
cig csöndesen tanakodott az anyjá
val, azután kedvetlenül elindultak.

Ábrahám János a köszöntést se 
fogadta, hanem durván rámordult: 
„elhoztad a pénzt?. .“

Földes Gyurka a fejét ingatta: 
„nem tudom előteremteni. Kértem 
mindenfelé, de nem kapok.“

— Nekem pedig kell. Add el a 
házadat, vagy marháidat!

— Ismerjen kegyelmet, könyörü- 
letességet, — kérlelte az asszony.
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Hogy adja el most valamijét is, mi
kor az árvíz minden pénzt elvitt a 
faluból. Hiszen nincs, aki meg
vegye ! . . .

— Hát talán nekem nem sír a 
piszkos víz után a termésem egy 
része ? Nincsen kedvem még többet 
veszíteni. Húsz esztendeje várom 
már, hogy eléje kerülhessek Nagy 
Istvánnak s első gazdája lehessek a 
falunak. Most itt az alkalom. Ha 
holnaputánig nem viszem be a gróf
hoz a negyvenezer koronát, akkor a 
kútkerti birtokot is ő kapja meg.

Földes Gyurka összekulcsolta két 
kezét:

— Ha Istent ismer, ne kívánjon 
lehetetlen dolgot 1..

— Istennel nem törődöm, vetette 
oda a fehérhajú ember, Hhetqflensé- 
get pedig nem ismerek! Ha holnap
után reggelre nincsen itt a pénzed, 
akkor elveszem házadat s kiverlek 
pereputyoddal együtt az országúira.

Az asszony kétségbeesetten felsírt, 
Gyurka meg mintha mérges kígyó 
csípte volna meg, felkiáltott: „az én 
házamat veszi el ?.. az én gyerekei
met veri ki ?. . “ Szeme vérben for
gott, kezével a mellét verte. Bizony 
rárohan, ha az édesanyja könyörgő 
tekintete nem állja útját.

— Jól van ! — szólt egy idő múlva. 
Ha kegyelmed nem ismer Istent, van 
még bíróság, mely Istent is, meg igazsá
got is ismer. Menjen ahoz kegyelmed, 
addigra majd előteremtem a pénzt, ha 
mindjárt a föld alól túrom is elő.

— Nem úgy, hitvány, rivalt közbe 
Ábrahám. Nem kell nekem a bíró
ság ! Te magad mondtál ítéletet a 
saját dolgodban 1

Azzal kinyitotta a szekrényt s a 
felső deszkáról, hátulról a ruhák 
mögül előkeresett egy kis vasládikát. 
Indulatosan turkált benne, kiránga
tott néhány iratot, egy nagy csomó 
papir-pénzt, százasokat, ezreseket, 
végre egy írást tartott Gyurka szeme 
elé.

— Itt van, olvasd, ha már elfe
ledted. Ha a pénz felmondása után 
hat héttel nem fizetsz, akkor házadat 
minden külön adásvétel nélkül ne
vemre irathatom. Ma aug. 12-ike van. 
Hat héttel ezelőtt mondtam fel a 
pénzt. Itt van a tanuk Írása. Ha te
hát holnapután esti csöndítésre nem 
teszed az asztalomra az 5000 kor.-t, 
akkor másnap keress magatoknak 
éjjeli szállást.

Földes Gyurka megtántorodott, 
mintha taglóval ütötték volna fejbe. 
De az anyja éles sikoltással rohant 
az urára: „rabló !.. tolvaj 1.. “
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Talán attól félt Ábrahám János, 
hogy széttépi a szerződést, vagy talán 
a rabló szó öntött mérget a szivébe, 
hirtelen felkapta nádpálcáját s az 
asszony arcába suhintott. Metsző jaj
kiáltás hagyta el a szegény asszony 
ajkát s a következő pillanatban vér 
borította el arcát. Földes Gyurka fel
hördült, ütésre emelt ököllel előreug- 
rott, de az édesanyja két karja le
fogta karját: „Fiam, Fiam ! . . .

Ábrahám János sápadtan húzódott 
az asztal mögé. Néhány percig csönd 
volt, mint vihar kitörése előtt a villám
terhes gomolygó felhők alatt. Azután 
Gyurka megfogta az anyja kezét s 
lassan, szótlan elindultak. Az asszony 
összefogta egy kötéskendőbe ruháit, 
végigmentek az udvaron, ki az utca
ajtón. Kevés emberrel találkoztak, 
azok se vettek semmitse észre, mert 
Ábrahámné az arcába húzta fejkendő
jét, Otthon azután lemosták a hosszú 
sebet, megcsókolta Gyurka, meg a 
felesége is, ez volt a gyógyító orvos
sága.

— Hát ma itt alszol nálunk, nagy
anyánk?. . .  Kérdezte a kis Jancsi.

— Itt, itt kis katonám.
— Hát holnap ?
— Holnap is Jancsikám.
— Mindig itt alszol nagyanya ?. . .
— Mindig, kicsi lelkem.
— Akkor ezután én a te öledben 

imádkozom.
Oda is telepedett. Kicsi kezét belé- 

tette nagyanyja kezébe, azután el
mondta az estéli imádságot:

„A nap lemegy, az éj beáll,
Álom jő szememre,
Jó Istenem, viselj gondot 
Alvó gyermekedre! . . . “

Az asztal végén imára kulcsolt ke
zére borulva sírt Földes Gyurka.

(Folytatjuk.)

O lvassátok  a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán Qtfltt ott, 
Hiányzik ott a legtöbb nincs, De Isten nem le! bajiéból.
Október 26. vasárnap, Jeremiás 40, 2—16.

„ 27. hétfő, Jeremiás 41.
„ 28. kedd, Jeremiás 42.
„ 29. szerda, Jeremiás 43.
„ 30. csütörtök, Jeremiás 50, 1—20.
„ 31. péntek, Jeremiás 51, 50—64.

November 1. szombat, Jeremiás 52.

B ib lia i re jtv én y ek .
Előfizetőink részére a következő 

három bibliai rejtvényt adjuk fel:
1. Honnét származik ez a kifeje

zés : a betű öl ?
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2. Melyik apostoli levél melyik feje
zetében fordul elő a „hit“ szó 24-szer?

3. Az 1911-ik évi pápua naptárban 
van egy pár bibliai kérdés. Hogy a 
pápuák megfejtették-e, nem tudjuk, 
de azt szeretnénk tudni, hogy olva
sóink közül hányán fejtik meg? A 
kérdés így hangzik: melyik az a nyolc 
ember a bibliában, akik kétszer haltak 
meg ? Mindegyiknél a megfelelő bib
liai helyet is fel kell tüntetni.

Beküldési határidő nov. 30-ika. A 
megfejtők névsorát dec. 7.-iki számunk
ban kezdjük közölni.

Azok közt, kik egy rejtvényt meg
fejtenek, Stráner Vilmos: Az élei 
könyve c. díszkötéses könyvet sorsol
juk ki.

Azok közt, kik két rejtvényt meg
fejtenek, egy szép díszkötéses Uj 
szövetséget és zsoltárokat, mit lapunk 
egy jóbarátja ajándékozott erre a célra.

Azok közt, kik mind a három rejt
vényt megfejtik, egy szép dupla-

fedelű ezüst zsebórát sorsolunk ki.
A sorsolásban csakis előfizetőink 

vehetnek részt.

E lő fize tési fe lh ívás.
A Harangszó IV.-ik évfolyamának 

küszöbén szeretettel ajánljuk lapunkat 
olvasóink szíves figyelmébe. Régi elő
fizetőinket kérjük: maradjanak tovább
ra is hű barátaink. Mindazokat, kik 
eddig nem csatlakoztak olvasóink tá
borához, arra kérjük: fizessenek elő 
lapunkra.

Lapunk iránya a régi marad. 
Közlünk vallásos elmélkedést, egy
házunkat, nemzetünket érintő komoly 
fejtegetéseket, ismeretterjesztő, gaz
dasági munkákat, elbeszéléseket, ver
seket, beszámolunk az egyház köré
ben, itthon, a politikában, meg a 
nagyvilágban történt eseményekről. 
Ez évben is többször feladunk |

| olvasóinknak bibliai rejtvényeket.
Első számunkban Kapi Béla egy 

hosszabb elbeszélésének közlését kezd
jük meg. Címe: Ami erősebb az em
bernél. Az elbeszélésben elmondott 
történet egy része itthon játszódik le, 
de legnagyobb része Amerikába vezet, 
ahonnan a lelkiismeret mardosása 
visszaűzi azt a bűnöst, ki helyett ár
tatlan ember szenved a börtönben.

Lapunk előfizetési ára oly csekély, 
hogy azt még a legszegényebbek is 
elbírják. Csoportos küldés esetén (leg
alább 10 péld.) példányonkint 2 kor., 
ha pedig valaki címszalag alatt saját 
nevére akarja meghozatni, úgy 2 kor. 
50 fillérbe kerül.

Evangélikus népünk I Új évfolyam
mal kopogtat be hozzátok a Harang
szó ! Bocsássátok be és fogadjátok 
szeretettel I Necsak halljátok, de hall
gassátok is minden szavát I Ne legyen 
egyentlenegy család, melyben ne lenne 
ott a Harangszó I

.. *: -J'

A z e g y h á z  k öréb ől.
Egyetemes gyűlés. Evang. egyhá

zunk okt. 15. és következő napjain 
tartotta egyet, közgyűlését Budapes
ten Prónay Dezső báró felügyelő és 
Baltik Frigyes püspök elnöklete mel
lett. A gyűlést megelőző istentiszte
leten Bognár Endre egyet, gyámint. 
elnök prédikált. A közgyűlés elhatá
rozta, hogy a zsinat dec. 8-án kezdi 
meg tanácskozásait. Tárgyalta a gyű
lés a nagygeresdi egyezséget s annak 
megszüntetését kimondotta. A pozso
nyi egyetemen felállítandó theológiai 
intézet érdekében új feliratot intéznek 
a kormányhoz. Az evang. iskolákban 
használandó tankönyvek dolgában a 
közgyűlés szerződést kötött a Luther 
Társasággal. A gyűlést három napi 
tárgyalás után Baltik püspök imád
sága zárta be.

Gyászrovat. Koren Pál békéscsabai 
lelkész, kiváló egyházi írót súlyos 
csapás érte. Neje, született Jeszenszky 
Emma október 20-án 66 éves korá
ban meghalt. Október 21-én temették 
el nagy részvét mellett. Áldott legyen 
emlékezete 1

Házasságkötés. Lauff Gáza balfi 
(Sopron m.) lelkész f. hó 26-án es
küszik örök hűséget Klausz Gizikének

a soproni ev. templomban, Klausz 
Lajos soproni nagykereskedő leányá
nak. Isten áldását kérjük azokra, kik 
az Úr oltára elé lépnek az Úr nevé
ben 1

Tanitóválasztás. A lébényi (Vas m.) 
egyházközség f. hó 19-én tartott köz
gyűlésén a Gábor Gyula lemondása 
folytán megüresedett második tanítói 
állásra egyhangúlag Sülé Ádám oki. 
tanítót választotta meg. — Isten ál
dását kérjük az új tanító működésére 1

Harangavatás Pálmafán. A battyándi 
(Vas m.)gyülekezethez tartozó Pálmafa 
fiókegyházközség elismerésre méltó 
áldozathozatallal (kb. 4500 kor.) tor
nyot építtetett s abba két új harangot 
helyezett el, melyeket október 12-én 
több tanító s nagyszámú hívő jelen
létében Siftár Károly bodóhegyi lel
kész vend nyelvű, Luthár Ádám baty- 
tyándi h. lelkész pedig magyar nyelvű 
beszéddel avatott föl.

A Luther Társaság gyűlése. Rend
kívül nagy érdeklődés mellett tartotta 
egyetlen evang. irodalmi egyesületünk, 
a Luther Társaság közgyűlését Osz- 
troluczky Miklós és Scholtz püspök 
elnöklete mellett. A gyűlést Osztro- 
luczky Miklós szép beszéde nyitotta 
meg, melyben a vallásos és egyhá- 
zias irodalom fontosságáról beszélt.

Majba Vilmos budapesti lelkész, fő
titkár terjesztette elő részletes jelen
tését. Énnek kapcsán örömmel vette 
tudomásul a közgyűlés, hogy az ifjú
sági könyvtárakat már a közel jövő
ben sikerül szervezni s hogy a tár
saság ezután az evang. tankönyvek 
kiadásáról is gondoskodik. Elhatározta 
a közgyűlés, hogy belmissziói folyó
iratot ad ki, melyet minden anya
gyülekezel nek ingyen küld meg. Szer
kesztésével Majba Vilmos főtitkárt s 
Paulik János, Pröhle Henrik és Kapi 
Béla lelkészeket bízta meg. A köz
gyűlés elismeréssel emlékezett meg 
a Harangszó áldásos munkájáról s 
annak segélyezésére 300 koronát 
szavazott meg. Jövő évi közgyűlését 
Dobsinán tartja a társaság. Ez évben 
a következő munkák jelentek meg a 
Luther Társaság kiadásában: Pfen
nigsdorf : Krisztus a modern szellemi 
életben. Fordította Hajts Bálint; Az 
édesanya énekeskönyve (elbeszélés) 
irta Gyurátz Ferenc; A megpróbál
tatások utjain; történeti elbeszélés, 
irta Fenyves Ede; Aki híven keres
kedett, irta Farkas Gejza A könyve
ket legközelebb behatóan ismertetjük.

Jubiláló tanár. A tiszai evangélikus 
egyházkerület eperjesi Thököly Imre 
kollégium nagyszámú és előkelő kö
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zönség részvételével szép ünnepet 
rendezett Ludmann Ottó főgimnáziumi 
tanárnak ötvenéves tanári jubileuma 
alkalmával. Draskóczy Lajos kollé
giumi rektor megnyitója után Gömöry 
János főgimnáziumi igazgató szép 
beszédben méltatta a jubiláns érde
meit. Az érdemes tanárt üdvözölték 
Jankovich Béla kultuszminiszter, Ghil- 
lány báró földmívelési miniszter, Ber- 
zeviczy Albert, az Akadémia elnöke, 
Magócsi Dietz Sándor egyetemi tanár 
és még sokan. A kultuszminiszter az 
ünnepen Semsey Boldizsár sárosme
gyei főispánnal képviseltette magát.

Jótékony hagyomány. Istenben bol
dogult Palank Mihály őriszigeti (Vas 
m.) evang. testvérünk csekély vagyo
nából 200 koronát hagyományozott 
gyülekezetének toronyórára. A buzgó 
adomány az emlékezet örökzöldjével 
veszi körül a meghalt nevét!

Lelkésziktatás. A magyarszombat
helyi (Veszprém m.) gyülekezet lel
készét, Molnár Gyulát, meleg egyházi 
ünnepségek közt iktatta hivatalába 
Takács Elek esperes. A jó Isten ál
dását kérjük az új lelkész munkál
kodására I

Toronyépítés. A meszleni (Vas m.) 
buzgó gyülekezet mintegy 7000 kor. 
költséggel megújította templomát s 
magasabbra emelte tornyát. A szép 
új templomban, — melyet a nőegylet 
áldott jótékonysága ismét meggazda
gított, — most volt az első ünnepi 
istentisztelet. Polgár János helybeli 
lelkész az oltárnál imádkozott, majd 
Kapi Béla körmendi lelkész mondott 
ünnepi beszédet. Adja a jó Isten, 
hogy a buzgó hívek ezután is lelki 
békességet, erőt és boldogságot talál
janak a megújított templomban!

Nőegyleti és olvasóköri mulatság. 
A nemesládonyi ev. fiatalság a nő
egylet és olvasókör javára szinielőadás- 
sal egybekötött táncvigalmat rendezett, 
melyen valláskülönbség nélkül nagy 
számú közönség vett részt. Az elő
adás megnyerte a közönség tetszését 
s lelkes elismerésben részesítették a 
szereplőket. Közreműködtek: Gaál
Lidi, Horváth Margit, Perenyei Irma, 
Ments Lina, Ments Sándor, Teke La
jos, Teke Sándor, Erős Sándor, Mé
száros János, Mór János és Németh 
József. Az előadás anyagilag is szé
pen sikerült. 160 K 76 fillér bevétel
lel szemben 77 kor. 49 fillér kiadás 
volt, úgyhogy a tiszta jövödelem 83 
kor. 27 fill. A felülfizetéseket lapunk 
hirdetési rovatában nyugtázza a ren
dezőség.

Tanítóválasztás. A nagyalásonyi 
(Veszprém m.) gyülekezet érdemes

kántortanítójának, Mód Györgynek 
nyugalomba vonulásával megüresedett 
helyre egyhangú bizalommal Erdélyi 
Zoltán kemeneshögyészi tanítót válasz
totta meg, kit Kiss Lajos lelkész szép 
beszéddel iktatott hivatalába. Isten 
gazdag áldását kérjük tanító és gyü
lekezet együttes, egymást megértő 
munkájára I

Iskolaavatás. A sobori (Sopron m.) 
leánygyülekezet nagy áldozatkészség
gel új iskolát épített, melyet szép 
ünnepségek keretében avatott fel Far
kas Mihály esperes.

Tanítógyülés. A somlyóvidéki tanító- 
egyesület őszi gyűlésén megható 
szeretettel vett búcsút Mód György 
nyugalomba vonuló tanítótól, s őt 
szeretete és nagyrabecsülése jeléül 
dísztagnak választotta. Elhatározta 
egyszersmind az egyesület, hogy új 
segélyalapot létesít, mely célra Barcza 
Dezső nagyalásonyi földbirtokos évi 
10 koronát ajánlott fel.

Itthonról.
Pusztulunk és veszünk. Magyaror

szág némely vidékéről, különösen az 
árvíz által feldúlt megyékből aggasz
tó hirek jönnek. A férfiak felkészül
nek s mennek Amerikába. Szatmár- 
megyében egész népvándorlás rajzik. 
Esztró községben alig maradt férfi. 
Meg is mondják, hogy a téli éhínség 
elől menekülnek. Siralom, mikor ilyen 
nyomorúság kerül szemünk elé 1 De 
százszor nagyobb nyomorúság, mikor 
egy ország, egy nemzet nem tud 
segíteni saját fiain!

Lajos bajor uralkodó Magyaror
szágról. Lajos bajor uralkodó, kinek 
Magyarországban, Sárváron van bir
toka, nagyon szereti a magyarokat. 
Múltkoriban egy ünnepség alkalmával 
a magyar kereskedelemügyi minisz
térium szaktudósítóját megszólította 
s vele hosszasan elbeszélgetett — 
magyarul. Érdeklődött hazai viszo
nyaink iránt s mikor a szaktudósító 
sajnálkozását fejezte ki, hogy a ré- 
gens uralkodói elfoglaltsága miatt 
most már csak keveset időzik hazánk
ban, a herceg azt a kijelentést tette, 
hogy amikor csak ideje engedi, ellá
togat Magyarországba, amely neki 
mindig kedves volt és az is marad.

Kivándorlási panama. Bécsben nagy 
visszaélésre jöttek rá. Egy hajóvál
lalat főügynökéről kiderült, hogy a 
kivándorlást bűnös úton elősegíti, s 
mintegy 500 ezer katonakötelest szök
tetett ki Kanadába. Csak augusztus 
havában 1700 katonaszökevényt tar

tóztattak le a bécsi pályaudvaron, 
köztük több száz magyart.

A pró h irek . Vilmos német császár okt. 
26-án Schönbiunnban meg akarja látogatni 
királyunkat. — A bolgár király, kinek Ma
gyarországon birtoka van, néhány hetet a 
Tátrában töltött. — A  debreceni egyetem 
alapkövét reformáció ünnepén teszik le. — 
A z első magyar miniszterelnök, a vértanú 
Batthyány Lajosnak Ikerváron szobrot emel
tek. A szobrot Bory Jenő szobrászművész 
készítette. — A z aradi vértanuk csontjait 
még mindig nagy buzgósággal keresik. Újab
ban ismét találtak csontokat, melyek valószí
nűleg a vértanukéi voltak. Megvizsgálás cél
jából Pestre küldték. — A kolera nálunk is 
több városban lappang. Október 16-án Buda
pesten volt halálos eset, azonkívül legutóbb 
Ungváron, Aradon volt néhány eset.

Az o rszá g  dolgáró l.
A legújabb politikai botrány. Az

újságok hetek óta tárgyalják a leg
újabb politikai botrányt, amely rövi
den abból áll, hogy a Lukács-kor
mány egymillió négyszázezer koro
nának pártcélokra való lefizetése 
ellenében kötelezte magát arra, hogy 
a Margitszigeten megengedi egy rész
vénytársaságnak egy játékbank fel
állítását és jóváhagyja a társaságnak 
alapszabályait. A társaság le is fizette 
az összeget, azonban az engedélyt 
nem kapta meg, sem pedig a lefize
tett összeget nem kapta vissza. 
Emiatt a társaság most pert akar 
indítani Lukács László és Tisza 
István gróf ellen. Az ellenzéki újsá
gok szerint a jelenlegi kormány tu
dott a megállapodásról, amelyet Lu
kács László kötött a bankkal, a kor
mánypárti lapok szerint pedig a je
lenlegi kormánynak nem volt előzetes 
tudomása az esetről és mihelyt meg
tudta, azonnal kijelentette, hogy az 
engedélyt nem adja meg. A nagy port 
felvert botrány a bíróság elé kerül, 
mert a részvénytársaság pert indít.

Összehívják a képviselőházat. Az 
ellenzék elhatározta, hogy a játékbank 
ügyét képviselőház elé viszik s azért 
az elnökségnél kérik a képviselőház 
összehívását. Ezt megelőzőleg az el
nökség már szombatra összehívta.

A k ato n ai lé tszám em elés. A katonai 
létszámot, mint már említettük, ismét feleme
lik és pedig 31.300 emberrel, melyből a kö
zös hadsereg és a hadi tengerészet részére 
összesen 18.000, a honvédség részére 6000 
és az osztrák Landwehr részére 7300 embert 
állítanak be.

Az esk ü d tb iró ság  reform ja. A kép
viselőház f. hó 8-iki ülésén az igazságügyi 
miniszter törvényjavaslatot terjesztett elő az 
esküdtbiróság refomjáról. A tervbe vett re
form lényege az, hogy ezentúl az esküdtek 
nem fognak dönteni a bűnösség kérdésében, 
mint eddig, hanem csupán arra a kérdésre 
adnak feleletet, hogy a vádlott elkövette-e
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azt a tényt, amely miatt a kir. ügyészség 
vagy a magánvádló ellene vádat emelt. Ezen
kívül pedig az esküdtek tanácskozásait a ja
vaslat szerint a bíróság elnöke fogja vezetni 
és jelen lesz mint jegyző a szakbiróság 
jegyzője is. Megmarad az esküdteknek az a 
joguk, hogy a beszámithatóság kérdésében is 
határozzanak és fontos újítás az, hogy az 
Ítélethozatalban is résztvesz két esküdt, akiket 
egyszerű szavazással választanak meg a töb
biek maguk közül. A javaslat megokolása 
két részből áll és pedig az általános szem
pontok fejtegetéséből és a reform intézkedé
seinek pontonként való megokolásából

A nagyvilágból.
A balkáni helyzet. A balkáni álla

potok ismét úgy változtak, hogy 
Szerbia ellentétbe került monarchiánk
kal. Szerbia ugyanis a monarchia hatá
rozott állásfoglalása ellenére is az albán 
határok kiigazítását kívánja és most, 
amikor az albánok fellázadtak, be
vonult olyan területre, ami a béke 
értelmében nem őt illeti meg. Belgrádi 
nagykövetünk ezért értesítette a szerb 
kormányt, hogy a monarchia hala
déktalanul szükségesnek tartja a szerb 
csapatoknak visszahívását az albániai 
megszállott pontokról. A szerb sajtó 
cikkeiből sejteni lehet, hogy Szerbia 
csak nagynehezen fogja magát a 
visszavonulásra rászánni.

Elégett kivándorlási hajó. A Volturno 
nevű tengerjáró hajón egy vihar al
kalmával robbanás történt. A robbanás 
következtében a hajó tüzet fogott és 
elégett. Az eddigi jelentések szerint 
a Liverpoolból induló hajó kivándorló
kat szállított és rotterdami táviratok 
szerint száznyolcvanegy magyar ki
vándorló utazott rajta. Hogy ezek 
közül mennyi pusztult el és mennyit 
sikerült megmenteni, azt még eddig 
nem sikerült megállapítani. Körülbelül 
170 halottról beszélnek.

Három hajó szerencsétlensége a 
tengeren. A Cornwood londoni gőz
hajó az északi tengeren összeütközött 
az Afrikából jövő Gardinia gőzössel. 
A Gardinia négy perc alatt elsülyedt. 
Csupán a hajó kapitányát és a le
génység három tagját lehetett meg
menteni, tizenhét matróz a vizbe fűlt. 
A Sokane gőzös a Lagó-fok köze
lében zátonyra jutott. Egy tehergőzös 
a szikratávíró utján értesült a sze
rencsétlenségről, azonnal segítségül 
ment és megmentette a Sokane 
legénységét és utasait. A gőzös maga 
elsülyedt. Az Olanda holland gőzös, 
mely Angliából Hamburgba ment, 
Oszterrisznél zátonyra jutott.

Mi történt még ? A kínai köztár
saság Zuansikkájt a harmadik szava
zásnál 507 szavazattal a köztársaság

elnökévé választottak. — A spanyol 
király gégebajban megbetegedett. Or
vosai komolynak mondják állapotát.
— Másfél milliós örökséggel jutal
mazta egy gazdag nő régi ápolóját, 
Giebner asztalossegéd feleségét. A 
szegény asszony dúsgazdaggá lett 
az örökség által. — Nagy munkás
sztrájk volt Oroszországban, melyben 
közel 60 ezren vettek részt. — Tö
rökországban vasúti alagútépítés köz
ben robbanás történt, mely 48 embert 
darabokra szakított. — Vasúti sze
rencsétlenség volt Szentpétervár mel
lett. Egy személyvonat egy mozdony
nyal összeütközött; 14 ember meg
halt. — A gombamérgezés éllen Oli- 
viero francia vegyész szert talált fel. 
Az orvosságot a juh véréből készíti.
— Huszonöt napig aludt egy Stocks 
nevű francia nő. Repülőgépről leesett 
s utána nem tért magához. Agyában 
vérömlés támadt s csak akkor ébredt 
fel, mikor az felszívódott. — A bap- 
tizmus annyira terjed Oroszországban, 
hogy a kormány szigorú rendeletek
kel védekezik ellenük. — Nyolc 
napig volt a föld alatt Tomatevszki 
János lengyel bányamunkás. Penn- 
szilvánia egyik bányájában robbanás 
a tárnába szorította. Csak nyolc nap 
múlva tudták kimenteni, de még élet
ben volt. — Nagy léghajószerencsét
lenség történt Németországban. Egy 
tengerészeti léghajó 300 méter magas
ságban felrobbant s 30-an meghaltak.

V E G Y E S  H I R D E T É S E K .
Ezen rovatban  szívesen közöljük felülflzetők vagy 

adakozók névsorát, és ped ig  önköltségi áron.

A nem esládonyi ev. f ia ta lsá g  tánc- 
v igalm án a kö v etk ező k  fize tte k  fe lü l:
Trsztyánszky Sándor 6 K, Szalay Pál ev. t. 
3'84 K, Farkas Ferénc őrmester 2 K, Takács 
Istvánná 2 K, Mesterházy Iduska, Nagy Kál
mán ev. t., Füzy Paula r. kath. Dómján 
Istvánná és Takács Erzsi 1 — 1 K, id. Ments 
Istvánná Bük 1*24 K, Bögöthy János 40, 
Csillag József r. kath. 40, Németh József 70, 
Horváth Sámuel és neje 40, Nagy József r. 
kath. 40, Hettinger István 20, id. Magyar 
Gy.-né 20, Varga Józsefné 20, Béres Lajos 
60, Bedy Kálmán 60, Varga József 40, 
Hetyésy Antal 60, Perenyei Jánosné 20, 
Perenyei Irma 20, Mór Istvánná 20, Bögöthy 
Lina 20, Busznyák Lajosné 40, Hettinger 
Rezi 40, Jós Jánosné 20, Kiss Jánosné 50, 
Kiss Ilona, Ments Istvánná 30, Ments Lina 
30, Jós Rozália 40, Jós Józsefné 40, Molnár 
Jánosné 20, Horváth Margit 40, Bokor Já
nosné 30, Fekete Istvánná 50 és ifj. Horváth 
Istvánná 40 fillérnyi összeget. Az áldozatkész 
felülfizetőknek ez úton is hálás köszönetét 
nyilvánítja a rendezőség.

A Harangszó perselye.
A H nvangszó te r je sz té sé re . (Az erre 

a célra befolyó összegből fedezzük a szór

ványokba, templomtól, iskolától távol eső 
helyekre küldött példányok költségeit. Éppen 
azért olvasóink áldozatkészségébe ajánljuk 
ezt a nemes célt.) Pónya István Wien 50 f, 
özv. Zongor Sándorné Edve 1 K, Szalóky 
Zsigmond Celldömölk 1 K, Bolla Károly 
Sopron 50 f, Badics Lídia New-Brunswick 
1 25 K, Scheidl Jánosné Bpest 50 f, Lazányi 
Samu Bpest 50 f, Teringer Mariska Pápa 
1 K, özv. Mészáros Sándorné Pápa 50 f, 
Ivány Péter Felsöpaty 10 K, Frán Imre 
Szászrégen 2-50 K, Reisz Györgyné Bpest 
1 K, K. S. Felsöszeli 2 K, Wanderer Márton 
Lajoskomárom 50 f, Erős György Irsa 
2-50 K, Bokor Lajosné Mosonszentjános 
75 f. B. M. Csönge 3 K, Bartkó Sándor 
Győr ÜtTTJ SchöTcz Róbert Arad 1 K, Major 
József Szekzárd 1 K, Poszvék Sándor Sopron 
750 K, Vajda Ferenc Nagyköcsk 2 K, 
Ferenczy Zsigmond Dabrony 50 f. Összesen 
44-00 K.

Kölesei károsultaknak: K. S. Felsőszeli 2 
K. Zsédenyi alapra: Kirnbauer Lajos Gya- 
nafalva 2 K. Sajtóalapra: Kirnbauer Lajos 
Gyanafalva 3 K.

S Z E R KE S Z T ŐI  ÜZENETEK.

— B. Lidin N ew -B runsw ick. Sajnál
juk, hogy levelét már későn kaptuk meg, így 
nem közölhettük nevét a megfejtők között. 
A rejtvények megfejtése különben jó volt. 
A lap küldését illetőleg intézkedtünk. A Ha
rangszó terjesztésére szánt összeget köszön
jük s e számban nyugtázzuk. — H. Gy. 
Salam onin és több ek n ek . A lap előfize
tési ára, ha külön címre megy 2'50 K. Csak 
ha legalább 10 példány megy egy névre, 
számíthatjuk a lapot 2 K-ért. — M L. P ápn. 
A hajmáskéri előfizetése okt 31-től számí
tódik, azért fel is vettük az idei listába; 
természetesen az 1. számtól kezdve küldjük 
címére a lapot Szeretettel. — N. Gy. Szek- 
szárd . A múlt évfolyam elszámolása jó 1 
Szeretettel. — V. Gy. Yönöck. Köszönöm; 
hamarosan felhasználom. Szívélyes üdvözlet
tel. — N. K. Lébeny. Köszönöm. Alkalmi 
cikkek, a jövő számba szorítottuk. — N. 
Gy. Zsédeny. Köszönöm. Legközelebb levél 
megy. — Sch. J .  L a jtau jfa lu . A lipcsei 
népcsatáról szóló emlékezést reformációi cik
kek miatt a jövő számban hozzuk. Köszö
nöm. Szívélyes üdvözlettel.

M ost je le n t m eg1:

KÉPES LUTHER NAPTÁR
az 1914-ik közönséges évre.

Ára 60 fillér, 80 fillér előzetes 
beküldése esetén bérmentve küldi

a  LUTHER TÁRSASÁG
könyvkereskedése i_ 3

BUDAPEST, Vili., S zen tk irá ly i-u tca  51/a.
Ezt a tartalmas, kiváló gonddal 
szerkesztett, egy színes műmel
léklettel ellátott naptárt lapunk 

olvasóinak melegen ajánljuk.
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S z a l ó k y  Z s i g m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
S zen th áro m ság tó r. 

H om okkő-, m árvány-, g rán it-, 
sy e n it s irk ö ra k tá ra . 

K a ta sz te r i fö ld m é ré sh ez  szük 
sé g es  k ö v e k e t ra k tá ro n  ta rto k . 
É p ü le tm u n k á t és m in d en n em ű  

ja v ítá s t e lfogadok . i

Feiwel Lipót utódai
első m. kir. szab. iskolapad-gyár,

iskolaberendezések, i
tornakészülékek, modern irodabúto

rok és templompadok gyártása.

Budapest, X,, Kolozsvári-utca 13.
Árjegyzék ingyen és bérmentve !

Fi 7

Toronyóra-
1 készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n ,
(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban.
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e  : $
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve.
■í_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ M

G A B O N A Á K A K .
Búza 18.80, Rozs 14.60, Árpa 14.60, Zab 

—.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

Most jelent meg 
a Luther Társaság kiadásában: 
KRISZTUS A MODERN 
SZELLEMI ÉLETBEN.
A modern szellemi életben való keresztyén 
bevezetés. — A művelt protestáns ifjú
ságnak és barátainak ajánlja lic. Theol. 
R. P fennigsdorf, fordította H ajts Bálint 
ev. lelkész. — Ára 2 korona 50 fillér.
E munka értékes voltát legjobban bizo
nyítja az a körülmény, hogy német nyel
ven rövid 10 év alatt 12 kiadást ért el s 
már 5 idegen nyelven jelent meg. E munka 
szolgálni akar mindazon keresztyéneknek, 
akik keresztyén világnézetük megszilárdí
tását és bővítését óhajtják: tanítóknak, 
nevelőknek, theologusoknak, középiskolai 
tanulóknak, egyetemi hallgatóknak stb.

Úgy a fentebb hirdetett munka, mint mind
azon irodalmi művek, melyekre e munká
ban hivatkozás történik, megszerezhetők:

a Luther Társaság
könyvkereskedésében i—2

BUDAPEST, Vili., S z e n tk irá ly i-u tc a  51 /a .

GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

A la p itta to tt  1816-ban. T íz évi jó tá llá s .

SELTENHOFER F R I G Y E S  FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban berendezett

harangöntődéjüket
a t. községeknek és egyházak
nak. H a ra n g o k  bármely nagy
ságban és zengzetben, csak a 

legfinomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal öntet
nek. H e p e d t h a ra n g o k  újra
öntetnek; ezek, valamint az új 
harangok is a  már meglévők
höz teljes összhangzatba öntet
nek. M in d en  h a ra n g  han g ja  
e lő re  h a tá ro z ta tik  m eg. 
Különösen figyelmeztetjük sza
badalmazott k o v ác so lt vas
b ó l k é s z ü lt sz e rk e z e tü n k re  
nagy harangok részére, mely 

által ezek könnyen húzhatók s a falakat nem rázzák. 
Fakoronákkal biró harangok ezen szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. K o v á c s o l t  v a s b ó l  készült tűzmentes

h a r a n g á l l v á n y o k a t  *
célszerű szerkezetben 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 s ta fo rd u ltá v a l szo lg á lu n k .
@1

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgottbárdon.
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VALLÁSOS NÉPLAP.
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , 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.

T A R T A L O M :  Novák Gyula: Az én kis könyvem (vers). — Bándy Miklós: Vasárnapi munkaszüneti — Schrödl József: A lip
csei népcsata 100-ik évfordulója. — Németh Károly: Felemelik a házamat. (Amerikai történet.) — Kapi Béla: Ami erősebb az 

embernél. (Elbeszélés.) — Képes Luther Naptár. — Bibliai rejtvények. — Ország-Világ. — Perseiy.

Az én  k is  k ön y v em .
jKéső éjjel, gyertyavilág mellett 
Lapozgatok egy kis imakönyvet,

| Életbalzsam minden betű benne . . .  
[Meghalnék, ha e kis könyv nem lenne.

! Emlékül ezt édes anyám adta, 
i Nem volt többje, no de meg is hagyta:
| Forgassam, ha lehet, minden nappal 1 
I Ha bajom lesz — úgymond — megvigasztal.

És azóta mily sok bajt átéltem 1 . . .  
j Azt hittem már, nem lesz menekvésem . . .  

3 Sokszor kérdém : Minek ez az élet ? . . .
$ Nincs örömem benne. . .  Minek éljek ? 1 . . .

i  S mint a villám 1 Az utolsó percben 
Feltámadt az intő szózat bennem, 

jj S ráborultam kis könyvem lapjára . .  .

I
Óh, mily jó, hogy hallgattam reája 1

A régi baj ma is megvan nálam,

Most is, szinte roskadozik vállam 
Életemnek átoksúlya alatt 1 . .  .
Bajok múlnak, de baj mindig marad.

Egy vigaszom van még s egy rem ényem : 
A magas ég erős Istenében.
Megver ? — Nem baj 1 — Meg is segít en- 
S ha megsegít: megint újra lettem, [gém,

Bátorítni csüggedező lelkem,
Előveszem kicsi imakönyvem,
S mintha csak egy tündérmese lenne, — 
Higyjétek el — oly sok szép van benne I 

N ovák Gyula.

Vasárnapi  munkaszünet !
Irta: B á n d y  M i k l ó s .

I.
Vasárnapi munkaszünet. Milyen 

szépen hangzik ez a törvényszerű kijé- 
Ientés. Hisz ebben ki van mondva az, 
hogy ama hetedik szent napon szü
neteljen minden néven nevezendő 
kézi és szellemi munka s a hat napi 
fárasztó munkában elgyötört test meg
pihenve, leikével áldozzon teremtő, 
megtartó és gondviselő Istenének.

A régebbi időkben, mikor a vallás 
a szó legnemesebb értelmében élte
tője volt az embereknek, nem volt 
szükség a „vasárnapi munkaszünet“ - 
ről törvényes utón-módon gondos
kodni, mert a lelkek érezték, hogy e 
napon a test pihenése mellett a lé
leknek kell foglalatoskodnia mindazon

dolgokban, melyek a mi mennyei 
Atyánk dolgai. Nem zakatolt a gép; 
a szent csendet nem zavarta meg 
kaszák kalapálásának zaja; nem ve
gyült a templomokba hivogató haran
gok ércszavába takarodó szekerek 
robogása; hanem csend uralkodott 
künnt, vallásos csend honolt a lel
kekben . . .

De a vallásosságnak ezen eszmé
nyi ideje mintha teljesen eltűnt volna; 
mintha ilyen, a maga csendességében 
fenséges vallásosság nem is lett volna 
soha. Óh, pedig voltl Igaz, azokban 
a régi időkben is robogtak kocsik, de 
Isten házába vágyó embereket szállí
tottak, hogy megteljék Isten hajléká
nak pitvara, hogy felcsendüljön az 
ének: „Isten felséges adománya Val
lás, te vagy legjobb hívem, midőn 
éltemet szélvész hányja, Nélküled 
mit tenne szívem; Te bölcseségre 
tanítasz, Ha hanyatlóm, gyámolítasz“ 
—, hogy szálljon buzgó imádság a 
földről a tisztán kéklő ég felé: „Áld
jad én lelkem az Urat, és minden én 
benső részem az ő szent nevét“ I

Az emberek lassan-lassankint el
szoktak emez igazán szép és vallá
sos lelkületre valló szokástól. Szemei-
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két nem az ég felé emelték, hanem 
a földre irányították; a lelki táplálék 
megszerzését mellőzve, testi vágyaik 
kielégítésének adták magukat. Már- 
már meg sem is értették a harangok 
hivó szavát: .jöjjetek el, hajtsátok 
meg a ti térdeiteket s boruljatok le 
arccal a mi Istenünk előtt“ —, ha
nem eszükbe vették a sátán csábítá
sát: „mind az egész világot néked 
adom, ha leborulva imádandasz en- 
gemet“, nem godolván arra: „mit 
használ bárkinek, ha mind e világot 
megnyeri is, az ő lelke pedig elkár- 
hozik“ 1

A vasárnapnak ilyeténképpeni meg 
nem szentelése és a munkának e na
pon való folytatása érlelte meg az 
állam vezető embereiben a „vasár
napi munkaszünetről“ szóló törvény 
megalkotását és életbe léptetését, meg
akadályozni akarván ezúttal minden, 
különösen a délelőtti órákban végezni 
szokott zajos külmunkát, hogy az 
emberek Isten házába mehessenek.

Az államnak ezen intézkedése amily 
szép és nemesen gondolkodó vallá
sosságra mutatott, époly szomorú 
tény, hogy a „Vasárnapi munkaszü
netirő l szóló törvény csak papiroson 
van meg.

Eleinte megtartották a vezető em
berek s így megtartatták a néppel is 
— bár sajnos — büntetés terhe mel
lett. Az idők múltával feledésbe ment 
a törvény is.

Sok helyen azt gondolják a veze
tőemberek, hogy ők vasárnap isteni 
tisztelet alatt is behordathatják gabo
nájukat. Sok helyen vasárnap délelőtt 
tartanak képviselőtestületi, vagy gaz- 
daközönségi, vagy elöljárói gyűléseket 
s ezáltal nagyon sok esetben vissza
tartják az egyes — ily gyűlésen ér
dekelt egyéneket a templomtól.

A városi hivatalok is majdnem 
mind nyitva vannak; a postán éppen 
úgy dolgoznak az emberek, mint hét
köznap. Az üzletekről, korcsmákról 
pedig nem is szólok. Vájjon csoda-e, 
hogy sok lélekben felébred a gondolat: 
hát ezeknek a hivatalnok uraknak 
nincsen szükségük vasárnapra, Isten 
házára ?. . .

Az is nagy baj, hogy sokszor a 
mezőgazdasági munkára vonatkozó 
törvényt is felfüggesztik a hatóságok. 
Sokszor jó szóért, barátságból enge
délyt adnak vasárnapi cséplésre. Nem 
régen is így történt egy előkelő gróf 
birtokán. Hogy az aratók gabonájá
nak elcséplésére ne kelljen egy napot 
áldozni, engedélyt kértek arra, hogy 
azt vasárnap csépelhessék el. Meg is 
kapták az engedélyt. De a mi jó

HARANGSZÓ.

aratóink szive ellent mondott a vasár
napi munkának. Ők imádkozni, ők a 
templomba akartak menni! Végül is 
nem a törvény, hanem az ő vallásos 
lelkületűk védte meg a vasárnap 
szentségét.

Ezenkívül nagy veszedelem rejlik 
abban is, hogy vasárnapra országos 
vásárokat tesznek. Erről következő 
cikkemben szólok.

Régi előfizetőinket, kik a lapot 
cimszalag alatt kapták, kérjük: 
újítsák meg előfizetésüket, vagy 
ebbeli szándékukat írják meg egy 
levelezőlapon.

A lipcsei n ép csata  100-ik év
fordulója.

Irta: Schrtull József.

Háborús időket élünk, közelünkben 
még mindig nem akar elülni a harci 
zaj. A Balkán népei még forronganak 
és az a tűz, mely ott rombol és 
pusztít, fenyegeti már esztendők óta 
a mi határainkat is. A népek, amelyek 
hosszú idő óta békességgel őrizték 
nyájukat és művelték földjeiket, most 
nekivadulva nem akarnak betelni a 
vérrel, városokat, falvakat pusztítanak 
lánggal és fegyverrel, és századok 
szorgalmas munkája lesz rövid idő 
alatt porrá és hamuvá.

A távollátónak úgy tűnik fel ez a 
rombolási munka, mintha egy gyer
meket látna a homokban játszani, ki 
óraszám elül a homokban és épít 
várakat, házakat és utcasorokat, hogy 
azután hirtelen haragjának egy pilla
natában mindent elrontson és lábbal 
tiporja. Ilyen rombolási hajlam, ilyen 
pusztítási vágy szállja meg időről- 
időre a népeket is, amikor az embe
riesség és műveltség ruháját levetik, 
az isteni és emberi törvényeket föl
rúgják, a vallás és erkölcs parancsait 
felfüggesztik és szabad folyást enged
nek a vad természetnek.

100 évvel ezelőtt szintén ilyen há
borús világ járta, amely 1813-ban 
ért véget Napoleon leveretésével. Na
poleon „a kis káplár“ volt az, aki 
akkor egész Európa békéjét felfor
gatta, végiggázolt az országokon, 
trónokat döntött és trónokat emelt. 
Vér és könny, nyomorúság és pusz
tulás, éhség és döghalál járt győző 
hadserege nyomában. Magyarország 
ugyan keveset szenvedett a franciák
tól, mert köztudmásu dolog, hogy 
csak a nyugoti határszéli megyékig
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hatoltak előre, de azért hazánk na
gyon is megérezte ezt a háborús időt. 
Egykori feljegyzések szerint hazánk
ban ez idő tájban óriási drágaság volt 
és éhínség pusztított mindenütt.

Európa népei végre megelégelték 
a „korzikainak“ vér- és vas-uralmát 
és szövetkeztek leverésére.

Ebben a szövetségben résztvettek 
a poroszok, osztrákok, oroszok és 
svédek; a szövetséges hadaknak si
került is a győzhetetlennek hitt Na
póleont a lipcsei síkságon 1813. okt. 
16 —19-iki napokon leverni. Mivel 
ebben a csatában Európának majd
nem minden számottevő népe részt- 
vett egyik vagy másik oldalon, azért 
nevezte el a világtörténelem ezt a 
csatát „a népek csatájának“.

Ezt a nagy győzelmet ünnepelték 
meg mindenütt nagy fénnyel. Nagy 
népcsata emléket emeltek az egykori 
harctéren, ezt avatták fel okt. 18-án 
nagy ünnepségek keretében. Ezen 
ünnepen résztvettek mindazon nem
zetek, a melyek 100 évvel ezelőtt 
ott a lipcsei síkon harcoltak Napo
leon ellen. Ott volt az emlékünnepen 
a német császár, az orosz cár, . a 
svéd és szász királyok, a mi trón
örökösünk, több német fejedelem, 
azokívül jelen voltak mindazon ez- 
redek küldöttségei, a melyek annak 
idején itt küzdöttek.

Az emlék maga hatalmas mé
retű és annál inkább hat a szemlé
lőre, mert a környezetéből nagyon 
kiválik; Lipcse ugyanis egy nagy 
síkságon fekszik és így innen az 
emlékről láthatja az egész várost 
szép tornyaival és az egész vidéket 
megszámlálhatatlan gyárkéményével 
és számtalan szélmalmával. 10 éven 
át készült az emlékmű és nagyságát, 
tekintve egész Európában nem ta
lálható hozzá hasonló mű.

E hatalmas emlékmű árnyékában 
közvetlen közelében az új temető 
mellett meghúzódik egy egyszerű 
kis kő, nem nagyon mutatós és nem 
feltűnő, de sok látogatónak ezen kis 
emlék talán többet mond, mint új 
hatalmas szomszédja. Ez a híres 
Napoleonemlék (Napoleonstein), a 
mely egy kicsi halmon áll. Állítólag 
itt állott volna Napoleon a csata 
közben és innen dirigálta hadait és 
innen nézte hatalmának összeomlá
sát. A kőnek egyik oldalán látható 
egy kard, egy tábornoki föveg és 
egy hadvezéri pálca; ezen 3 jel azt 
mondja, hogy itt vesztette el Napo
leon hatalmát, mindenét. A kő má
sik oldalán pedig ezen sokat mondó 
bibliavers:
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Az Úr erős hadakozó; Úr az ő neve.
Móz. II. k. XV. r. 3. vs.

E szavak itt ezen a helyen többet 
mondanak, mint egy csomó könyv, 
mert azt hirdetik: Embernek fia! 
nagy lehet hatalmad, híred, dicsősé
ged, de Ő vele fel nem veheted a 
küzdelmet, mert Ő a hatalmasoknak 
ellenáll, erős hadakozó Ő, ki elleneit 
pozdorjává töri.

Vajha a hatalmas császárok és 
királyok, kik milliók és milliók sor
sát intézik és most ez emlékkő mel
lett jártak, meglátták volna eme 
verset, bárcsak eszükbe vették volna, 
hogy ez az igazság ma is élő igaz
ság, ép úgy mint Mózes idejében. 
Az,' ki egykor Pharaokat, Nérókat, 
Juliánokat, Napóleonokat tört össze, 
törpe utódaikkal is bir.

Akármi jöjjön, mi abban a hada- 
kozóban bízunk, kinek Ur a neve.

Ne sajnáljon saját lelkétöl és 
családjától néhány fillért. Siessen 
előfizetni a „ H a ra n y  szó“-r a; 
csoportos küldéssel 2 kor., házhoz 
küldéssel 2 kor. 50 fillér.

F elem elik  a házam at.
Amerikai történet. Irta: N ém eth K áro ly .

Brunswickban Vági Pál házában 
laktam a Frencs sztriten. Vági Pál 
volt a gyülekezet gondnoka, mikori
ban kikerültem; igen életre való em
ber; Bakonytamásiból szakadt ki, ahol 
az édesapja még életben volt, mikor 
én Amerikában voltam. A gondnokunk 
már gyerkőc korában kivándorolt, 
bejárta az országot keresztül-kasul, 
sok mindent megélt, megtanult jól 
angolul is, és Brunswickban kocsma
jogot kapott előtte pár hónappal, hogy 
én megérkeztem. Épen a kocsmája 
miatt költözött ki a saját házából, a 
kocsmahelyiség felett levő lakásba, 
a magáét meg felajánlotta nekem. 
Az emeleten (az amerikai magyarok 
úgy híjják öp szterz) volt három szoba 
és egy konyha. Fizettem érte havon
ként tizenhárom dollárt.

Ez a ház, miként mondám, a Frencs 
sztriten volt. Frencs sztrit magyarul 
annyit jelent, hogy Francia utca. Hogy 
miért hívták Francia utcának, azt nem

tudom. Annyi bizonyos, hogy magya
rok laktak benne. Ébben az utcában 
voltak a legjobb magyar üzletek. Ott 
volt Rácz Imrének mészáros- és fűszer
üzlete (ez a Rácz Imre kajári szüle
tésű földim volt), Pokorny Józsefnek 
közjegyzői irodája és bankja, ott volt 
egy magyar gyógyszertár. Épen az én 
lakásommal szemben meg volt egy 
kaszárnyaszerű kétemeletes hosszú 
épület, mely tele volt magyarokkal. 
Különben is meglehetős torgalmas 
utca volt. Esténkint szinte elözönlöt- 
ték a magyarok, mikor jöttek a bol
tokba bevásárolni. Szóval a Francia 
utca volt Brunswickban a magyar utca, 
s valószínűleg ma is az. Aki a város
ban jár, az arról is rájöhet, hogy ott 
igen sok a kutya. Mert a magyarok 
azon rossz szokás mellett, hogy egy
mást nem szeretik, kivitték magukkal 
azt a másik szokást is, hogy a kutyát 
szeretik. De a kutyák nem szeretik 
egymást. így azután többször volt 
alkalmam hol abban gyönyörködni, 
hogy miként civakodnak a magyarok, 
hol meg abban, hogy miként mara
kodnak a kutyák. A magyarok több
nyire szombat este civakodtak, a ku
tyák azonban nem tettek különbséget 
a hétnek napjai között, valamint nem 
átallották nappal sem marakodni.

De nem erről akarok beszélni, ha
nem arról, hogy mi módon emelték 
fel a házamat, illetve Vági Pál atyánk
fiának a házát.

A magyar azt mondja, huncut a 
német. Én azt hiszem, hogy mikor 
ez a közmondás keletkezett, akkor 
még nem ismertük Amerikát. Mert 
tisztelet, becsület a németnek is, de 
az amerikai huncutabb. Ezt pedig 
azért merem állítani, mert a német 
csak annyira vitte, hogy az adónkat 
emelte, az amerikai ellenben a háza
kat is emeli, sőt el is viszi a helyé
ből. A magam szemeivel láttam, hogy 
a Bors Sándor házát eltolták valami 
harminc méterre, s helyébe újat épí
tettek. Különben jó, hogy erre rá nem 
jött a német, mert már eddig minden 
házat eltolt volna Magyarországból.

Nem akarok politizálni. Vannak mi- 
nálunk elegen, akik ehez jobban ér
tenek, mint én, de olyan talán nem 
sok van, akinek emelték, nem a ház
bérét, hanem a házát. Erről szólok hát.

Amint mondtam, házi gazdám életre 
való ember volt. Ha él, bizonyosan 
ma is az. Ha ezek a sorok elébe jut
nak, azt üzenem neki, hogy az Isten 
éltesse. Négy szép gyermeke volt, a 
felesége meg pápateszéri származás. 
Mint aféle vállalkozó szellemű ember, 
elgondolta magában, hogy a földszin
ten csináltathatna egy szép üzlethelyi
séget. Itthon ezt persze úgy gondol
ják, hogy a földszinten a szobafalakat 
ki kellene dönteni s készen van a 
dolog. Nem úgy Amerikában.

Először is ott a falakat nem lehet 
kidönteni, hanem úgy kellene kifűré
szelni, mert a falak deszkából és fá
ból vannak. Azt kérdezik, nem res
tellem-e bevallani, hogy faházban 
laktam ? Őszintén megvallom, nem. 
Akik ott jártak, tudják, hogy vannak 
Brunswickban harmincezer dolláros 
házak is fából. Akik még nem jártak 
kinn, azok megtudhatják az én írá
somból, hogy azok a faházak igen 
szépek és egészségesek, valamint lát
hatják azt is, hogy ott más világ van. 
Még az ablakok is mások. Mert ott 
az ablakot nem kinyitják, hanem fel
húzzák, nem beteszik, hanem lehúz
zák. A Patay Ferenc azt mondta: 
.Inkább az ablakomat húzzák le, 
mint a bőrömet.* Az ajtó nem kilincsre 
jár, hanem gombra; ezt a gombot 
pedig nem úgy kell elfordítani, hanem 
lenyomni. Amerikában ezt minden gyer
mek tudja ; hiába, ott a gyermekek is 
okosabbak. Igaz, hogy vásottabbak 
is. A Nagy István fia azt mondta 
az apjának mikor meg akarta verni, 
mert eltört egy ilyen felhuzós-lehuzós 
ablakot: Ha megüt, rendőrt hívok, 
az majd elviszi a dz selbe (börtönbe). 
A Pista gyerek akkor volt nyplc esz
tendős. Egyébiránt az amerikai gye
rekekről még úgyis akarok írni más 
alkalommal.

Szóval a Vági Pál elhatározta, hogy 
a földszinten üzlethelyiséget létesít, 
de a falakat nem szedeti ki, hanem 
az egész házat felemeli s alája építtet 
téglából. Volt bennem már annyi ame
rikai szellem, hogy ezen a terven se 
meg nem lepődtem, se meg nem üt
köztem. Csak annyit kérdeztem, hogy 
hát én velem mi lesz ? Biztatott, hogy 
észre sem veszem az egész dolgot, 
aprónkint megy az emelés s egyszer

E lm aradottnak te k in th e t jü k  a z t a  k ö zség e t, ahol 
_  _  fo g y asz tás i s z ö v e tk e z e t n in c s !
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csak majd azt látom, hogy nem az 
első, hanem a második emeleten la
kom. Belenyugodtam. Elvégre ilyen
formán én az életben emelkedem, 
hozzá még mások emelnek, nekem 
semmi fáradságomba nem kerül. 
(Ilyen emelkedésre itthon is van példa.)

Én tehát bennmaradtam a házban. 
A szomszéd városban Perth-Amboy- 
ban volt egy ájris (ir ember), akinek 
az a furcsa mestersége volt, hogy a 
házakat emelgette és tologatta. Érre 
bízta Vági Pál a házát. Ha ez eme
lés közben összedől, az ájris köteles 
a kárt megtéríteni. Vági Pál nyugodt 
volt, mert nem ő lakott a házban. 
Egyszer csak hozták szekereken a 
hatalmas gerendákat és lefektették 
őket a ház előtt az utcára. Az emberek, 
akik a gerendákat lerakták, szintén ha
talmasak voltak. Akár a gerendákat 
néztem, akár a munkásokat, szemmel 
látható volt, hogy komoly a dolog.

1912. január 29 én reggel arra 
ébredtem fel, hogy megmozdult alat
tam az ágy. Kiugrottam belőle. Az 
egész ház remegett és ingott. Reme
gett és ingott, mert emelték. Vági Pál 
jóslata tehát nem teljesedett. Az eme
lést észrevettem. Felöltöztem és le
mentem. Lent a pincelakásban a ge
rendák végig voltak fektetve, s ezekre 
keresztben más, rövidebb gerendák. 
A gerendák alatt valami nyolc csavar. 
Ezeket hajtották az emberek, a csa
varok emelték a gerendákat, a geren
dák a házat. A téglából rakott ké
mény már elvált az alapjától, egyik 
felét alátámasztották, a másik fele 
lógott. A vízvezeték csövei és a gáz
csövek el voltak vágva.

Elmentem hazulról. Az emberek 
egész nap dolgoztak. Csak estefelé 
tértem vissza. A külső lépcső már 
egy pár deciméterre volt a földtől, 
de azért felmentem rajta.

Januárban Brunswickon is hideg 
van. Befűtöttem a kályhába, de a 
szén nem akart égni. Annál rettenete
sebben füstölt, végül elaludt. Hideg 
volt. Nem volt víz, nem volt gáz. 
Mit tehettem egyebet, a házemelés 
idejére kiköltözködtem a lakásomból, 
és csak február 23-án, három hét 
múlva térhettem vissza. Ez alatt a 
három hét alatt elkészültek az eme
léssel, megépítették a falakat. Annyi 
bizonyos, hogy gyorsan csinálták, ha 
nem jutottam is észrevétlenül az első 
emeletről a másodikra.

Új előfizetőinknek ! Több mu
tatványszámot nem küldünk I Kér
jük az előfizetési dijat beküldeni!
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Ami erősebb az embernél.
Elbeszélés. Irta: K ap i Béla.

Második fejezet.

Istenes Mihály a tanácsadó.
A falu utcáira ráborult az alkonyat 

csöndessége. Az utat szegélyező sze
derfák és gömbölyű akácok hosszú 
árnyékot rajzolnak a földre. Sötét
ségbe vesző koronájuk olyan volt, 
mintha tündérmese országból toppant 
volna ide egy sor glédába állított óriás.
A ház előtti padkákról egymásután 
felkelnek az emberek s nagyot csa
pódik utánuk az udvarajtó. A kút 
körül is elcsendesednek a tréfálkozó 
legények, kiürül az utca. A nagy 
csöndességben csak a házak körül 
végigcsapódó denevér, meg a felkelő 
holdtól riadozó kutya vonítása visz egy 
kis életet. A távolból ide hallatszik 
a malom vizének egyforma zúgása.

Ábrahám János kézre nyugasztott 
fejjel, maga elé meredten ül az asz
talnál. Egy darab számokkal tele- 
jegyzett papírdarab fekszik előtte, de 
gondolatai egészen máshol járnak. 
Arcán megkeményednek a vonások, 
ökölbe szorult kezével megfenyeget 
egy láthatatlan valakit: „és itt ha
gy ott I . . .  engem hagyott itt az a 
hitvány senki, akit én emeltem fel a 
koldus szegénység porából I. . .  “ Csak 
a rajta esett sérelem ötlik eszébe, 
arra, hogy milyen durva és igazság
talan volt a szegény asszonyhoz, 
nem gondol. Lelkében viharzó indu
latok szállnak egymással harcra. Ki
csiny szemernyi gyöngédség és sze
retet ijedten húzódik a szív rejtekébe 
a gyűlölet haragos villanásai elől.

— Megbüntetem, megbütetem I. . .  
dörmög maga elé. Azzal büntetem 
meg, ami legjobban fáj neki I. . .

Összerezzent. Az ablakot megko
pogtatta valaki. A fa árnyékában sö
tét alak húzódott meg, kiben Istenes 
Mihályt, meghitt tanácsadó emberét 
ismerte fel a gazda. Lassan, tempó
san lépett be s túlzott alázatossággal 
kívánt nyugodalmas jó estét. Aztán 
óvatosan körülnézett, mintha a világ 
legnagyobb titkát rejtegetné a nyelve 
mögött.

— Hát csak egyedül, egyedül ? I
— Úgy hát, csak egyedül I. . .
— És az asszony, megint lement 

azokhoz ?. . .
— Úgy, úgy, lement I. . .  ott is 

marad I. . .
Istenes Mihály remekül játszotta a 

tájékozatlant. Kopaszodó fejét nyakába 
, húzta, s szörnyüködve rázogatta, ke- ( 

zeit összecsapta, szemeit meg fohász- ;

kodva forgatta az ég felé. Csak né
hány perc múlva jutott szóhoz: — 
mit?. . .  hogy itt hagyta magát?. . .  
Uram, Istenem I. . .  Hát van hálada- 
tosság az emberekben ? . . .  De meg 
az eszét is hova tette az az asszony. 
Eldobni magától ezt az úri módot, a 
jólétet, nyugalmas o tthont!...“

Ábrahám János helyeslőleg bice- 
getett fejével: — „Bizony, bizony 
ostobán tette ! . . .  *

„És mit talál helyette?...  — foly
tatta a másik. Most azután összebúj
hat a pereputtyával s ehetik a fia 
asztalánál száraz kenyeret:... Jaj, 
jaj, mit szólnak ehhez az emberek I. . .  
Megint a falu szájára kerülnek kel- 
medek I. . .  Úgy is annyi az irigyük, 
hogy kavics sincs annyi a patak 
parton I. . .  *

Ábrahám János elkékült dühében, 
ökle, mint egy vaspőröly lecsapott 
az asztalra. — „De iszen, boszut ál
lok rajtok I. .  . Megsiratják ezek még 
a saját gyalázatjukat I. . .  Már tartom 
is a hurkot a kölök nyakán. Egy
két nap múlva megrántom, s akkor. . . "  
A végét már csak a kezével legyin
tette.

— Mit mond gazd’ uram ?. . .  ször- 
nyüködött nagy pislogás közt a má
sik, — hát már ennyire vannak?. ..

Ábrahám János az asztalhoz húzta 
látogatóját s titkolózva súgta neki: 
— ma itt volt s megmondtam neki, 
hogy a házát is elvehetem, ha nem 
fizet pontosan.

— „Megnézte az í rás t? . . . “
— „Nem vette kézbe! Bírósággal 

fenyegetőzött. Azt mondta: keressem 
ott az igazamat. — De mi lesz, ha 
tényleg odakerül az egész dolog ?. . . “

— „Sohase féljen gazd’uram I Még 
tanult bírák, meg fiskálisok sem vesz
nek azon az Íráson semmitsem észre. 
Mindkettőt maga írta, arra pedig, 
hogy ez a kicsiny passzus benn 
volt-e, vagy nem, egyik tanú sem 
emlékszik. Az aláírásokat pedig még 
a Benkő meg az öreg Kovács János 
se tudná akurátusabban odakanya- 
rintani, mint ahogyan én írtam oda.“

— „Pszt I. . hallgass, hallgass I. .  * 
integetett ijedten az öreg Ábrahám, 
de az csak folytatta.

— „Emiatt ne aggódjék gazd’uram, 
inkább a Földes Gyurkától óvakod
jék. Mert ha azt a kölykeit féltő 
hímfarkast elfogja a keserűség, bizony 
nem tudom, mire szánja el magát. 
Gazd’uram csak beszél a boszúról, 
de azért nem áll boszút; amit tesz, 
ahoz is joga van, mert csak jogos 
jussát keresi rajta. De az a csöndes 
nézésű jámbor gyerek nekem soha-
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sem tetszett. Meglássa egyszer még 
bajt csinál kegyelmednek...“

Ábrahám János elgondolkodott, 
azután legyintett a kezével. — „Va
gyok még annyira ember, hogy 
szembenézzek azzal a tejfölös szá
júval ! .. “

— „Nem is szemtől-szembe féltem 
kegyelmedet, hanem hát mögül. A 
csöndes jámborok éjszaka ássák meg 
ellenségeik vermét! .. “

„Bízza csak rám, — majd szem
mel tartom, felelte Ábrahám János. 
Hát a birtokról mit tudott meg ?. . .  “

— „Éppen azért jöttem. Baj van, 
megint baj van! felelte titkolózva 
Istenes. Az inastól kaptam meg, hogy 
Nagy István megint benn járt a gróf 
urnái s többet Ígért a kútkerti birtok
ért. Még azt is megígérte, hogy ha 
ő kapja meg a földeket, akkor a felső 
soron lévő telkéből kihasít egy dara
bot a községi óvoda számára.“

Ábrahám János arca komor felhőkbe 
burkolózott.

— „Hát azután mennyit Ígért be 
az a tolakodó gazember?. . .“

— „Arra nem emlékezett az inas, 
de azt hiszem, ha egy kis bankóval 
megkenjük a markát, akkor majd 
eszébe jut.“

— „Pénz, megint csak pénz! Hó
napok óta szipolyozol rajtam. . . “

Istenes Mihály sértődött arcot vá
gott s lassan fölkelt az asztaltól. 
„Nekem mindegy, adja, vagy nem 
adja. Sem a pénz, sem a föld nem 
enyém, nem is a magam javáért ló- 
tok-futok hónapok óta. . .  “ A kalapját 
feltette s a kályha mellől előkereste 
a botját.

Ábrahám János megijedt. — „Ne 
bolondozz Mihály ! nem úgy értettem ! 
Tudom én jól, kinek mit köszönhetek, 
nem is felejtkezem el jóembereimről. 
Csak bizd rám. Hát annak a fecske- 
tarkú ajtónállónak mennyit küldjék?...“

Istenes Mihály gondolkodva rán
gatta a vállát. Bozontos szemöldöke 
hol egymásba futott, hol meg felsza
ladt a homlokára. — „Azt hiszem 
egy 20 koronásat nem lehet tőle saj
nálni. Hiszen behozza gazd’uram bő
ségesen a vételárnál!. . .  “

Ábrahám János a nagy szekrény
hez lépett s a vasládikából kihalászott 
egy bankót. Remegett a keze, míg a 
nagy csomó pénzt tartotta, s nem 
vette észre, hogy micsoda pénzéhes 
vágyódással mereszti rá tekintetét 
Istenes Mihály. Pedig annak szemei 
majd kiugrottak, alakja előregörnyedt, 
kezei görcsösen kapaszkodtak az 
asztalba.

— „Itt van, add oda neki 1. . .  “

— „Odaadom, felelt rekedten Iste
nes. Holnap megjövök a válasszal.“ 

A következő percben csattant az 
ajtózár s Istenes Mihály lassan haza
indult. A zsidó-korcsma nyitott ajta
ján kivilágított a füstös levegőn át- 
szürődő lámpafény s kihallatszott az 
emberek lármája. Istenes Mihály el
kerülte a korcsma táját s egyik szűk 
sikátoron át ment haza. Nesztelen 
lépteire még a közeli kutyák is csak 
félálomban vakkantottak egyet, azu
tán tovább aludt minden és mindenki.

(Folytatjuk.)

O lvassátok  a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán D'.Ott ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajiéból.
November 2. vasárnap, Kor. 1, 1 —14.

„ 3. hétfő, Kor. 1, 15—24.
„ 4. kedd, Kor 2, 1 —11.
„ 5. szerda, Kor. 2, 12—36.
„ 6. csütörtök, Kor. 3, 7—18.
„ 7. péntek, Kor. 4, 1 — 6.
„ 8. szombat, Kor. 4, 7—18.

K ép es L uther N aptár.
Megjelent az 1914-ik évről szóló 

Képes Luther Naptár. Hetvényi Lajos 
soproni líceumi vallástanár és Scholtz 
Ödön esperes szerkesztették. Mint 
régi jóbarátot üdvözöltük, mert hiszen 
két év óta megszoktuk, hogy ez a 
naptár mindig kiváló, gazdag tartalmú, 
s telve van szebbnél szebb elbeszé
lésekkel és egyéb hasznos közlemé
nyekkel. Ebben az esztendőben azon
ban az eddigieken is túltettek a derék 
szerkesztők. Oly sok szép, mulattató 
és gyönyörködtető dolgot állítottak 
egymás mellé, annyi tanulságos, okos 
dologra hívják fel a figyelmet, hogy 
igazán öröm ezt a naptárt végigolvasni. 
Már a naptári rész is mutatja, hogy 
evangélikus népnek készült. A fel
jegyzéseknek szánt oldal homlokán 
mindenütt egy-egy bibliai mondat 
állítja meg az ember szemét. A többi 
lapokon is vallásos, egyházias szellem 
vonul végig. Komoly elmélkedéseket, 
ismeretterjesztő cikkeket is találunk; 
ilyenek: Uj év — új élet I Az újkor 
prófétája. Gondolatok az újesztendő 
küszöbén. — Száz év előtt született 
nagy emberek. A lelkész- és tanító
választásról. Az evang. önérzetről. 
A pálinka stb.

A szórakoztató rész is nagyon gaz
dag. Az elbeszélések nemcsak arra 
valók, hogy az olvasó unalmas óráit 
agyonüssék, hanem gazdagítják a lel
ket is. Payr Sándor egyháztörténeti 
rajzokat, Csite Károly, Jeszenszkyné

P. Irén, Fenyves Ede, Péczely József, 
Albert József, Gyökössy Endre elbe
széléseket ; Sántha Károly, Szalay 
Mihály, Albert József, Gyökössy En
dre, Novák Gyula stb. verseket írtak 
bele. De hol van még a sok alkalmi 
cikk, mely egyházunk pihenni tért, 
avagy kormányrúdhoz állt vezéreit 
mutatja be. — És hol van az Év 
krónikája, mely végigvezet egyház, 
haza, világ nagy eseményein. Aki 
végigolvassa, igazán megtudja: mi 
történt az elmúlt esztendőben. — 
Mulasztást követnénk el, ha meg nem 
említenénk, hogy a Luther Naptár 
igazán Képes naptár. Szebbnél szebb 
képet találunk minden oltalán. Jézus 
egész életét elvonulni látjuk, azután 
elköltözött nagyjainkat, új vezéreinket, 
régi és új templomainkat, iskoláinkat, 
a háborús eseményeket mind-mind 
képek állítják szemünk elé.

Gyönyörősége ez a könyv minden 
családnak. Ajánljuk is olvasóinknak: 
siessenek megrendelni, hogy egy asz
talról se hiányozzék a Képes Luther 
Naptár. Meg lehet rendelni a Luther 
Naptár kiadóhivatalánál (Sopron, Pap
rét 2. sz.), továbbá a Luther Társa
ság Evang. könyvkereskedésénél, 
(Budapest, VIII., Szentkirályi utca 51 /a)

B ib lia i re jtvén yek .
Előfizetőink részére a következő 

három bibliai rejtvényt adjuk fel:
1. Honnét származik ez a kifeje

zés : a betű öl ?
2. Meljik apostoli levél melyik feje

zetében fordul elő a „hit“ szó 24-szer?
3. Az 1911-ik évi pápua naptárban 

van egy pár bibliai kérdés. Hogy a 
pápuák megfejtették-e, nem tudjuk, 
de azt szeretnénk tudni, hogy olva
sóink közül hányán fejtik meg? A 
kérdés így hangzik: melyik az a nyolc 
ember a bibliában, akik kétszer haltak 
meg ? Mindegyiknél a megfelelő bib
liai helyet is fel kell tüntetni.

Beküldési határidő nov. 30.-ika. A  
megfejtők névsorát dec. 7,-iki számunk
ban kezdjük közölni.

Azok közt, kik egy rejtvényt megfej
tenek, Stráner Vilmos: Az élet könyve 
c. díszkötéses könyvet sorsoljuk ki.

Azok közt, kik két rejtvényt meg
fejtenek, egy szép díszkötéses Uj 
szövetséget és zsoltárokat, mit lapunk 
egy jóbarátja ajándékozott erre a célra.

Azok közt, kik mind a három rejt
vényt megfejtik, egy szép dupla- 
fedelü ezüst zsebórát sorsolunk ki.

A sorsolásban csakis előfizetőink 
vehetnek részt.



14. HARANGSZÓ. 1913. november 2

A z e g y h á z  k öréből.
A reformáció emléke. A reformáció 

emlékére október 26-án este hat 
órakor az Üllői-uti imaházban vallásos 
estét rendeztek, melyen nagyszámú 
közönség vett részt. Az alkalmi ének
számok és szavallatok keretében 
Raffay Sándor lelkész mondott ünnepi 
beszédet.

A Bethlen Gábor Kör reformáció 
ünnepe. Az egyetemek és főiskolák 
protestáns ifjúságának Bethlen Gábor 
Köre Budapesten a Deák-téri evang. 
templomban okt. 31-én reformációi 
emlékünnepet tartott, melyen az ün
nepi prédikációt Raffay Sándor evang. 
lelkész mondotta.

A modori leánynevelö intézet szin
tén szép ünnepség keretében tartja 
meg reformáció ünnepét nov. 2-án. 
A növendékek karénekein kívül Bene- 
dicty Sz., Pukánszky M., Vattay M., 
intézeti tanítónők zeneszámokat ad
nak elő, Krcsméry István theol. akad. 
hallgató vallásos költeményt szaval, 
dr. Szelényi Ödön theol. akad. tanár 
pedig ily címen tart felolvasást: A 
keresztyénség és a nő.

Lelkészválasztás. A kakaslomniczi 
egyház a Székely Gyula főesperes- 
lelkész nyugalomba vonulásával meg
üresedett lelkészi állásra nagy lelke
sedéssel Rátz Károly Ágoston buda
pesti fasori segédlelkészt választotta 
meg. Beiktatása november havában 
lesz. Isten áldása legyen lelkész és 
gyülekezet szövetségkötésén 1

A Keresztyén Ifjúsági Egyesület 
múlt héten tartotta nagygyűlését. A 
gyűlésen Claparéde Sándor, a világ
bizottság tagja, a világbizottság mun
kásságáról, Sörös Béla ref. lelkész 
A keresztyénség és a fiatalember 
címen, Megyercsy Béla titkár A ke
resztyén ifjúsági egyesületi munkál
kodó tagok odaadása címen tartottak 
előadást.

Eljegyzés. Fiedler Károly, locs- 
mándi lelkész eljegyezte Breyer Dórát, 
Breyer Jakab fertőmeggyesi lelkész 
leányát. Isten áldása nyugodjék rajtuk!

Templomszentelés. A ferenchalomi 
gyülekezet régi templomát tetemes 
költséggel renováltatta. Az újjáépült 
templomot vasárnap adta át magasz
tos rendeltetésének Scholtz Gusztáv 
püspök.

Fenntartási alap. A zalaistvándi 
gyülekezet legutóbb elhatározta, hogy 
gyülekezeti fenntartási alapot gyűjt, 
melynek kamataihoz nem nyúl mind
addig, míg az 1000 koronát el nem 
éri. Az alapot a hivek önkéntes ado
mányaiból s templomi adakozásokból 
gyűjtik. A hasznos intézkedés köve
tésre méltó I

A árvízkárosultaknak. A magyar
szombathelyi gyülekezet (Ászár és 
Bakonybánk leányegyházakkal együtt) 
aratási hálaadó ünnepén 46 koronát 
gyűjtött a kölesei árvízkárosultaknak. 
A szép cselekedet önmagát dicséri 1

Itthonról.
A vértanuk csontjai. Az Aradon 

kiásott csontokról minden kétséget 
kizáróan megállapították, hogy a cson
tok valóban Schweidel József és Lá
zár Vilmos vértanú tábornokok csont
maradványai. A csontdarabokat lá
dákba csomagolták és lepecsételték.

Három millió köbméter víz egy bá
nyában. A júniusi országos árvíz ide
jén mintegy három millió köbméter 
v í z  hatolt a marosújvári Rudolftárnába. 
A v í z  eltávolítására megfelelő gépeket 
szállítottak a tárnához, úgy hogy most 
percenkint 2500 liter vizet szivattyúz
nak ki. Még így is körülbelül egy 
évre lesz szükség, hogy a rengeteg 
vízmennyiséget eltávolítsák. Hogy a 
bányában mikor lehet újra dolgozni, 
azt egyelőre még nem lehet megál
lapítani, mert minden a viz okozta 
rongálástól függ.

Százesztendős honvédezredes. Ko
lozsváron nagy ünneplésben részesí
tették Horváth Ignácot, a Mátyás 
huszárok alezredesét, ki most töltötte 
be századik esztendejét. Az agg 48-as 
honvéd testben, lélekben egészségesen 
ünnepelte századik születésnapját.

Kémjárás Galíciában. Jóllehet a 
háborús bonyodalmak elcsöndesednek, 
mégis elárasztják a kémek a határ
vidékeket. Különösen Galíciában van 
sok kém. Múltkor is egy egyszerű 
ruháju embert rajtakaptak, hogy egy 
várat rajzolgat. Mikor látta, hogy nem 
tud menekülni, agyonlőtte magát, 
Fényképező készüléket és orosz pénzt 
találtak nála. Egy másik városban 
kiderült, hogy az egyik vendéglőben

alkalmazott két pincér magasrangu 
orosz tiszt. Ezeket elfogták.

Az ország* dolgáról.
A képviselöház gyűlése. A képviselő

ház nagy érdeklődéssel várt gyűlését 
október 25-én megtartották. Áz ellen
zék nem vett részt a gyűlésen. Tisza 
István gróf a margitszigeti játékbank 
ügyében hosszú beszédet mondott. 
Azt fejtegette, hogy neki az egész 
ügyről nem volt tudomása; Lukács 
László miniszterelnök korában tényleg 
fogadott el pénzt pártcélokra s meg
ígérte, hogy a játékbankot engedélyezi, 
ő azonban, mihelyt miniszterelnök lett, 
kijelentette, hogy a játékbankot ve
szedelmesnek tartja, nem engedélyezi 
s a befizetett pénzt hajlandó a banknak 
visszafizetni. Ezért — úgymond nem 
gáncsot, hanem dicséretet érdemel, 
mert megvédte a nemzetet egy játék- 
barlang átkától.

A legközelebbi ülés. A Ház leg
közelebbi érdemleges ülését novem
ber 4-én tartja, ennek a napirendjét 
pedig október 30-dikán egy formális 
ülés állapítja meg.

Tisza beszámolója. Tisza István 
gróf miniszterelnök november 9-én 
vasárnap Aradra érkezik és beszá
molót mond. A miniszterelnököt szá
mos képviselő elkíséri.

A nag*yvilágból.
A balkáni helyzet. Monarchiánk 

azt az üzenetet küldte Szerbiának, 
hogy Albániából vonja vissza csapa
tait, mert különben fegyveres erővel 
avatkozik a dologba. A szerbek meg
gondolták a dolgot s csapataikat 
visszavonják.

359 bányász halála. Egy nagy 
angol szénbányában Kardiff mellett 
borzasztó szerencsétlenség történt. 
Meggyuladt a bányalég és megölt 
359 embert. A kardiffi bányatársasáig 
kőszéntelepein mintegy hétszáz ember 
éjszaka fejti a szenet, hétszáz pedig 
nappal. Reggel hat órakor van a 
váltás. Hétszáz embert emelnek föl a 
napvilágra az emelőkosarak, s helyü
ket hétszáz pihent ember foglalja el. 
A váltás a szerencsétlenség reggelén 
szabályosan megtörtént, az éjjeli
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munkások mind egy szálig előkerül
tek s a nappali munkások fölvál
tották őket. A nappaliak körülbelül 
egy fél óráig dolgoztak, a mikor 
rettenetes robbanás rázta meg a földet. 
A robbanásra a munkásházakból jaj- 
veszékelve rohantak ki a munkások 
családtagjai. A mentés azonnal meg
kezdődött és egész nap s a következő 
napokon is nagy erővel folyt. De hiaba! 
Üszkös, felismerhetetlen holttesteket 
hoztak fel a mentők. Az egész bánya
város gyászba öltözött, mert minden
kinek van halottjai

Nagy bányakatasztrófa. Dawson- 
ban a bányában kétszáz nyolcvanhá
rom bányász volt, mikor robbanás 
történt, a munkások közül csak hu
szonhármat lehetett megmenteni. 260 
bennszorult bányász odaveszett.

Véres harcok Portugáliában. Por
tugália több vidékén s Liszabonban 
is véres összeütközések voltak a kor
mánycsapatok és a forradalmárok 
között. Sok halott és sebesült maradt 
a harctéren és az eddigi hírek azt 
mondják, hogy a forradalmárok felül
kerekedtek és egy hadiszerszállít- 
mányt elfogtak. Az ország több he
lyén is elkeseredett harc folyik.

Pusztító viharok. Egész Dél-Fran- 
ciaországban hatalmas vihar vonult 
végig. Marseilleben és Toulonban 24 
órán át hófergeteg dühöngött. Te
mérdek vitorlás elpusztult a tengeren.
— Louisianában, Amerikában ciklon 
tombolt; sok ház beomlott. Eddig 30 
halottról és 200-nál több sebesültről 
jöttek hírek.

Mi tö r té n t  m ég ? WTstkasten finn gő
zös léket kapott s 45 ember a vízbe fulladt. 
Csak egy ember menekült meg — Spanyol- 
országban Gádor közelében egy bányában 
robbanás történt. Tizenegy munkás meghalt.
— Mexikóban ismét zavarok törtek ki. A föl
kelők vereséget szenvedtek. 800 halottjuk ma
radt a csatatéren. — Sétáló oroszlánok. Lip
cséken hét oroszlán és egy tigris kiszabadult 
egy cirkuszból s végig sétált a város utcáin. 
Az egyik egy előkelő vendéglő éttermébe is 
besétált. A vadállatokra valóságos vadászatot 
rendeztek s 5-öt agyonlőttek, kettőt elfogtak.
— Munkások öröksége. Péterváron egy Mal- 
csoff nevű nagyiparos egy millió rubelt ha
gyott munkásaira. A nagy vagyont szétoszt
ják a munkások közt.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére.

A Harangszó perselye.
A H aran g szó  te r je sz té sé re  eddig be

folyt 44. K. Újabban adakoztak: Veszelszky 
Bogdán Monor 1 K, Perenyei Jánosná Ne- 
mesládony 1 K, Németh András Valkány Lujza- 
telep 2 K, Varga Mihály Miklóshalma 1 K, 
Ments Terus Mesterháza 50 f, özv. Görög

Lajosné Balatonfüred 1 K, Kühár Mátyás 
Battyánd 50 f, Moód János Csönge 4Ó f, 
Dávid Károly Németújvár 2'50 K, Schvéter 
Károly Dombóvár 1.50 K, Barcza Gyula Győr 
1 K, Galbács Ilona Kiskürtös 80 f, Kocsis 
Sándor Veszprém 40 f, Bakó Sándor Ostffy- 
asszonyfa 2'50 K, N. N. Kőszeg 50 flll., Edvy 
Irma Edve 50 fill. Összesen 61 10 K.

K ölesei károsultaknak eddigi gyűjtés 2 
K. Újabban adakoztak: Németh András Val
kány Lujzatelep 10 K, Ments Terus Mester
háza 1 K. Összesen 13 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

S ZE R KE S Z T ŐI  ÜZENETEK.

I. Gy. P ilis és Sch. E. Balf. A Harang
szót csak úgy számíthatjuk évi 2 K-ért, ha 
legalább 10 példány megy egy kötés alatt. 
Megjegyezzük, hogy csakis egy évre lehet elő
fizetni, mert a féléves előfizetők nyilvántartása 
s elszámolása sokkal több kiadással jár, mit 
bizony lapunk ez idő szerint fedezni nem ké
pes. — C sü tö rtök . A 2 K-t beküldtük a 
Luther-társasághoz. — M. J . M szombat- 
hely. Köszönöm szívás pártfogását, örülök a 
szép eredménynek. Szívélyes üdvözlettel. — 
A b ibliai re jtv én y ek rő l. A 3,-ik bibliai 
rejtvénynél Jairus leányának feltámasztását 
csak egyszer szabad számítani, ha mindjárt 
három evangéliumban lehet is megtalálni. A 
rejtvénnyel foglalkozók forgassák egy kissé 
az evangéliumokon kívül az apostolok cseleke
deteiről Írott könyvet, azonkívül az ószövet
séget, ebből pedig különösen a királyok köny
veit.

G A B O IV A Á B A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913 évi okt. hó 30-án.
Búza 18.80, Rozs 14.60, Árpa 14.60, Zab 

—.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

V E G Y E S  H I R D E T É S E K .
E gy  h irde tés d íja : Az első 10 szó (beleértve  a vas
tagbetűs  cím sort) 1 kor. Azon túl m inden  további 

szó közönséges betűből szedve 6 fillér. 
Felülflzetők vagy  adakozók névsoránál soronként 

10 fillért szám ítunk.

Bérletet keresek.
600 m. hold szántóföld, rétekből álló, 
ármentes, város, vasút, országút mel
letti birtokot; 5 szobából álló urilakás- 
sal, cselédházakkal. Átvevés 1914 jan. 
l én vagy március 1-én. Ajánlatokat 
továbbít a Harangszó szerkesztősége.

S z a l ó k y  Z s i g m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Sz e n th á r  om s ág tér. 

H om okkő-, m árvány -, g rán it-, 
sy e n it s irk ö ra k tá ra . 

K a ta sz te ri fö ld m é ré sh ez  szü k 
séges k ö v e k e t ra k tá ro n  ta r to k . 
E p ü le tm u n k a t és m in d en n em ű  

ja v ítá s t e lfogadok . 2

Most jelent meg 
a Luther Társaság kiadásában: 
KRISZTUS A MODERN 
SZELLEMI ÉLETBEN.
A modern szellemi életben való keresztyén 
bevezetés. — A művelt protestáns ifjú
ságnak és barátainak ajánlja lic. Theol. 
R. Pfennigsdorf, fordította Hajts Bálint 
ev. lelkész. — Ára 2 korona 50 fillér. 
E munka értékes voltát legjobban bizo
nyítja az a körülmény, hogy német nyel
ven rövid 10 év alatt 12 kiadást ért el s 
már 5 idegen nyelven jelent meg. E munka 
szolgálni akar mindazon keresztyéneknek, 
akik keresztyén világnézetük megszilárdí
tását és bővítését óhajtják: tanítóknak, 
nevelőknek, theologusoknak, középiskolai 
tanulóknak, egyetemi hallgatóknak stb.

Úgy a fentebb hirdetett munka, mint mind
azon irodalmi művek, melyekre e munká
ban hivatkozás történik, megszerezhetők:

a Luther Társaság
könyvkereskedésében 2—2

BUDAPEST, lllll., S zen tk irá ly i-u tca  5 1 /a .

WELLISCH BÉLA sze r kereskedése
SZENTGOTTHÁRDON (Varvármegye.)
A ján lja  a n agv tisz te le tű  lelkész u rak  nagybecsű  
figyelm ébe rak tá ro n  lévő egyházi nyo m ta tv án y ait: 
születési, esketési, halálozási, konfirm áltak anya
könyvét, ú g y sz in tén  anyakönyvi kivonatait stb . s tb .

Toronyóra-
2 készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n .
(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban.
Saját házában.

§ K i t ü n t e t v e : $
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve.
■í___________________________ út
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Számtalan
kitüntetés.

Emmentháli,
Répczelaki,
Trapista,
Csemege és 
Tea vaj

1 ajánlja

Stauffer és Fiai
sajt- és vajgyárak

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

Elsőrendű haranggyár, szerel a kitűnő Pozdech-féle 
rendszer szerint.

JU R IS IC S  MÁRTON
fúvó-, szerszám-, harangöntő és harangfelszerelő gyár
BU D A PE ST , R ózsa-u tca  51-53.
Alapítva 186S. Telefon 77- »1.
Elvállal m inden e szakm ába  vágó m unkát, u. m .: e lső rendű  harangok  
szállítását, régi harangok  á tö n tésé t, rég i harangok á tsze re lé sé t Poz
dech-féle fo rg a th a tó  ön tö ttvas-ko ronára , e se tleg  fo rg a th a tó  kovácsolt
vas-koronára , kikopott c sapok  k icseré lését stb. Készít fekvő és álló 
harangvasállványokat ju tányos áron . Költségvetéssel szívesen szolgál. 
Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigaso rokat, csigákat, 
em előket, üllőket, sa tu t s tb . e szakba vágó m unkát. Ju tányos árak , 
pontos és  tisz tesség es  k iszolgálás. Á rlap és költségvetés k ívánatra  1

M o s t  j e l e n t  m e g  a

K É P E S  L U T H E R  N A P T Á R
az 1914-ik közönséges évre.

Á ra  60 fillér , 80 f illé r  e lő ze tes  b ek ü ld ése  esetén  bérm en tve  k ü ld i a

LUTHER TÁRSASÁG
könyvkereskedése 2—3

B U D A P E S T ,  Vili., Szentkirályi utca 51/a.
Ezt a tartalmas, kiváló gonddal szerkesztett, egy 
színes műmelléklettel ellátott naptárt lapunk olva- 
--------------  sóinak melegen ajánljuk. --------------

ANGSTER JÓZSEF és  FIA
------------- org’onaépítők.-------------
Két arany, 1 ezüst és 1 nagy milleuiumi éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állam i aranyéremmel kitüntetve. 

Á lapítta to tt 1867-ben.

Orgona- és harmoninmgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építői. —

A jánlják kitűnő hangú  és erős szerkezetű 
légnyom atú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a  legjutányosabb árak  mellett m űvészi kivitelben. Raktáron k itűnő  hangú

h a r m o n iu m o k  m inden n a g y s á g b a n .
E le k tro m o s  fú jta tó  k észü lékek .

Árjegyzéket kívánatra ingyen küld az „Egyházi Müipar“  szerkesztősége. ^

Feiwel 
Lipót
utódai

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,

tornakészülékek, modern irodabútorok és templom
padok gyártása. 2

B u d a p e s t ,  X., K olozsvári-u tca  13.
Árjegyzék ingyen és bérmentye!

p n U I GÉPGYÁR
F ű m  S Z O M B A T H E L Y .
Álapíttatott 1856, —  Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
2

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

Nyomatott Wellisch Béla villám üzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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TARTALOM : Gindly János: Reggeli ima. (Vers.) — Bándy M iklós: Vasárnapi munkaszün^t. — Csite Károly: A büszke ember. 
— Hajas Kálmán: Anyai kérdés, gyermeki ieieiet. (Vers.) — Kapi Béla: Ami erősebb az embernél. (Elbeszélés.) — A Luther-

Társaság iratai. — Ország-Világ. — Persely.

Reggeli ima.
D allam a: A nap immár e len y észett. . .

Álmaimból jó  Istenem 
Újra fölébredtem,
Hogy a napi munkáimat 
Nagy kegyedből kezdjem.

Kelő napnak sugárinál 
Hálát adok neked,
Mert az éjnek sötétjében 
Rajtam pihent szemed.

Téged dícsér fü, fa, virág, 
Csevegő kis madár,
Hirdetve a nagy világnak:
Te vagy Isten — kővári

Hova mennék segélyt kérni 
Szerető jó Atyám,
— Ha nem hozzád: ki vagy erő — 
S hűen gondolsz reám.

A szeretet nemes fáját 
Ápold, neveld bennem;
Engedj véle a szegénynek 
Segítője lennem.

Szánalom és béketürés 
Ékesítse szivem;
Mint keresztyén követhessem 
Jézusomat híven.

Zordon napok viharában 
Ne fordulj el tőlem,
Szánj meg, ha sújt bánat és baj, 
Légy hatalmas őrem.

Hogyha e nap hozná Atyám 
Testem siri álmát,
Megtért lelkem előtt nyisd meg 
Dicsőültek házát.

Buzgó szívem hő imája,
Mint virág illata:
Szálljon hozzád égbe törve 
Életem csillaga.

G indly János.

Olvassa el a Harangszó , ,B ib lia i 
r e j t v é n y e i t Közöltük az ő és 
2-ik számban. Beküldési h á l a .  idő 
november 30.

Vasárnapi  munkaszünet !
Irta : B á n d y  M i k l ó s .

II.

Országos vásár vasárnapon I ez 
aztán az igazi. Országos vásár azon 
a napon, melyről az ország törvény
hozó testületé elhatározta, hogy a 
munka szüneteljen.

Szeptember 21-én borongós, esős 
reggelre virradtunk. Ablakomon ki
tekintek s látom az egymás után vo
nuló szekereket, rajtuk esernyős atya
fiakkal ; — tudván, hogy a közeli 
faluban országos vásár van — ön
kénytelenül is így sóhajtottam fel: 
Istenem, kinek fogok én ma prédi
kálni a jó Isten és az embertársak 
iránti szerétéiről, amely mindeneket 
elfedez, amely nem gondol gonoszát, 
amely nem keresi csak a maga hasz
nát, amely nem örül a hamisságnak, 
de örül az igazságnak...!? Talán a 
rideg falaknak és az üres padoknak I 
Az eső egyre s mindsürűbben „hull 
a magas egekből“ 1 Már-már azt gon
dolom : lám a jó Isten elrontja a vá
sárt, talán itthon maradnak az em-
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berek. De a kocsik mindgyorsabban 
haladnak el ablakom elő tt.. .

Tíz óra. Megszólalnak a harangok. 
Szólnak, szépen csengenek, de senki 
nem irányítja lépteit a templom felé, 
hol pedig jobb egy napot tölteni, mint 
másutt ezer esztendőt, mint zajos 
vásárokon több órákat.

Elnémult a harangok szava s búg 
az orgona az üres templomban... 
Én eme búgásból ezt hallom: vasár
napi munkaszünet, letűnt a te csilla
god, mert éppen azok végeznek ki, 
akik életbe léptettek. Akik meghozták 
e törvényt, azok megengedték, hatá
rozottan elrendelték, hogy t. i. vásár 
szeptember 21-én, bármily napra esik, 
azon a napon megtartandó. Hát 21-ike 
vasárnapra, a munkaszünet napjára 
esett, a vásár e napon tehát megtar
tandó csupán ezen elv szem előtt tar
tása mellett: hisz ekkor senki nem 
dolgozik és nem munkálkodik, csak 
a vásárra megy! Igaz, csak a vásárra 
megy. De nézzük csak, miben áll egy 
vásár erkölcsi szempontból? Bizony 
sok bűnből, sok vétekből. Minden, ami 
bűn, ami vétek, ami vallás- és Isten
ellenes, ami az erkölcsbe ütközik, 
mindaz a vásáron feltalálható.

Egy vásáron megy végbe a legtöbb 
csalás és becsapás, a legtöbb károm
kodás, a legtöbb Isten nevére való 
esküvés s az ő nevének hiába 
való vétele. Itt halljuk a legtöbb er
kölcstelen beszédet, s itt látjuk zsú
folásig megtöltve az italméréseket 
vasárnapon és akkor, midőn azon 
gondolkoznak, hogy törvénybe kellene 
iktatni a korcsmáknak vasárnapon 
való bezárását. A megfertőző erkölcs
telenség felemelt fővel jár a dévaj- 
kodó fiatalok között. Itt kap lábra a 
hiúság, itt fészkeli be magát az em
berekbe a hiába való költekezés.

Szóval egy vasárnapon tartott és 
tartandó országos vásár erkölcsi lé
nyege teljesen ellenkezik az isteni 
törvénnyel: .Megemlékezzél a szom
batnapról, hogy azt megszenteljed.“

Keresztyén országban lakunk, de 
még azt nem hallottam soha, de soha, 
hogy szombaton lett volna országos 
vásár. Sőt ha valamely országos vá
sár oly napra esik, mely a zsidók
nak ünnepe, elhalasztják egy más 
napra. Az a zsidó biztosítva van 
ünnepe méltó megünnepléséről, da
cára hogy „szombatnapi munkaszü- 
netről“ nincs törvény; de mi keresz
tyének elvonatunk a templomtól, 
dacára, hogy van „vasárnapi munka- 
szünetéről szóló állami törvényünk.

Vajha keresztyén népünk megér
tené Krisztus urunk mondását: „Ke-

HARANGSZÓ.

ressétek mindenekelőtt az Istennek 
országát“ és a vasárnapon tartandó 
vásárokról elmaradna.

Elvitázhatatlan tény az, hogy vásár
nak lenni kell, de miért éppen vasár
napon, miért éppen a munkaszünet 
napjául megállapított vasárnapon ?

E kérdésre ha a világi hatóság 
nem tud felelni, feleljenek a keresz
tyének azzal, hogy tartózkodjanak 
oly vásárra elmenni, amely az Úrnak 
napján, vasárnapon tartatik meg!

Szóval itt is arra az eredményre ju
tottam, mint első cikkemben. Vasárnapi 
munkaszünet és vasárnap megszente
lése csak akkor lesz, ha az emberek 
vallásos meggyőződése erősebb lesz 
mint az állami törvény és intézkedés!

A b ü szk e  em ber.
Elbeszélés. Irta : Csite K áro ly .

Gödör Józsi megindult a piac felé. 
Büszkén rakta előre fényesre kisuvic- 
kolt csizmáit.

— A sok, jött-ment városbeli nép 
tükörnek is használhatná az én láb
belimet ! — szokta gőgösen mondani 
a lakosainak. Mert háziúr ám ő, úgy 
nézzen rá minden emberfia. Háza 
ugyan mint aféle ősi kis gunyhó, el 
akar a földbe sülyedni. De azért mégis 
háziúr ő. S különbnek, szebbnek látja 
a maga kis viskóját, mint bent a piac 
körül a nagy emeletes házakat.

Node térjünk vissza a fényes csiz
mákra, amik különben dicsérik gaz
dájuk tisztaság szeretetét, de még 
jobban dicsérik a megtisztogatóját s 
kifényesítőjét. Mert azt tudni kell, 
hogy azért oly fényesek s ragyogók 
Gödör Józsi csizmái, mert mindég a 
felesége, Mári asszony pucolja ki 
őket, még pedig parancsból. Ha Gö
dör Józsinak magának kellene azt 
megtenni, akkor aligha használhatnánk 
tükörnek, de még Gödör Józsi sem 
sodorhatná meg abba nézve a nagy 
harcsa bajuszát.

De ha valakinek szembetűnik Gö
dör Józsi csizmája, annak még inkább 
nem kerüli el figyelmét a kalapja. 
Pedig az is csak olyan olcsó jószág, 
mint más szegény • halandóé. Ennél 
nem is a fényesség ötlik szembe, ha
nem hogy mikép van a fején ? Elől 
mintha fölütötték volna, jobb oldalról 
pedig mintha megbökték volna. Ka
lapjának ez a félszeg állása minden
kinek feltűnik, aki csak elmegy mel
lette, hogy az a büszke kalap (nem 
is tudom a kalap büszke-e, vagy a 
gazdája ?) senki emberfia előtt nem 
emelődik le. Mintha csak fejéhez ra
gadt volna. Ha akad olyan jámbor

ismerőse, ki köszönt neki, (igaz, hogy 
lakóin kívül más nem igen akad a 
büszkesége miatt) akkor is csak úgy 
fogadja a köszöntést, hogy mutató 
ujjával kalapja felé bök.

Már mint mondám, befelé vette 
útját s fényes csizmáját kevélyen ko
pogtatta az aszfalthoz. És akkor tör
tént vele a Fő-utcán az a nagy eset, 
hogy a fiatal szolgabiró úr mellette 
elment így köszönt:

— Alázatos szolgája, jó napot kí
vánok, Józsi bátyám!

A köszöntés tulajdonkép a széles 
utca túlsó során haladó, ősz Kopácsi 
József ügyvédnek szólt. Gödör Józsi 
azonban azt nem látta. Szentül meg 
volt arról győződve, hogy a köszön
tés neki szólt. S ezért most nagy 
boldogságában kivételesen még kalap
ját is megemelinté egy kicsit s így 
fogadta a köszöntést:

—- Adj’ Isten jó napot!
Viszont ezt a szórakozott szolga

biró nem hallotta meg. Különben a 
mily goromba ember, összeszidta 
volna Gödör Józsit, aki most ezen 
nagy hiúságon alapuló boldogságá
ban nem is ment egyelőre a Grün- 
feld boltjába kukoricát venni, hanem 
visszafordult. Hadd tudja meg az 
asszony is minél előbb ezt a nagy 
eseményt. Futva ment, egész hazáig.

— Mi baj ? ! — ijedt meg Mári 
asszony, a mint oly nagy sebbel- 
lobbal belépett a szobába.

— Nem baj, hanem öröm, boldog
ság és dicsőség hírét hozom, asszony. 
Úgy tudd meg, ki vagyok én, hogy 
éppen most köszönt nekem a tekin
tetes szolgabiró ur. Még pedig olyan 
alázatosan, akár csak a vicispánnak.

— Jézusom! — csapta össze bol
dogan tenyerét Mári asszony. — Aztán 
hogyan lehet az ?!

— Hogyan !.. . Nem érted te azt. 
Hogyan is értenéd ? Asszony a neved : 
tudatlan vagy. De ő ur, okos ember: 
föl tudja fogni, ki vagyok én ? Ő jól 
tudja, hogy én egy pontos adófizető, 
választó polgár vagyok, akit meg 
kell becsülni. Érted már?

— Értem, értem ! Oh, édes Istenem, 
hogy is ne érteném! — áradozott 
boldogságában Mári asszony.

— Dehogy is érted ! Mit tudsz te 1 
veté ellen a gazda. — Szolgabirók- 
ból képviselők is szoktak lenrji. A 
képviselőt pedig mi választjuk, — 
csapott öklével akkorát a mellére, hogy 
maga is megbánta. — ígéri mi választ
juk, érdemes adófizető polgárok. Ő ezt 
jól tudja. Azért becsüli meg úgy az 
embert, mint ahogy illik is. Most aztán 
már értheted, ha van füled I

10tl3. november 9.



HARANGSZÓ. 19.1913. november 9.

— Értem hát, édes Józsim! Hi
szen egész ostobának kellene lennem, 
ha még most sem értettem volna 
meg: — mondja Mári asszony.

— Nohát, most már tudod, ki 
vagyok én ! Megmondhatod a ház
belieknek és az adóssággal teli szom
szédodnak is, hogy becsülnek meg 
engem a legfőbb urak. Hadd tudják 
meg, mikép nézzenek ezután reám I 
— utosította Mári asszonyt a gazda 
s még kevélyebben indult ismét be
felé kukoricát venni.

Azok a fényes csizmák most 
mintha még hetykébben sorakoztak 
volna előre és az a büszke kalap 
mintha még félszegebben takarta 
volna a feje búbját.

A piac sarkáHoz érve, ott látta a 
szolgabiró urat álldogálni egy pár 
katonatiszttel. Nagyot dobbant Gödör 
Józsi kemény szíve. Lélekzetét vissza
fojtva lépkedett feléje és szúrós sze

g é t  merően arcára függesztette... 
Vájjon köszön e most is ? No most 
mindjárt mellé ér. De az nem is 
mozdul, noha rá pillant. Tehát ő 
bök mutató ujjával a kalapjához s 
fogai közt morogja: Adj’ Isten jó
napot I

A szolgabiró nem is fogadja a 
köszöntést. Társaival nevetgél vala
min.

— Mi volt ez ? 1 Nem hogy kö
szönt volna, de még az ő köszönté
sét sem fogadta el !..  . Vagy tán 
nem is vette őt észre ?

Fogja magát Gödör Józsi, vissza
fordul s oly közel megy el most 
mellette, hogy a válla majd hozzá 
dözsölődik annak a ruhájához.

— Adj’ Isten jónapot I — köszön 
most hangosan s úgy megböki jobb
ról a kalapját, hogy balról leesik 
fejéről.

— Micsoda kötnivaló bolond jár 
itt mellettünk I — kiált indulatosan 
a szolgabiró.

Mintha egy hatalmas pöröllyel 
főbe csapták volna, úgy esett Gö
dör Józsinak ez az óriási, elképzel
hetetlen csalódás. Sírni, zokogni sze
retett volna mélységes keservében, 
ha tudott volna. De a forró, égető 
könny, ami a szemen találja meg az 
útját, mintha valami erős kéregfallal 
szívébe lett volna rabul zárva: nem

tudott onnét feltörni, hogy megköny- 
nyebbülhetett volna tőle.

Botorkálva ment tovább az utón. 
Azok a fényes csizmák mintha nem 
is az ő lábán lettek volna, oly inogva- 
binogva mérték az aszfaltot. S az 
a zsinóros, vércseszámnyal kitűzött 
kalap most először nem állt fél
szegen, hanem inkább előrebukva, 
alázatosan húzódott meg a fején.

Egy szegényházi, falábú koldus 
jött vele szembe, akivel együtt gyer- 
mekeskedtek valamikor, akinek ké
sőbb, felnőtt korában elvitte egy 
cséplőgép a jobb lábát.

— Jó napot adjon Isten, Lajos 
testvér I — köszöntette alázatosan a 
koldust, akit máskor messze elkerült, 
hogy ne kelljen találkoznia vele. 
Azon felül kezét nyújtotta most neki:

— Hogy s mint vagy, régi jó 
cimborám ?

— Köszönöm, köszönöm, jóságo
dat, kérdésedet, József; csak meg
vagyok valahogy mint a város kol
dusa 1 — szólt meghatottan az egy
kori pajtás s így folytatta: — Hidd 
el, oly végtelenül jól esik most ne
kem s oly boldog vagyok, hogy 
megszólítottál és megálltál velem 
szívbeli jó szóra 1. . .  Előbb bizony 
elkerültél s köszöntésemet sem fo
gadtad. ... Megbocsáss, ha azt mon
dom, hogy előbb olyan voltál, mintha 
az ördög lett volna veled, most pedig 
maga a jó Isten.

— Az, az, testvér. . .  a jó Isten; 
s az is lesz ezután mindig velem! 
— szólt nagy lelki megindulással 
Gödör Józsi s úgy érzé, mintha szí
véről lepattant volna az a kemény 
kéreg, a könny szabad útját találta 
rendes utján: a szemen át.

Oly édes, oly boldogító kincs is a 
szeretet szava a szegény embernek I

Anyai kérdés, gyermeki felelet.
„Mit álmodtál szép magzatom,
Hogy ilyen víg kedved vagyon ? 
Aranykertről álmodtál-e,
Melybe aranymadár száll le ?“

„Vagy tán a holdon utaztál 
S vidámságot onnan hoztál ?
Tudom, láttál angyalokat 
S meg is csókoltad azokat.“

„Szólj szerelmem, ártatlanom,
Engedd mézes szód hallanom,

Nagy örömmel meghallgatom,
Mert te vagy az én angyalom.“

,Azt álmodtam lelkem szülém,
Hogy pihentem kertek ölén, 
Rózsabokor árnyékában 
Volt megvetve puha ágyam.1

,Onnan néztem mindenfelé,
De legkivált az ég felé;
Láttam ott angyal sereget,
Mely virágot hintegetett.1

.Nemsokára szellő támadt, 
Meg-megrázta rózsafámat, 
Szemléltem a magas eget,
De eltűnt az angyalsereg.1

,S ím mellettem a rózsafa,
Leveleit rám hullatta;
Kis szellőből nagy szél támadt, 
Szinte ringatta párnámat.1

.Elmondám már édes anyám,
Híven amit csak álmodám ;
Mi jutalmam lesz most nékem, 
Hogy ily szépen elbeszéltem ?‘

„Csókot hintek ajkaidra,
Hűn vigyázok álmaidra 
S leszek neked oly angyalod: 
Milyent a nagy ég mutatott.“

H aja s  K álm án.

Ami erősebb az embernél.
Elbeszélés. Irta : K api Béla.

Harmadik fejezet.

Rémes éjszaka.
Éjféltájban megzörgették Ábrahám 

János konyhája ablakát. Egy kemény, 
érdes hang bekiáltott: „Ábrahám Já
nos 1 az alsó lábas pajtája ég 1. . .  “ 
Az öreg ész nélkül rohant ki szobá
jából. Útközben egy-egy kiáltással 
meg lökéssel felkeltette cselédeit, azu
tán szaladtak a telek alsó végére. Az 
útra rácsapódott a fojtó füst s a le
vegőt megfeküdte az égett friss ga
bona szaga. A kazal belsejéből sus- 
torogva tört utat magának a gomolygó 
szürkés fehér felhő, mögötte fel-fel
csillogott a tűz mindig tágabbra nyíló 
piros szája. A gazda meg cselédei 
ijedten kapkodtak, kiabáltak ; lótottak, 
futottak, kézzel, kapával, vellával tép
ték a tűzfészket, hiába. A falu is fel
ébredt a nagy veszedelemre. A torony
ban félreverték a harangot, az utcákat 
végig-sikoltotta a tűzoltó-trombita: 
tűz van, tűz van I. . .  Ablakok, ajtók 
nyilottak, csapódtak, kiabálás, zür-za- 
var száguldott végig az utcákon.

E lm arado ttnak  tek in th e tjü k  a z t a  k ö zség e t, ahol 
fn g y a sz tá s i sz ö v e tk e z e t n in c s !

A fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti be egy-egy 
falu népe m indennem ű h áztartás i és gazdasági c ikke it és 
ita lszükség letét a leg ju tányosabban , úgyszin tén  ham isí
ta tlan  m inőségben. — A m elyik községben fogyasztási 
szövetkezetét ak arn ak  lé te síten i, a mozgalom kezdői for
du ljanak  ú tba igazításé rt a

Hangya a  M agyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i és É rté k e 
s ítő  S zö v e tk eze téh e z , B udapest

IX., K özrak tár-u tca 34. szám .
(Saját palo tájában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  50 m illió 

■ ■ korona  évi forgalom m al. ■■■■■■■■
L ev é lc ím : H A N G Y A , B udapest, postafiók 109. szám.
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— Hol ég ?.. . kérdezgették a ház
ból kirohanó emberek.

— A Földes Jankó háza lehet 
— felelt egy arra szaladó.

— Lejebb van az, 'az alsó pajták 
körül, mondja egy másik és tovább 
rohan.

Mikor egész közel jutnak a tűz 
helyéhez, akkor látják, hogy Ábrahám 
János pajtája ég. Egy páran vissza 
is fordulnak. Azt mondják, hogy semmi 
közük hozzá.

Mire a szivattyuskocsit odahuzták 
a tűzoltók, egy óriási nagy, égő fák
lyát láttak maguk előtt, mely rémesen 
bevilágított a sötét éjszakába. Egy 
óra múlva összeroppant az egész tető 
s recsegve-ropogva omlott a hatalmas 
tűzmáglyára. Néhány pillanatra fekete 
füstfelhőbe burkolóztak a lángnyelvek, 
azután ujult erővel nyaldosták körül 
a fekete, üszkös gerendákat. Semmit- 
sem lehetett menteni, még az is nagy 
erőfeszítésbe került, hogy a tűz to
vábbterjedését megakadályozzák.

Ábrahám János kétségbeesve ment 
fel a házába, de a következő pillanat
ban feldúlt arccal rohant ki és segít
ségért kiáltott. Mikor az emberek fel
szaladtak hozzá, borzasztó látvány 
tárult szemük elé. A szoba felforgatva, 
a szekrény kitárva, a fehérneműk, 
ruhák szétszórva s a gádor végén, 
éppen a kamara ajtó előtt, arcra-bo- 
rulva fekszik András, a szolgalegény. 
Megfordítják, vizsgálgatják, de nincs 
benne élet. Kezét mellére szorítja s 
görcsösen egymáshoz simuló ujjai 
közt lassan szivárog a vér. Az em
berek jajveszékelésébe belehördül Áb
rahám János szava : „mindenemet el
rabolták, mindenemet elrabolták!. . .*

A hírre futva jön a jegyző s egy 
pár szóval intézkedik. A bámészko
dókat kiparancsolja, a kisbiróval el
állatja az ajtót, ő maga meg három 
esküdttel körüljárja a házat, a szobá
kat, meg a gazdasági épületeket, hátha 
még ott rejtőzködik a gyilkos. De 
semmihez sem szabad nyúlni, minden 
úgy maradjon, ahogy van. Egy lovas le
gény bevágtat a csendőrőrsre s jelen
tést tesz az esetről.

Hajnalra megkezdődött s egész dé
lig folyt a vizsgálat. Lassanként ki
alakult az egész helyzet s az elszórt 
apró vonásokból összerakódott a rabló
gyilkosság története. A bűnös ember 
előre megfontolt tervvel dolgozott. Fel
gyújtotta a pajtát, azután megzörgette 
Ábrahám János ablakát. Ismerte embe
rét és tudta, hogy az ész nélkül rohan 
menteni. így is történt. Ő meg az
alatt szépen meghúzódott a ház sar
kában s a nyitva hagyott ajtón belo-
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pózott a szobába. Tudhatta, hogy 
hol vari a pénz, mert a másik szek
rényt nem is bántotta. A szobát is 
fel akarta gyújtani, hogy lopásának 
ne maradjon nyoma, de a párnák 
és ágynemüek közé dugott petroleu- 
mos rongy elaludt. Munkája közben 
Andris szolgalegény zavarta meg, kit 
valami mentőszerszámért küldtek fel 
a kamarába. Egy késszurással vég
zett vele, azután elmenekült.

A csendőrőrmester behívta Ábra
hám Jánost a másik szobába. — 
Van-e valakire gyanúja ? —

— Hát bizony — felelt a gazda 
nagy huzódozással — nem titkolha
tom el szégyenemet: a mostoha fi
amra, Földes Gyurkára gyanakszom.

— Tudta az, hogy magánál har
minchatezer korona van?

— Tudta. Meg azután ugyanabban 
a ládikában egy adóslevele is volt. 
5000 kor.-val tartozott.

— Mikor kellett volna fizetnie ?. .
— Holnapután délig.
— Tudott volna fizetni?..
— Nem 1 Tegnap itt járt s halasz

tást kért.
— Adott neki halasztást ?. . .
— Nem 1
— Békében váltak el egymástól ?. .
— Ha már meg kell mondanom 

az igazat: nem ! A fiú és az anyja 
olyan szemtelenek voltak s annyira 
felmérgesítettek, hogy az asszonyon 
végigütöttem. Itt is hagyott még teg
nap alkonyaikor, azóta nem is láttam.

Az őrmester csöndesen jegyezge- 
tett, azután úgy integetett a fejével, 
mint aki már tisztában van a dolog
gal. Az udvaron oda is súgta a jegy
zőnek : alighanem Földes Gyurka a 
gyilkos 1..

A jegyző csodálkozva csapta össze 
kezeit. — A Földes Gyurka ?.. Azu
tán lassan megrázta a fejét. — Nem 
hiszem én azt őrmester úr, ismerem 
gyerek kora óta. Szorgalmas, józan, 
jószívű, becsületes ember, nem vete- 
medhetik az ilyesmire !. .

Az őrmester a vállát vonogatta s 
azután a másik csendőrrel s a bíró
val megindultak Földes Gyurkáék 
portája felé. Az utcaajtókba kicsődül- 
tek az emberek s izgatottan tárgyal
ták az esetet. A kiváncsi gyerekek 
seregét csak a biró pálcája tudta 
visszaparancsolni. Mikor azután be
léptek az alacsony, szalmafedeles kis 
házba, a nép mind összefutott a dü- 
ledező léckerítés elé. Csak az öregek 
húzódtak hátrább a hársfák alá, 
visszatartotta őket öregségük méltó
sága.

Földes Gyurkáék meglepődve fo

gadták a csendőröket. — Mi ugyan 
keveset tudunk az egész dologról, 
— mondta az öreg asszony, — de 
azért csak kérdezzen őrmester úr, 
becsülettel megfelelünk kérdéseire. 
Csak akkor fogta el aggodalom lel
kűket, mikor az adóslevél dolgait 
firtatta a csendőr.

— Hát az éjszaka hol voltál Gyur
ka ? — kérdezte hirtelen a csendőr.

— Itthon voltam, — volt a válasz. 
Tizóráig beszélgettünk édesanyámmal, 
akkor nyugovóra mentünk. Éjfélkor 
hallottuk a tüzilármát, fel is keltünk, 
de mikor a kiabálásból megértettük, 
hogy apánk pajtája ég, nem mentünk 
ki. Ányám mondta ugyan, hogy men
jünk le és segítsünk neki, de én nem 
akartam.

— Látott-e valaki az emberek közül?
— Nem látott senki. Az ablak mö

gül hallgattuk a lármát, nem akar
tunk senkit sem megbotránkoztatni 
azzal, hogy nem megyünk oltani, azért 
nem mentünk az utcára.

Az őrmester tekintete ráesett egy 
régi katonaládára. — Hát ezt miért 
hoztátok le a padlásról ?. .

— Amerikába megyek, — felelt 
Gyurka.

— Úgy, Amerikába?. . . Mikor in
dulsz ?. . .

— Holnap.
— Hol az útleveled, meg az írá

sod ?. . .
Gyurka mindent megmutatott, de 

az őrmester csak a fejét rázta.
Egyszer csak bejött a kis 4 éves 

Rozika s tágranyilt szemekkel futott 
az édesanyjához. Felkapaszkodott az 
ölébe s kicsi kezével hízelegve simo
gatta annak arcát. Az őrmester csak 
nézte, nézte, azután odament a fér
fihoz, vállára tette kezét s nem annyira 
keményen, mint inkább szelíd, rábe
szélő hangon így szólt:

— Valid be fiam, hogy te tetted I. . .
— A két asszony ijedt sikoltással 

ugrott fel. Földes Gyurka nyugodt 
maradt. — Őrmester úr, csak nem 
gondolja ?.. .

— Áz adóslevelet akartad vissza
lopni, azután egyik bűn szülte a má
sikat. Valid b e l . . .  #

Gyurka a fejét rázta. — Szegény 
vagyok, de becsületes. Soha senkit 
nem károsítottam meg. A tartozáso
mat is megfizetem becsülettel, azért 
megyek Amerikába.

— Ne tagadd fiam 1 Nézd csak, 
ezt a rózsaszínű petróleumos ruha
darabot Ábrahám János ágyában talál
tuk, ezzel akarta a tolvaj felgyújtani 
a házat. Nézd, — a kislányod ruhája 
ugyanilyen.
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Kis rongyot húzott elő a zsebéből 
s odatartotta Rozika ruhájához. Most 
már sikoltva rohant oda mindegyik. 
Férfi, aszony, mind azt a rongyda
rabot hasonlítgatta, de bizony hiába! 
egy darabból mérték azt le valami
kor a rőfösnél.

A fiatal menyecske kezét tördelve 
szalad az őrmesterhez. — Istenemre 
mondom, ártatlanok vagyunk ebben 
a rettenetes bűnben. Egy éve vettük 
ezt a kis ruhára-valót; egy darabka 
meg is maradt belőle, ebbe gyöngyöl- 
gette Rozika a babáját. Ki tudja hol 
hagyta el, ki tudja, kinek a kezébe 
került ? Higyje el őrmester úr, higyje 
el ! . . .

Gyurka szótlanul ült az asztalnál. 
Feje zúgott, agyában egymást űzték 
a gondolatok, úgy érezte, hogy egy 
kemény, hideg kéz felemeli magasra, 
azután beletaszítja egy örvénylő forga
tagba. Zavaros tekintete végigszaladt 
kedvesein, látta kéztördelő feleségét, 
a fiókos szekrényre boruló édesany
ját, az ablakmélyedésbe húzódó gyer
mekeit. És megértette, hogy valami 
nagy-nagy veszedelem fenyegeti éle
tét, családi boldogságát. Érezte, hogy 
vagy a kegyetlen véletlen, vagy va
lami gonosz kéz úgy rendezte ezt a 
bűntényt, hogy minden ellene van, 
minden az ő bűnösségét bizonyítja. 
Végigsimította izzó homlokát, azután 
lassan fölkelt s oda ment az őrmes
ter elé.

— Sok minden ellenem beszélhet, 
de én esküszöm mindenre, ami előt
tem szent és drága, esküszöm ked
veseim életére, hogy ártatlan vagyok !

— Majd kiderül az igazság I Ha 
ártatlan vagy, akkor ne aggódj Gyurka, 
hamarosan hazajöhetsz. Hanem most 
bizony be kell velünk jönnöd a vá
rosba.

A csendőrök felforgatták az egész 
házat a pincétől egészen a padlásig, 
még a kályhalyukat is kikutatták, de 
semmi gyanúsat nem találtak. Azu
tán összecsomagolták a Rozika ru
háját s azt mondták: mehetünk.

Földes Gyurka megölelte a felesé
gét, anyját, ölbevette, összecsókol
gatta gyerekeit s megkeményítve szí
vét így szólt: — kegyelmetek jól tud
ják ártatlanságomat! Bízzanak Isten
ben, ő megsegít minket! . . .

Kinn az utcán a kapu elébe verő
dött néptömeg csöndesen utat nyi
tott nekik. Szánakozó arcok, meleg 
tekintet búcsúztatta szegény Földes 
Gyurkát 1 Az pedig hirtelen megállt, 
felemelte fejét: — ne gyalázzanak en
gem, Istenemre, ártatlan vagyok 1

Az öreg Kovács Péter vállára tette

kezét: — mindig becsületes embernek 
ismertünk öcsém, most is becsüle
tesnek hiszünk téged. Az Isten se
gítsen m eg! — Azzal keményen 
megszorította kezét. Gyurka úgy 
érezte, mintha őt, a súlyos gyanú 
alatt állót, az egész falu keblére ölelte 
volna.

A kocsi elindult. Férfiak, asszo
nyok könnyezve néztek utána, az 
anyja, felesége zokogva borultak 
egymás karjaiba. A kis Rozika ki
szabadította kezét az anyjáéból s 
keserves sikongatással szaladt a kocsi 
után: — édesapám! . . .  édesapám ! . . .  
A harmadik háznál már porfelhő ta
karta el a kocsit, a kis Rozika kiáltása 
még akkor is hallatszott: — édes
apám 1. . . édesapám !. . . (Folytatjuk.)

Tíz példány után egy tisztelet
példányt biztosítunk.

O lvassátok  a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban nincs, Tanyát a sálán Qtötl ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot. 
November 9. vasárnap, 2. Kor. 5, 1 — 10.

„ 10. hétfő, 2. Kor. 5, 11—21.
„ 11. kedd, 2. Kor 6, 1 — 10.
, 12. szerda, 2. Kor. 6, 11—7, 1.
„ 13. csütörtök, 2. Kor. 7, 2—16.
„ 14. péntek, 2. Kor. 8, 1 — 11.
„ 15. szombat, 2. Kor. 8, 12— 24.

A Luther T ársaság  iratai.
A Luther Társaság ebben az évben 

is 4 hasznos, értékes iratot bocsátott 
ki s szerencsés kézzel gondoskodott 
arról, hogy úgy a nép, mint a művelt 
közönség megtalálja olvasmányait. A 
nép számára három iratot találunk a 
kiadott könyvek közt.

Oyurátz Ferenc dunántúl püspöke 
meleghangú elbeszélést irt „Az édes
anya énekeskönyve“ cím alatt. Egy 
istenfélő iparos családba vezet el, hol 
a vallásosság a boldogság alapja. De 
ennél is több: a vallásosság a fenn
tartó életerő. Súlyos megpróbáltatás 
zúdul alá, szétdúlja a családi együtt
élést, gyermek, anya temetőbe térnek 
örök pihenésre, de ekkor is, mintha 
csak az édesanya szerető lelkének 
öröksége lenne, — a vallásosság nyújt 
erőt és vigasztalást. A kétségbeesett 
apa kezéből az édesanya énekes
könyve veszi ki a pisztolyt s a rossz 
útra tévedt fiút ez vezeti vissza a 
becsületes élethez. — A szép elbe
szélés nemcsak gyönyörködtet, hanem 
épít és erősít.

Fenyves Ede mencshelyi [.lelkész 
„A megpróbáltatások utjain“ cím alatt

nagyon szép elbeszélést irt a magyar 
protestáns üldözés korából. Megható 
képekben áll elénk őseink sok szen
vedése, az a nehéz idő, midőn börtön 
sötétje, üldöztetés, kifosztatás, bujdo- 
sás várt az állhatatos hitűre. A kor- 
történeti rajzba kedves szerelmi tör
ténet szövődik, mely két hű szív 
szenvedéseit s végül boldog egyesü
lését mondja el.

Farkas Oejza nagyszombati lelkész 
„Aki híven kereskedett“ c. alatt Rei- 
schel Károly életrajzát írja meg. Me
leg vonásokkal rajzolja meg annak 
a férfiúnak pályafutását, ki kereskedő 
tanoncból tekintélyes, gazdag, be
folyásos emberré küzdötte fel magát 
s áldott jóltevője lett evang. egyhá
zunknak. Papok özvegyeinek és ár
váinak segélyezésére 300.000 kor.-t, 
nagyszombati gyülekezete céljaira 
mintegy 70.000 kor.-t hagyott. A 
vonzóan megirt életrajz emléke egy 
nemes életnek s buzdító erővel szól 
evang. egyházunk vagyonos tagjai
hoz az egyház iránt tartozó köte
lességekről.

Mindegyik népirat 10—10 fillér.
A művelt közönség részére Pfen

nig sdorf: Krisztus a modern szellemi 
életben c. kiváló munkáját fordította 
le Hajts Bálint lelkész. A gyönyörű 
munka a műveltek utitársa akar lenni 
s megmutatja, hogy a Krisztus kö
vetésén alapuló igaz vallásosság 
mennyire áthatja az egész életet. A 
terjedelmes munka éppen azért az 
emberi élet minden kérdésére kiter
jeszkedik s hatalmas segítőerő az 
emberek világnézetének kialakításá
nál. — A könyv ára 2 kor. 50 fill.

Melegen*ajánljuk ezeket a könyve
ket olvasóink figyelmébe.

Adakozzunk a H a r a n g sz ó  terjesztésére!

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913 évj nov. hó 6-án.
Búza 18.80, Rozs 14.60, Árpa 14.60, Zab 

—.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

S z a l ó k y  Z s i g m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
S zen th áro m ság tó r. 

H om okkő-, m árvány-, g rán it-, 
sy e n it s irk ő ra k tá ra . 

K a ta sz te ri fö ld m é ré sh ez  szü k 
ség es  k ö v ek e t ra k tá ro n  ta r to k . 
É p ü le tm u n k á t és m in d en n em ű  

ja v ítá s t e lfogadok . 3
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A z e g y h á z  köréből.
Reformáció ünnepek. Gyülekeze

teink és iskoláink mindenfelé nagy 
ünnepségek közt tartották meg refor
máció ünnepét. Sok helyen a refor
mációi istentiszteleten kívül külön 
ünnepélyeket is tartottak, hogy ezáltal 
is jobban elmélyedhessenek a refor
máció nagy világtörténelmi jelentő
ségében s a hívek körében is nagyobb 
érdeklődést kelthessenek. A külön
böző ünnepélyekről a következő tu
dósításokat vettük:

Budapest. A budapesti evang. gyülekezet 
minden templomában istentiszteletet tartottak 
s azokon Raffay Sándor lelkész, Kemény La
jos, Martony Elek, Szüts Gábor vallástanárok 
prédikáltak — A fasori evang főgimn -bán 
Bereczky Sándor vallástanár tartott ünnepi 
beszédet, egy tanuló pedig Luther Kóburg 
várában c. alatt felolvasott. — A budapesti 
prot. iparosképző egylet ünnepélyén énekeken 
és szavalatokon kívül Raffay Sándor meg
nyitó beszédet mondott, Algöver Andor val
lástanár pedig „A reformáció terjedése Euró
pában“ c. alatt felolvasást tartott—  A budai 
evang. ifjúsági egylet ünnepélyén Varsányi 
Mátyás püspöki másodlelkész tartott ünnepi 
beszédet.

Sopron. Az ev. olvasó- és ifjúsági egye
sület ünnepségén Ziermann Lajos elnök lel
kész megnyitó beszédet mondott, Gráf Samu 
tanító pedig Wartburg címen felolvasást tar
tott, az egylet tagjai pedig szavalatokkal mű
ködtek közre.

Pozsony. A pozsonyi theol. akad. Székács 
József körének ünnepén Gáncs Aladár alelnök 
ünnepi beszédet mondott, Szántó Róbert akad. 
hallgató pedig Vadosfa c. egyháztörténeti el
beszélését olvasta fel. A szép elbeszélést lapunk 
egyik következő száméban közöljük. Molitorisz 
János és Krcsméry István hallgatók szavaltak, 
Boldis János, Linder László, Bázlik Elemér és 
Czambel József hallgatók zeneszámokat adtak 
elő. Karének nyitotta meg és zárta be a gaz
dag műsort.

Pápa. A pápai ev. nőegylet szépen sike
rült estélyén Büki Jenő segédlelkész megnyitó 
beszédet mondott, Bojtos László hántai h. 
lelkész felolvasást tartott, Fadgyas Aladár, 
Dezső Jolán szavaltak s  ének- és zeneszámok
kal nyert kiegészítést a szép műsor.

Szombathely. A gyűl. nőegylet közénekkel 
és imádsággal kezdődő és záródó ünnepségén 
Képek a reformáció történetéből c. alatt Kiss 
Jenő segédlelkész tartott felolvasást, Schöck 
Gyula, Töpler Julia, Wágner Ferenc szaval
tak, Károlyi Sándorné úrnő pedig Rákóczy 
Ferenc imádságát énekelte el.

Eperjes. A theol. akadémia szép ünnepsé
gén Farkas Győző tartott felolvasást A pro
testantizmus lényegéről és jövőjéről. Mácsay 
L., Hajdú Gyula, Bretz Ilus szavaltak, Peré- 
nyi Zsuzsika, Kemény László és Rúzsa L. 
pedig zeneszámokat adtak elő. Az akad. ének
kara nyitotta meg és zárta be az estélyt.

Beszterczebánya. A beszterczebányai ev.

egyesület ünnepélyén Szelényi János pöniki 
lelkész tartott felolvasást ily cím alatt: „Ké
pek a hazai protestantizmus életéből“. Palinay 
Jolán szavalt, Meszleny Géza, Figuss Vilmos 
zeneszámokat adtak elő.

Nagyszombat. A nagyszombati evang. ifjú
ság ünnepélyén szavalatok- és énekszámokon 
kívül Farkas Gejza lelkész „A reformáció és 
a biblia“ címmel tartott előadást.

Templomavatás. Az erdőszelestyéni 
leánygyülekezet újonnan épített temp
lomát szép ünnepségek közt avatta 
fel Dr. Baltik Frigyes püspök. A 
templomot nagy önmegadóztatással 
emelték a hívek, vannak egvházta- 
gok, kik 1400—1600 kor.-t fizetnek. 
A jó Isten áldása nyugodjék meg a 
hitbuzgó gyülekezeten.

Gyászrovat. Jancsuskó László, a 
titeli ev. gyülekezet fiatal, munkás 
lelkésze, élete 36-ilc évében hosszas 
szenvedés után elhunyt. Legyen ál
dott emlékezete 1

Félszázados egyesület. A budapesti 
evang. női gyámintézet fennállása 
50-ík évfordulóját szép ünnepség 
keretében tartotta meg múlt vasárnap.

Egy missziói gyülekezet közgyűlése. 
A néhány évvel ezelőtt alakult szent
gotthárdi (Vas-m) gyülekezet most 
tartotta évi közgyűlését, melyen Czi- 
pott Géza lelkész terjedelmes jelen
tést terjesztett elő a gyülekezet er
kölcsi és anyagi helyzetéről. A hit- 
buzgóság és áldozatkészség, — mely 
a templomépítéskor oly csodálatos 
megnyilatkozásokat mutatott, ma sem 
lankad. Báró Wieser Józsefné és 
Leist Ferencné díszes csillárt aján
dékoztak a templomba. 126 egyház
tag 1300 kor. adót fizet. A templom- 
építésből kifolyólag 26000 kor. adós
sága van a gyülekezetnek. Múlt év
ben 2100 kor. adósságot törlesztett. 
1914-iki költségvetése 586 kor. hiányt 
tüntet fel. A jó Isten segítse a küzdő 
missziói egyházat 1

Itthonról.
Halálos összeütközés. Botfalun egy 

személyvonat négy utolsó kocsijába, 
mely utasokkal volt zsútolva, a vá
gányok keresztezésénél beleszaladt 
egy rendező mozdony, mely 15 kocsit 
vontatott. A mozdony bezúzta a sze
mélykocsik oldalát és a kocsikat telj esen 
széttörte. Egy harmadosztályú utas 
halálosan, öt könnyebben megsebesült.

E le t-ha lá llia rc  a m edvével. Fráter Emil
tenkei főszolgabíró izgalmas vadászkalandot 
élt á t az erdélyi havasok között. Egy hatal
mas medve két lábára ágaskodva törtetett 
ki a bozótból. Fráter Emil célbavette a rop
pant bestiát s a mellébe lőtt. A medve na
gyot bődült, aztán fogcsikorgató dühvei ron
to tt a vadászra. A főbírónak annyi ideje volt, 
hogy a két csövét kilőj je, mindkét golyó 
bele is fúródott a fenevad testébe, de az 
óriási állat csak éppen megtorpant, aztán 
bőgve vetette magát ellenfelére Fráter már 
nem tölthetett. A fegyvert feje fölé emelte, 
a medvére sújtott, a mely egy kettőre lete- 
perte. Rémes birkózás következett. Az acél- 
izmu férő egyik kezével a böszült vad tor
kát szorította. Segélvkiáltását senki nem 
hallotta meg, a hajtők elszaladtak. A fő
szolgabíró a legválságosabb pillanatban 
előrántotta a vadászkését és az állat tor
kába szúrta. A medve sebeit nyalogatva 
eloldalgott s nyolcvan lépésnyire egy víz
mosás szélén felfordult. Fráter Emil arcán 
és mellén viseli a vad karmainak nyomát.

S zeren csé tlen ség  a  k u k o ríca fosz tá - 
son. A rendes falusi tragédia, özv. Kozárv 
Aurélné földbirtokosnő zalai majorjában 
kukoricafosztás volt a napokban. Zalai szo
kás szerint a falu minden leánya és legénye 
elment oda. A szőlőpásztortól egy Pál István 
nevű legény elvette a puskáját és tréfából 
ráfogta Gombkötő Máriára. A legény azt 
hitte, hogy a fegyver nincs megtöltve és 
meghúzta a ravaszt. A puska elsült és Gomb
kötő Mária a következő pillanatban eszmé
letlenül esett össze. A fejét járta át a fegy
ver golyója.

Mi tö r té n t  m ég? Leégett gyár. A Merkur 
vasművek r. t. tulajdonát képező gyárvál
lalat Nagykanizsán kigyulladt és teljesen 
leégett. A kár mintegy 400.000 koronát 
tesz ki. — Meafojtott egy farkast. Mészáros 
Lajos szarvasi ember a nádasban foglala
toskodott, a mikor hirtelen egy farkas tá
madta meg. Mészárosnál nem volt fegyver 
és így kénytelen volt bírókra kelni a far
kassal. Hosszas viaskodás után sikerült a 
farkast megfojtania, de közben ő maga is 
súlyos sérüléseket szenvedett úgy, hogy 
kórházba kellett szállítani. — Egy falu ve
szedelme. Tószerdahelven a gyermekek gyuj- 
-tóval játszottak és fölgyujtottak egy kazalt. 
A tüzet a szél tovább vitte és rövidesen 
kilenc ház elégett. A kár harmincezer 
koronánál nagyobb. — Aki megjósolta a 
halálát. Török Gyula debreceni városi adó
tiszt már hónapokkal ezelőtt megjósolta, 
hogy október harmadik hetében meg fog 
halni. Annyira biztosra vette, hogy nem 
él tovább október derekánál, hogy maga 
intézkedett a temetéséről és megrendelte 
a koporsóját is. Tényleg így is történt. A 
jelzett időben meghalt s nagy részvét 
mellett eltemették.

Az o rszá g  d o lgáró l.
A képviselöház okt. 30-iki gyűlése 

nagyon élénk volt, mert azon, majd
nem teljes számban részt vett ai
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ellenzék is. Károlyi Mihály, Andrássy 
Gyula és Vázsonyi Vilmos voltak az 
ellenzék szónokai, kik hevesen támad
ták a kormányt, különösen a Mar
gitszigeti játékbank dolgában. A tá
madásokra Tisza István miniszter- 
elnök felelt. Az ellenzék egyik követ
kező gyűlésen a sajtóreform és az 
esküdtszéki reform ellen indít támadást.

Sajtóreform és esküdtszéki reform. 
A képviselőház legutóbbi ülésén, a 
melynek során a miniszterelnök a 
margitszigeti játékbank ügyéről nyi
latkozott, az igazságügyi miniszter 
benyújtotta a sajtótörvény reformjá
ról szóló javaslatot. Ez a javaslat, 
amely igen sok lényeges újítást tar
talmaz, az esküdtszékekről szóló 
javaslattal egyetemben nagy ellen
mozgalmat szült. A sajtóreformnál 
különösen azt kifogásolják, hogy a 
terjesztést és az utcai árusítást nagyon 
megnehezítik. Sérelmesnek mondják 
azt is, hogy a hirlapóvadékot jelen
tékenyen felemeli a javaslat (Buda
pesten ötvenezer, vidéken húszezer 
koronára), azután pedig a fokozatos 
felelősség elvének megállapításával 
mindazok felelősségre vonhatók, akik 
egy közlemény megjelenésében része
sek. Végül sérelmesnek mondják a 
javaslatot azért, mert kimondja, hogy 
sajtóperekben a sértett fél tartózko
dási helyének bírósága is lehet ille
tékes a per elbírálására.

A delegációk elnöksége. November 
18-án ülnek össze a delegációk Bécs- 
ben és ezen a napon választják meg 
a két elnökséget is. A magyar dele
gáció elnöke báró Láng Lajos lesz, ki 
tudvalevőleg egyet, gyámintézetünk 
elnöke.

A  n a g y v ilá g b ó l.

Szerencsétlenség az Elbán. Az El
bán, Hamburgnál, két csónak össze
ütközött. Az egyik csónak megsérült 
és ezért a rajta lévők átszálltak a 
másik, épen maradt csónakra. Alig 
helyezkedtek el rajta, a csónak össze
ütközött egy gőzössel és derékban 
kettétört. Csak két ember menekült 
meg, tizenöt a vizbefult.

Kisiklott expresszvonat. A newyork- 
bosztoni expresszvonat Providence 
mellett kisiklott és öt kocsija a mély
ségbe zuhant. Öt embert súlyos sérü
lésekkel kórházba szállítottak. Több 
utas meghalt.

Mi tö r té n t  m ég ? Vasúti szerencsétlen
i g  történt Oroszországban. A nagy ködben 
egy személyvonat beleszaladt egy tehervo- 
n»tba. Öt utas míghalt, 33 megsebesült —

Borzasztó árvíz volt Szan-Szalvádorban. Az 
áldozatok száma 54. — A z angol király át
alakíttatta egyik palotáját. Mikor elkészültek, 
minden munkását, még az utolsó téglahordó 
gyereket is fényesen megvendégelte. Hivatal
nokainak meghagyta, hogy mindent kövesse
nek el, hogy a munkások jól érezzék magukat.

V E G Y E S  H I R D E T É S E K .
E gy h ird e té s  d íja : Az első 10 szó (beleértve  a  vas- 
tagbetüs cím sort) 1 kor. Azon tú l m inden  további 

szó közönséges betűből szedve 6 fillér. 
Felü lflzetők  vagy adakozók névsoránál soronkén t 

10 fillért szám ítunk.

B i r t o k - e l a d á s .
Győrhöz három kilométernyire 316

m. hold területű kitűnő 2—3

W0F* birtok  
sü rg ő sen  eladó.
Ára 750 korona holdankint. Tejgazda
ságra kiválóan alkalmas. Érdeklődők
nek szívességből felvilágosítást a d : 
Kiss Lajos tanító, Györújfalu.

B o r a j  á n l a t .
Vasúton kölcsönhordóban szállítok 

régi pecsenyebort 1 K 50 fillérjével; 
rizlingi óbort 65—80 fillérjével; új
bort 55 fillérjével liierenkint. 50 liter
től fölfelé! Nagy Lajosné ev. papné, 
Szentantalfa. (Zalamegye.) 1 - 2

Bérletet keresek.
600 m. hold szántóföld, rétekből álló, 
ármentes, város, vasút, országút mel
letti birtokot; 5 szobából álló urilakás- 
sal, cselédházakkal. Átvevés 1914jan. 
1-én vagy március 1-én. Ajánlatokat 
továbbít a Harangszó szerkesztősége.

A Harangszó perselye.
A H aran g szó  terjesztésére eddig befolyt 

61-10 K. Újabban adakoztak : özv. Neubauer 
Antalné Bpest 2 50 K, özv. Papp Józsefné 
Bpest 2’50 h, Ev. Nőegylet Nemesládony 
150 K, Danis Margit Ratkó 30 f, Tóth 
János Kisfalud U20 K, Gals Pál és neje 

‘ Kisfalud 4 K, Fekete Sándor Egyed 1 K 
Tóth Anna Kőszeg 2 K, Thomka László 
Nyustya 2 50 K, Borbás Józsefné Vácszent- 
lászló 1 K, Haramia Erzsébet Felsőtisztás 
50 f, Loibersbeck Jánosné Kőszeg 1 K, 
Zsizsda Amália Bárt 50 f, Pataky Károly 
Taksonyfalva 1 K, Csite Sándor Gór 1 K, 
Zilahi József Buffaló (Amerika) 35 f. Ösz- 
szesen 83 95 K.

K ö lesének  eddigi gyűjtés 13 K. Újabban 
adakozott: Poszvék Sándor Sopron 10 K 
és Csite Sándor Gór 50 f. Összesen 23 K 
50 f.

A jókedvű adakozót szereti az Is ten !

S Z E R K E S Z T Ő I  ÜZ E NETE K.____ ■ r
E. I. Edve. Köszönöm a jóleső meleg el

ismerést. Bár cstk sokan így gondolkodnának. 
Sok munkánk jutalmát ebben keressük. — 
E I. Nem escsó. Köszönöm. Hiszem, hogy 
az eredmény máshol is kedvező lesz. Üdv. —
K. I. Surd. Köszönöm a névsort; a mutat
ványszámokat elküldtük. Üdv. — B. L. K ő
szeg. Köszönöm a sok fáradozást. Üdv. —
L. M. Vadosl'a. Köszönöm. Szeretettel üd
vözöllek. — B. L. S .-szen tlö rincz . Köszö
nöm a névsort; a mutatványszámok elmentek. 
Sajnálom, hogy a hir erről a számról is le
maradt. Üdv. — H. S. V árp a lo ta . Köszö
nöm fáradozásodat. Leveled szerint intézked
tünk. Szeretettel. — N. I. Z ala istvánd . Kö
szönöm. A mutatványszámokat elküldtük. Üdv.
— M. Gy. M szom bathely. Bocsánat a ké
sedelemért. Kezdetben annyi a munka, hogy 
a nyomda nehezen győzi. Szív  üdv. — T. 1. 
M ihályi. Köszönöm sok fáradozását. A fel
tételek maradnak a régiek. Sz ív . üdv. — 
P. P. Tem esbökény. Mindkét címre meg
indítottuk a lapot, de az előfizetési ár nem 
150 K, hanem 2 50 K. — S. I. Lébeny. 
Köszönöm sok fáradozását. Gyönyörű ered
mény ! Elszámolása rendben van. S z ív . üdv.
— G. I. Leipzig. Örömmel küldjük továbbra 
is a lapot. .— B, I. Csőt. Nagyon köszönöm 
lekötelező szivességét. Nagy jót tett velünk.
— St. P .-W ien . A Harangszó csak a hoz
zánk érkezett adományokat nyugtázza A köl
esei lelkészi hivatal bizonyára küld majd 
nyugtát. Ha aggódik, úgy meg is kérdezheti: 
megkapták-e a pénzt? Szívélyes üdvözlettel.
— S. K. S zen tg o tth á rd . A kér. ifjúsági 
egyesületről s annak szervezetéről részletes 
felvilágosítást szívesen ad Báró Podmaniczky 
Pál ev. lelkész Felsőszeli, Pozsony megye.

K 5jj

Toronyóra- 
3 készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n .
(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban. 
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e : $
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérroentve.
\í______________:___1_____ :____
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ANGSTER JÓZSEF és  FIA
------------- org*oii&̂ pítólí.-------------
Két arany, 1 ezüst és 1 nagy mflleniumi éremmel, a 
pécsi o rsz. kiállításon állam l.aranyérem m cl kitüntetve. 

A lap ítta to tt 1867-ben.

Orgona-és harmoniumgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építői. —

A jánlják kitűnő hangú  és erős szerkezetű 
légnyom atú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a  legjutányosabb árak  mellett művészi kivitelben. Raktáron k itűnő  hangú

h a r m o n iu m o k  m inden n a g y s á g b a n .
E lektrom os fújtató készülékek .

Árjegyzéket kívánatra ingyen küld az „Egyházi Müipar“  szerkesztősége. <

Feiwel 
Lipót
utódai

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,

tornakészülékek, modern irodabútorok és templom
padok gyártása. 3

B u d a p e s t ,  X . ,  K olozsvári-u tca  13.
árjegyzék ing-yen és bérmentye!

n n U I GÉPGYÁR
F Ü H L  S Z O M B A T H E L Y .
Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
3

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYEN ENEKESKONYV s" mkiadása
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászon kötésben, táb lán  k e h e l ly e l.................................................K 2.20
E gészvászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
Egyszerű b ő r „ „ „ „ arany „ „ 6*—
Párnázott „ » „ „ dobozban „

borjubőr
8.—

12.—p uuijuuui » n v n » n yt
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ „ 12* —
Dallamos könyvocske a Kér. É n e k e sk ő n y v h ö z ........................... „ —.24
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés  m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek  m eg, 25°/o árengedm ényben részesülnek , de a  szállítási költ
séget m indenkor a  rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell v iselnie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.
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Elsőrendű haranggyár, szerel a kitűnő Pozdech-féle 
rendszer szerint.

JU R IS IC S  MARTON
fúvó-, szerszám-, harangöntő és harangfelszerelő gyár
B U D A PE ST , R ózsa-u tca  51-53.

Telefon 77-51.
Elvállal m inden e szakm ába  vágó m unkát, u. m .: e lső rendű  harangok 
szá llítását, rég i harangok  á tön tósét, régi ha rangok  á tsz e re lé sé t Poz
dech-féle fo rg a th a tó  ön tö ttvas-koronára , e se tleg  fo rg a th a tó  kovácsolt
vas-koronára , kikopott c sapok  k icseré lését s tb . Készít fekvő és álló 
harangvasállványokat ju tányos á ron . K öltségvetéssel szívesen  szolgál. 
Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstüzhelyeket, c sigaso roka t, csigákat, 
em előket, üllőket, sa tu t stb . e szakba vágó m unkát. Ju tán y o s árak , 
pon tos és tisz te sség es  kiszolgálás. Árlap é s  költségvetés kívánatra I
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A lapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SEL TE NHOFE R FRIGYE S FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntődéje.
Ajánlják legjobban berendezett
harangöntődójüket

a t. községeknek és egyházak
nak. Harangok bármely nagy
ságban és zengzetben, csak a

legfinomabb harangércböl, 
tiszta, csengő hanggal öntet
nek. B ep ed t harangok újra* 
öntetnek; ezek, valamint az új 
harangok is a mér meglévők
höz teljes összhangzatba öntet
nek. M inden harang hangja 
előre határoztatik  m eg. 
Különösen figyelmeztetjük sza
badalmazott kováosolt vas
ból készü lt szerkezetünkre  
nagy harangok részére, mely

által ezek könnyen húzhatók s a falakat nem rázzák. 
Fakoronákkal biró harangok ezen szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. K o v á o s o l t  v a s b ó l  készült tűzmentes

h a r a n g á l l v á n y o k a t  2
célszerű szerkezetben olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk
K öltségvetések k el és k ép es árjegyzékkel kívánatra 
------------------postafordultával szo lgá lu n k .-------------------

xtsF <̂ 4 íJ3>~ E j

$

$

Nyomatott Wellísch Béla víllamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdor.
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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 d íjak , kézira tok  és m indennem ű m eg
k e resések  a szerkesztőség  oímóre K örm endre (V asvárm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is.

TARTALOM : Pohánka Margit: Sorsunk. (Vers.) — Szalay Mihály: Rossz szokások. — Kapi Béla: Ami erősebb az ember
nél. (Elbeszélés.) — E. J .: A tüdővész elleni védekezés vezérfonala. — Ország-Világ. — Persely.

Sorsunk.
Mért csődült össze a kis falu népe ? 
Szemüket törlik, — arcuk bámuló.
„Mi újság ?“ — kérdem én közéjük

[lépve, —
„Meghalt egy ember — a harangozó.“

„Szegény 1 hisz tegnap még ilyenkor 
Ép délebédre beharangozott, [láttuk, 
És elmenvén a templomnál — előttünk 
M egemelte a pörge kalapot.

Akkor m ég ép volt, erős, egészséges, 
Sugár fenyő, — és mint a sziklaszál, 
Mely úgy tetszik: a lét nagy tengerében  
Idővel és viharral szem beszáll.

Szemében ott tüzelt a munka v á g y a ... 
(De mintha arcán láttam vón’ borút!) 
Rejtelmes végzet! — ma ráborúl egy  
Eltakarni őt, mint port és hamut, [hant,

Húzzák máris a toronyban szom orún... 
Szíve-lelke lett a harangoknak ? !
Te jó ember, hallod — azt siratják, 
Hogy ma délben nem te húzod, —

[neked harangoznak.

POHÁNKA MARGIT.

R ossz szokások .
Irta : Szalay Mihály.

Aki figyelemmel kiséri népünk éle
tét, több kisebb-nagyob rossz szokást 
vehet észre, amelyek közül egyik-má
sik már szinte bűn számba megy és 
nem válik nagy dicséretére evangélikus 
egyházunknak. Figyelmeztetésül és 
okulásul hadd említsek fel e lap 
olvasói előtt egy párat.

I.
Halottak napja csak az imént volt, 

tehát legyen első : a sírok kivilágítása. 
Egyházát s. erető ember sajnálattal 
látja, hogy a halottak napját, ezt a 
tisztán kath. ünnepet sok helyen az 
evangélikusok is gyertyacsomókkal 
várják. Amint leszáll a sötétség, tö
megestül mennek a temetőbe és ver
senyeznek a sírok felcicomázásában 
és kivilágításában. Akik örömkönnye
ket hullattak halottaik elhantolásakor 
és egész éven a gaznak engedték át 
a sirdombokon való uralkodást, most 
azok se maradhatnak el. Hogyan is, 
mikor ez olyan szép; mikor csak úgy 
káprázik a szem a csillogástól; mikor

olyan szépen lebegteti a szél a sürü 
kis lángnyelveket I

Akinek a vallás csak üres külső
ségekből áll, de szíve mélyéig le nem 
ér, annak elég szép gyönyörűség is ; 
de aki fel tudja fogni, hogy nekünk, 
evangélikusoknak nem a gyertyák 
fényében, hanem az evangéliom vi
lágosságában illik és kell gyönyör
ködnünk és járnunk, annak szomorú
ság látni a pogány szokás terjedését. 
Nekem mindig úgy tetszik, hogy ahol 
legnagyobb a temetői világosság, ott 
legijesztőbb a lelki sötétség, mert ott 
a vallás már nem a szívnek dolga, 
csak a szemnek külsőségek után való 
vágyódása. Nem is annyira a fényt, 
inkább azt látom, hogy azoknak a 
gyertyáknak füstje mind rátelepszik 
evang. vallásunkra, evang. nevünkre és 
beszennyezi, befeketíti azt. Nem dicső
ségére, hanem szégyenére válik az ilyen 
szokás az evangéliom követőinek.

Evangélikusoknak nevezik az ilyen 
emberek is magukat, de alig jut 
eszükbe, hogy gyertyaégetés helyett 
inkább otthon az evangéliom tiszta 
szövétnekét gyújtnák meg, hogy az 
fényeljék mindazoknak, akik a ház
ban vannak.
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Pedig Jézus nem azt hagyta m eg: 
.Gyújtsatok gyertyát a halottaknak!* 
hanem azt: „Tudakozzátok az Íráso
kat, mert néktek úgy tetszik, hogy 
azokban örök életetek vagyon!“

Lehetnek, akik azt mondják: meg
ünnepeltem a reformáció emléknapját 
is, tehát hallgattam az Isten igéjét is. 
Csakhogy ezek a felemás evangéliku
sok úgy gondolkodnak, mint valami
kor Géza fejedelem, aki keresztyénné 
lett, de azért a pogány istennek is 
áldozott, mert — amint mondá — 
elég gazdag ő, hogy két Istennek is 
áldozzon. De ki meri Gézát igaz ke
resztyénnek nevezni ? Csak a neve 
volt keresztyén, a szive még a régi 
pogány vallásé maradt.

Ha valaki elég gazdag, úgyhogy 
körülrakhatja a sírokat gyertyákkal, 
mért nem gondol azokra a szegény 
árvákra, akiknek alig van betevő fa
latjuk ? — Ez már inkább keresztyén 
cselekedet volna, mint a gyertyagyúj
togatás s így kiki a halottak emléké
nek is méltóbban áldozna.

Jézus nem a gyertyaégetést tekinti 
úgy, mintha Ő vele magával tettek 
volna jót, hanem ha jót tesz csak egy- 
gyel is az ő kicsinyei közül.

Ha pedig valaki azt hiszi, hogy az 
a szokás csak kicsiség, ne feledje el, 
hogy a kath. egyházba is csak kicsi
nyenként csúsztak be a visszaélések, 
de végül megrontották az egész egy
házat, úgy hogy a kicsiségek, a külső
ségek elfoglalták lassanként a fődolgok 
helyét. A külsőségeket gyakorolták, 
de a lényeget, az igét s Istennek lé
lekben és igazságban való imádását 
elhanyagolták és elfeledték. Elég a 
rothadásnak, hogy csak egy kis pon
ton támadhassa meg a gyümölcsöt, 
tönkre teszi aztán az egészet. Elég 
az ördögnek, hogy csak a kis ujját 
dughassa be az ajtón, aztán lassan
ként mindenestül ottben terem.

Aki szereti egyházát, küzdjön a lát
szólag legkisebb pogány szokás ellen is!

Zimankós tél és nehéz szükség 
kopogtatott a marosújlakiakra. Az 
emberek arcán elkeményedett a vonás, 
ajkukról lefagyott a szó, szivükben 
meghalt a melegség. A betevő falat, 
a gyerekek ruhája, a legszükségesebb 
is nagy gond volt. Az utcákra is rá
feküdt a nyomorúság sötét árnya. Az

emberek csak muszájból mentek ki 
házukból, olyankor is némán, daco
san lépegettek el egymás mellett. A 
kút körüli hársak alatt nem hangzott 
a vidám tréfa s a szatócs boltjának 
csengője alig csilingelt naponként 
egyszer-kétszer. Az egész falu olyan 
volt, mint egy nagy halottas ház, 
melyben mindenkinek volt elsiratni és 
eltemetni valója. Indult ugyan valami
féle segítő mozgalom. Kinnjárt a fő
szolgabíró, főispán, még a miniszté
riumtól is lejött egy igen-igen nagy 
úr, kaptak is pénz segélyt, ingyen 
vetőmagot, de ki tudna annyit adni, 
amennyit a Maros elvitt. A kevés- 
szavú falubeliek mindenre azt felelték: 
— jó uram, nem lehet megélni! minden 
esztendőben mi vetünk és mindig a 
Maros arat 1

Tél közepén egy „majdnem úr“ 
vetődött a faluba. Istenes képeket 
árulgatott, s egy hétig járogatta a 
házakat. Ez bizony nem úgy tett, 
mint a többi urak, nem csitítgatta az 
emberek keserűségét, nem is biztat- 
gatta őket, hanem inkább folytonosan 
olajat öntött lelkűk tüzére.

— Ebnek való élet, ez a maguké. 
Egész éven át csirás kenyeret, rot
hadt krumplit esznek, abból is csak 
keveset 1 Én bizony nem maradnék 1 
Mennék oda, hol az ilyen szép szál, 
erős, dolgos emberek könnyen meg
gazdagodhatnak 1...

A marosújlakiak dacosan néztek 
szeme közé.

— Ugyan hova mennénk ? . . .
Kelemen Barnabás szentkép-árus

csodálkozva rántotta össze szemöldö
két. — Hova mennének ? Uram Is
ten I hát Amerikába I

— És az asszony, meg a gyere
kek ?. . .

Kelemen Barnabás előkelőén legyin
tett a kezével. — Többet küldhetnek 
nekik Amerikából, mint amennyit 
itthon keresnének 1...

— Azért nekünk mégis csak itthon 
a helyünk, — mondogatták tompán, 
de szavukból keserű bizonytalanság 
csendült ki.

— Persze, persze, kacagott a szent
kép-árus, — maguk még hisznek ab
ban a régi mesében, hogy „itt élned, 
halnod kell I. . .  “ Pedig a föld csak 
addig hazánk, míg kenyeret ad, a 
nemzet csak addig édesanyánk, míg 
gondoskodik rólunk. Ha nem tudnak 
eltartani, akkor elrúgjuk magunktól 
mindkettőt, mint ahogyan elrúgom a 
lábam elé kerülő kavicsot. Keresünk 
más hazát, más nemzetet 1. . . Hja I 
ez most már így van 1 Nem elég a 
deklamálás, hanem kenyér, ruha,

krumpli, kukorica, meg egy kis bo
rocska kell 1 Ahol ezt megtaláljuk, 
oda megyünk, az a hazánk. No nem, 
emberek ? . . .

Kelemen Barnabás önelégülten né
zett végig hallgatóin. Azok fagyos, 
közönyös arccal állták körül s csön
desen szívták pipájukat.

— No úgy-e hogy így van ? — 
szólt kis idő múlva.

Az emberek még mindig hallgattak. 
Végre az öreg Balázs gazda töri meg 
a csendet. — Nem tudjuk, hogy hon
nan szedi az úr a tudományát, de 
azt érezzük, hogy hitvány tudomány. 
Nekünk akkor is drága marad sze
gény magyar hazánk, ha csak száraz 
kórót terem számunkra. Mi akkor is 
édesanyánknak nevezzük, ha mostoha- 
sága szűkös kenyeret vet is elénk 
kalács helyett. Nézze ezt a vén szil
fát, annak árnyékában pihennek azok, 
kik a szabadságharc idején az oláho
kat feltartóztatták 1. . .  Apáink, öreg
apáink 1 Azok tudták miért haltak 
meg, mi is tudjuk, hogy miért kell 
élnünk 1 És ha kell, mi is meg tudunk 
halni, hogy ugyanezt mondhassák 
rólunk unokáink, dédunokáink 1 Ha 
az úr nem tudja ezt, arról nem tehe
tünk, de hogy hazánkat rútul ne 
gyalázhassa, azon könnyen segíthe
tünk I Vigye Szent-Antaljait, Józsefeit, 
Luther meg Kálvin képeit más or
szágba s ne rontsa a magyar leve
gőt 1.. .

— Igaza van 1 — kiáltották közbe, 
pusztuljon az ilyen ember !

Öklök emelkedtek, a fiatalabbak 
kezében egy-egy husáng is meglódult. 
Kelemen Barnabás sápadtan lépett 
vissza s arcára kiült nagy rémülete. 
Bizony ezt elhibázhattam egy kicsit,
— gondolta magában, — nem ezt a 
szavalatot kellett volna elmondanom 1 
Node, majd jóváteszem 1 Kezét tilta- 
kozólag emelte fel s, lehetőleg szilárd 
hangon szólt.

— Na na, csak csöndesebben 1 egy 
kis kultúrát kérek személyem iránt 1. . .
— Mikor azután látta, hogy az em
berek indulata elhalkul, csűrés-csava- 
rásra fogta a dolgot. -

— Félreértettek engem, emberek!.., 
Jaj, dehogy szólok én imádott hazánk 
elleni Miért is szólanék?.. .  Némul- 
jon el nyelvem, senyvedjen el kezem, 
ha akármelyikkel is hazámat akartam 
bántani 1 Én csak azt mondtam, hogy 
most még csak kenyeret se tud adni, 
persze a föld arról nem tehet, legfel
jebb a rossz természeti viszonyok. 
No meg persze Bécs szolgája, a rossz 
kormány meg a saját zsírjukat hizlaló 
rossz hivatalnokok! Mert higyjék el

Ami erősebb az embernél.
Elbeszélés. Irta : K api Béla. 

Negyedik fejezet.

A nép  barátja.
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emberek, ebben van a hibái Hát 
maguknak nem volt bajuk az adó
val?. . .  Nem marasztalta el magukat 
még soha a főszolgabíró ?. . . Nem 
veszítették el pörüket a járásbíróság
nál?. . .  Lássák, ezért megy tönkre 
a magyar! Ezért esznek csirás ke
nyeret ! .. . Ezért vándorol ki a szom
széd vármegyék fele népe idegen vi
lágba I. . .  . ,

__ Mond valamit, szó sincs róla,
_ mond valamit, mormogták az em
berek.

— Odakinn bezzeg más világ van 1 
Minden törvény és hivatalnok a sze
gény ember igazát védi! Nem nyúz
zák le az emberek bőrét adóba, s 
nem öltöztetik java munkaereje idején 
három esztendőre a császár mundér
jába! Higyjék el, Amerika a szabad
ság, a boldogság országa ! Én nem 
mondom, hogy menjenek ki! Isten 
óvjon ! Maguk csak szavalják éhesen, 
üres gyomorral: itt élned, halnod kellI 
Ez a maguk dolga! Hanem azért nem 
kell agyonütni azt, aki Amerikát di
cséri s nem szabad azt gondolni, hogy 
nem szeretik hazájukat azok, kik 
Amerikában vagyont gyűjtenek s jó
sorba helyezik családjukat 1

Néhány nappal később Tóth János 
megkapta a Luther-képet, mit Kele
mennél rendelt. Hát mikor kicsoma
golja, látja, hogy egy nagy képes 
lapba van göngyölítve. A lap homlo
kán vastagbetűs felírás: Amerika 
csodái. Alatta egy csomó csodálatos 
kép. Két ló inafeszülten húz egy hosszú 
szekeret, rajt egyetlen egy hatalmas 
cső kukorica. Egy másik nagy tár
szekér megtelik négy óriási dinnyével. 
Az alsó képen akkora tök van ki- 
pingálva, hogy ajtót vághatnak rajt 
s kényelmesen ellakhatik benne egy 
család. Tóth János végignézte, meg
tanulmányozta a kép minden részét, 
megcsóválta fejét, azután átment né
hány emberéhez.

No sógor, mondta nekik, ha ez 
a kép csak félig is igazat mond, ak
kor igazán bolond az, aki itthon 
marad!

Múlt az idő, folyt a beszéd, végre 
egy csöndes este, alkonyati harang
szó után, valami harmincán összejöt
tek Polgár István házában. Majdnem 
mindannyi javakorbéli, családos em

ber. Ott volt a két Horváth, a Tóth 
familia két feje: a János meg az Ist
ván, a Sülé Ferenc, Beretvás Tamás, 
Asztalos Mihály meg még sokan. 
Legényember csak három akadt: Is
tenes Mihály, a Faragó Jóska az al
végről, meg a Szekeres Pista, a ta
valy meghalt Szekeres János fia. Mi
kor mind együtt voltak, Kelemen 
Barnabás beszélni kezdett. De most 
már nem olyan alázatos formán, ha
nem határozottan, mint aki biztos a 
maga dolgában!

— Azért jöttünk össze emberek, 
hogy a maguk nyomorúságos állapo
táról tanácskozzunk. Vérzik a szívem, 
ha magukra gondolok! Mi vár ma
gukra a jövőben?.. .  Tönkremennek 
mindannyian! A biztos éhínség el
pusztítja a marosujlakiakat. Csak szá
mítsák: hány esztendő óta viszi el 
termésüket a Maros? Nem-e minden 
esztendőben az árvíz martaléka lesz 
mindenük? Hát akkor miért dolgoz
nak, miért törik-zuzzák magukat ?. . .

Kezét a szívére szorította, a mási
kat pedig rátette Tóth János vállára. 
Egy pillanatra elhallgatott s kérdőleg 
jártatta végig tekintetét az embereken.

— Szavát ne felejtse tisztelt úr, — 
szólt közbe Horváth Ferenc, talán 
valamelyest megjavulnak az állapotok. 
Indzsellérek jártak lenn s azt mond
ták, hogy ármentesítik a vidéket. A 
méltóságos gróf úr birtokánál már 
meg is kezdték.

— Hiszen éppen ez a baj! — szólt 
közbe Kelemen. Az indzsellérek mun
kája a gróf úrnak jó ugyan, de mit 
használ maguknak?.. .  Nála leveze
tik a vizet, meg egy kissé szabályoz
zák a Marost, de annál több víz sza
kad a maguk földjére. Mert jegyez
zék meg édes barátaim, még nem 
született meg az az indzsellér, aki 
magukról, a szegény, elhagyott nép
ről gondoskodnék.
■ — Hát mit tegyünk?. ..  Kérdezték 
néhányan.

— Mondtam már, hogy én csak 
egy segítséget tudok: kivándorolni 
Amerikába. Ott most nagyon jók a 
munkásviszonyok. Könnyű munkát 
kapni, meg kitűnő jól fizetnek. Min
den munkás úr most Amerikában, 
10, 15, 20, 25 koronát fizetnek nekik 
egy napra.

— De hátha nem kapunk mun
kát?. . .

— Attól ne féljenek, aranyon veszik 
a jó munkást. Aztán még egyet mon
dok, de tovább ne adják. Közelebb 
intette az embereket, azután hozzá
juk hajolt s fojtott hangon súgta : — 
ingyen adnak földet. Az állam nem 
tudja, hogy hova tegye sok birtokát; 
munkaerő nincs, hogy munkáltathatná. 
Most azután csatornáztatta azt a sok 
millió hold földet s ingyen osztogatja 
a kivándorlóknak. Csak éppen a csa
tornázási költséget kell évenként fi
zetni. Mondhatom, jó vásárt csinál, 
ki itthoni földjeit, meg a vityilóját 
bérbeadja s Amerikába megy gazdál
kodni. Koldusból földesurrá avanzsé- 
roz azonnal.

— De hát azután kaphatnánk-e 
mi is földet, — kérdezték elgondol
kodva az emberek.

— Hogyne kaphatnának! Van ne
kem oda kinn egy jó ismerősöm, az 
szívesen közbejár. Megkérem, az én 
kedvemért biztosan olcsón megteszi.

— Hát azután mit kóstálna az ur
nák a jószava ?. . .

— Fejenként 20 korona a birtok
szerzőknek, azonkívül fejenként 10 
kor. a jegy meg az útlevél megszer
zéséért. Olcsóbban nem lehet. Higyjék 
el, igy is jól járnak. Mert én már 
csak ilyen vagyok, nem tudom kihasz
nálni a kínálkozó jó alkalmakat. Az 
édesanyám is mindig azt mondta:

Barnabás, Barnabás! te csak sze
gény koldus maradsz egész életed
ben ! . . .

Az emberek nem is igen hallgatták. 
Elmerülve álltak egymás mellett s 
gondolkodva szívták pipájukat.

— Hát a vasúti, meg a hajójegy, 
mennyibe kerülne ?

— Fejenként 196 korona.
— Hű de sok I — szörnyülködtek.
Kelemen úr mérgesen felfortyant.

— Sokba kerül ?. . .  Hát akkor menjen 
Újvárra, vagy Marosbügösdre, az min
denesetre olcsóbb. De a tengerentúlra 
nem lehet kevesebb pénzzel eljutni. De 
nézze csak — folytatta elcsöndesedve
— mondhatja-e okos ember, hogy 196 
korona drága ? . . .  20 napig utaznak, 
mennek vonaton, hajón. Míg a ten
gerhez érnek, addig ugyan maguk 
fizetik az elemózsiájukat, de már a

Elm aradottnak tek in thetjük  a z t a k ö z s é g e t ,  ahol ■ y  a M agyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i é s  É rték e -
_  „  fo g y asz tá s i sz ö v e tk e z e t n in c s !  l l  n  T I  Í ÍTTCt  S zö v e tk eze téh ez , B udapest

f a lu ié t» 2^ 1 ,!z8vetkezetek rév<;n szerezheti be egy-egy f  ,rl  /  J  í v  K f i z r a k t á r - u t r a  "M s z á mi t » w n P x “ 'p d en n em ü  h áztartás i és gazdasági o ikkeit és I  I f i  I I I V  i f / j  1A -> közraktár Utca M .  Szám.
tfítinr» k s ^ eté t a leg ju tányosabban, úgyszin tén  hamist- I  I I I  I I  V| I  I (8a já t palo tájában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár
szövoHr-11111!^8^ ^ 611, — A m elyik községben fogyasztási JL . J& . W több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet ta rtozik  50 millió
dűli .ak araak  lé tesíten i, a  mozgalom kezdői fór- fl l g  B  ■ ■■ - —- korona óvi forgalom m al. ==================

hmumi ú tb a ig az ításé rt a .i. a...- . . ..... . - x =  L e v é lc ím : H A N G Y A , B udapest, postaflók 109. szám.
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tengeren úri koszton lesznek. Reggel, 
délben, este eléjük rakják a jónál is 
jobb ételeket. Tiszta, finom szállásuk 
lesz, még kádban is fürödhetnek, ha 
ugyan akarnak. Mindennap muzsika 
is lesz a hajón, mert külön zenekar 
mulattatja az utasokat. No, és mind
ezért sok 196 korona ?. . .

Mikor látta Kelemen, hogy puhul- 
nak az emberek, még nagyobb tűzzel 
folytatta: — csak gondolják meg, 
még nem késő, holnaputánig itt va
gyok, de szerdán már hiába keresik 
szerencséjüket. Az a kérdés : magyar 
koldusok akarnak-e lenni, vagy ame
rikai földbirtokosok! A családjukkal, 
gyerekeikkel is jót tehetnének! . . . .  
Most van itt a jó alkalom! . . .

— Szép lenne, — szóltak néhá- 
nyan, — de nincsen pénzünk.

Kelemen először ijedten nézett rá
juk s olyanformán intett kezével, 
mintha azt akarta volna mondani, hogy 
akkor minden hiába van. De egy
szerre csak mosolygósra vált az arca. 
— Ezen is lehet segiteni 1 Szerzek 
én maguknak pénzt. Lássuk csak, 
kinek kellene ?. ..

Félreálltak valami nyolcán. Azok
kal azután letárgyalta a kölcsönügyet. 
Hárman családostul akartak kivándo
rolni. Ezektől Kelemen megvette a 
házukat (jaj, de düledező mindegyik!), 
a földjüket (no, ezt is elviszi jövőre 
a Maros 1), meg az ingóságaikat (nem 
kell ugyan, de Isten neki, inkább ve
szítsen ő rajta, csak hadd menjenek 
útra ezek a szegény emberek 1) A töb
bieknek is megígérte, hogy egy pesti 
banktól szerez pénzt. Faragó Jóská
val meg Szekeres Pistával azonban 
külön tárgyalt, mert azok katonásko
dás alatt álltak. De azért nem kell 
félni 1 Okos ember Kelemen Barna
bás, van annak mindenre praktikája 1 
Elutazik velük a határra s úgy át
vezeti őket a hegyek közt, hogy száz 
határrendőr sem találja meg nyomukat 1

Tíz nap múlva elérkezett az indu
lás ideje. Utolsó este az emberek 
csöndesen elbeszélgettek házuk népé
vel. A gyerekeket szeretettel jóra in
tették, összecsókolgatták. Az asszony
nak mindenféléről hagyogatóztak. A 
fiatalok a korcsmában duhajkodtak s 
nagyokat rikkantottak a csöndes éj
szakába. Ezalatt Kelemen Barnabás 
a zsidó boltos hátsó szobájában a 
gumiszalagos jegyzőkönyvébe össze
állította, hogy mennyit nyer ezen az 
üzleten;

Marosújlak.
1. 35 ember fizet 10 kor.-át 350 K
2. 35 ember után fizet a ha

jóstársaság 12 kor.-val . 420 K
3. 18 ember fizet ingyen föld

ért 20 koronával. . . 360 „
4. Faragó Jóska meg Szeke

res Pista átsegítése a ha
táron ...............................100 „

5. Ház-, birtokvásárláson
nyerek körülbelül. . . 800 „

összesen 2030 K 
Kelemen úr megvan elégedve az 

üzlettel s boldogan dörzsöli két kezét.
Másnap reggel megindul a szomorú 

menet. Kiesődül a falu népe az utcára, 
s csöndesen nézi, hogyan pakolóznak 
fel a szekerekre. A családtagok sirva 
törölgetik szemüket, a többiek egy- 
egy jószóval, kézszorítással búcsúz
nak tőlük. Ostorcserdítés közt meg
indulnak a lovak. Szinte jó, hogy 
olyan borzalmasan zörög a szekér, 
legalább elnyomja a felcsukló zoko
gást.

A templom előtt ott áll és integet 
az öreg lelkész.

Az emberek kalapjukhoz nyúlnak, 
a kocsisok megrántják a gyeplőt s a 
lovak hőkölve megállnak. Az ősz hajú 
lelkipásztor oda megy, s mindegyik
hez van egy jó szava.

— Hát te is elmégy Jutka ? . . .  
mondja fejcsóválva az egyik asszony
nak. Mi lesz öreg szüléddel ? . . .  Te 
meg vigyázz az itallal János, — for
dul egy emberhez, — el ne felejtsd, 
hogy mérget iszol belőle.

A végén fölemeli mindkét kezét. 
— Isten áldjon meg édes hiveim 1 
Gondoljatok Istenre, hazára 1 Necsak 
aranyat szerezzetek oda kinn, hanem 
becsülést a magyar névnek, tisztes
séget magatoknak I Hozzon vissza a 
jó Isten 1.. .

— Isten áldja meg, tisztelendő 
urunk 1.. .

Az emberek leveszik a kalapjukat, 
egy páran a szemüket törölgetik. A 
szekerek lassan megindultak. István 
egyházfi oda sántikál a lelkészhez s 
csöndesen mondja: — meghúznám 
a harangokat, tisztelendő uram!

— Ugyan miért, István ?
— Mivelhogy még sohase volt eny- 

nyi halottunk egyszerre I
— Ne búsulj 1 Majd visszavezeti 

őket a jó Isten 1 — mondja az öreg 
pap.

— Nem is azokért tisztelendő uram, 
kik pár év múlva hazatérnek, hanem 
azokért, kiket örökre elnyel az idegen 
világ, eltemet a gyár, a bánya, kik 
nem jönnek vissza soha és többet 
nem csókolják meg a magyar haza 
földjét I

Az öreg lelkész könnyes szemekkel

bicegetett a fejével. A szekerek mái 
messzej áriak s útjukat befelhőzte a 
lelkavarszolt por.

(Folytatjuk)

Olvassa el a Harangszó „B ib lia i 
re jtvén ye it.“  Közöltük az l-sö és 
2-ik számban. Beküldési határidő 
november 30.

O lvassátok  a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán "‘.ö li ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem le! hajlékot.
November 16. vasárnap, 2. Kor. 9.

„ 17. hétfő, 2. Kor. 10.
„ 18. kedd, 2. Kor 11, 1 — 15.
„ 19. szerda, 2. Kor. 11, 16—33.
„ 20. csütörtök, 2. Kor. 12, 1— 10.
„ 21. péntek, 2. Kor. 12, 11 -  21.
„ 22. szombat, 2. Kor. 13.

A tüdövész elleni védekezés  
vezérfonala .

E címen jelent meg a „Néptanítók 
Könyvtára“ vállalatában (48. füzet) 
dr. Okolicsányi Kuthy Dezső kir. 
tanácsos, egyetemi magántanár, Pest 
vármegye tb. t. főorvosának becses, 
rövid, népszerű munkája. A szerző 
a könyvet a népoktatás céljaira szánta, 
tanítók, lelkészek és jegyzők hasz
nálatára. A népszerű, könnyen, vilá
gosan irt s érthető munkát 36 kép 
szemlélteti. Ára 1 korona; 68 oldal. 
(Budapest, Lampel R. 1913.)

Örömmel köszöntjük e missziót 
teljesíteni hivatott művet megjelené
sekor s fölhívjuk olvasóink figyelmét 
ismereteinek értékes fontosságára. Bár 
mennél szélesebb rétegben terjedne 
el népünk között s szórná szét a 
tüdővész réme elleni védekezéshez 
tudni, szükséges áldásos utasításokat. 
Melegen ajánljuk, hogy aki csak te
heti (1 koronát ki ne áldozna az 
egészségéért ? 1) rendelje meg e köny
vecskét s ajánlja másoknak is. Senki 
sem tudja, hogy mikor lesz rá szük
sége. Ha nem éppen magának, de 
embertársának szolgálhat belőle ér
demleges jó tanáccsal.

Ismertetjük röviden ez áldásos kis 
művet, lehetőleg a szerzőnek saját 
szavaival. — Hazánk' egészségügyé
nek legnagyobb csapása, népünknek 
állandó tizedelője, gyöngítője a tüdő
vész. Európában állandóan kb. 5 
millió ember szenved tuberkulózisban. 
Európa országai közül Magyarország 
nagyon súlyosan szenved a tüdő-
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vésztől. Ez onnét van, mert sokáig 
nem védtük magunkat a baj ellen, 
szabadon engedtük pusztítani. Itt az 
ideje, hogy szembeszálljunk nagy 
ellenségünkkel. Az ember esze és 
akarata más nagy betegségeket is 
legyőzött. A tüdővész ellen is van 
és lesz segítség, csak nem szabad 
ölbe tenni a kezet és tétlenül nézni, 
hogy garázdálkodik köztünk. Meg kell 
tudni mindenkinek, hogy a tüdővész 
ragadós, fertőző baj és hogy hajla
mos embernek, ha a ragályozastól, 
fertőzéstől nem óvakodnak, megkap
ják. Azt is tudni kell viszont, 
hogy ezt a veszedelmes betegsé
get meg lehet előzni, el lehet há
rítani, ha okosan élünk, azaz a 
hajlamosságot a test erősítésével le- 
küzdjük s a ragályozást józan elővi- 
gyázattal elkerüljük. 1911-ben 65,000- 
en felül való az áldozatok száma ha
zánkban, akiket a tuberkulózis raga
dott el az élők sorából. 1905-ben 
Magyarországon 12-szer annyi embert 
vitt el a tüdővész, mint a kanyaró; 
11-szer annyit, mint a difteritisz s 
majdnem 10-szer annyit, mint a hír
hedt vörheny. Tehát több mint 31/2* 
szer annyi életet oltott ki a sorvadás, 
mint a másik három említett veszélyes 
kórság együttvéve. A sorvadás beteg
ségét két tényező okozza: egy a testbe 
kívülről bejutott s utóbb benne élős
ködő kicsiny gomba és az emberi 
testnek bizonyos körülmények között 
előálló gyöngesége. A gomba, amit 
tüdővész-bacillusnak hívunk, a baj
nak a tulajdonképeni csírája; a gyönge 
hajlamos test pedig a jó termőföld, 
melyben a csira kifejlődhet. A súlyos 
tüdőbajban szenvedőt könnyen meg
ismerni. Fonnyad az arca, megnyúlt 
a nyaka; lapos, sőt süppedt, ziháló 
a melle, mindinkább nehezére esik a

járás; keveset eszik, sokat köhög; 
sűrű zöldes sárga turhát köp. Éjjel 
izzadás gyöngíti; éjjel is, nappal is, 
de tőképen estefelé láz pirosítja, 
forróság tüzel az arcán, itt-ott meg
borzong, sőt a hideg is rázza. — 
Ámde a sorvadás kezdete nem ily 
feltűnő. Többnyire csak kisebb jelek 
árulják el a komoly betegség kezdő- 
dését: az ember étvágya fogy, köny- 
nyen fárad, mozgásnál hamar meg
izzad, könnyen meghűl; idegesebb, 
hamar felingerlődik, kis okra is fel
bosszankodik, türelmetlen; lassankint 
sápadtabb lesz s nem ritkán kisebb- 
nagyobb fájdalmakat érez a hátában 
vagy a mellében. Később ebéd után 
vagy estefelé kisebb láz, mérsékelt 
forróság is mutatkozik, éjjel — még 
inkább hajnaltájban — pedig nyugodt 
fekvés mellett is izzadást vesz észre 
a beteg. Szerencsésnek lehet mon
dani azt a beteget, akinél korán 
mutatkozik egy feltűnőbb jele a tüdő
vésznek, a véres köpés, vagy épen 
tiszta vérköhögés. Azért kell ezt szinte 
szerencsének mondani, mert a vér
köpést bajos félremagyarázni, utána 
nem késik orvoshoz fordulni s a 
bajára gondot fordítani az ember. 
Azért kell az elmondottakat tudnunk, 
hogy a ravasz betegséget jókor le
álcázzuk. Beszél aztán a szerző a 
köpet veszedelmességéről, hogyan 
kerüljük el a köpködést ? hogyan 
bánjon a beteg köpetével ? Beszél a 
beteg nyáláról, a kezek tisztaságáról, 
csókról és kézcsókolásról. Mennyire 
segíthetünk a tisztasággal, napfénnyel, 
a tiszta, szabad levegővel a beteg
ségen ; a poros levegő kártékonysá
gáról, a test edzéséről, a helyes 
táplálkozásról, a szeszes italok kár
tékonyságáról és mindezeknek össze
függéséről a tüdővésszel. A sorvadást

az ember oktalan, tudatlan életmód
jával maga szerzi s ha okosan s 
elővigyázóan él és helyesen védeke
zik, mentes marad e nagy betegség
től. Hogy az okos, elővigyázó élet
mód, a tisztaság, a szabad levegő 
szeretete mennyire óvják az embert 
a sorvadástól, legjobban bizonyítja, 
hogy általuk az is, aki már beteggé 
lett, meggyógyulhat. Be is mutatja a 
szerző édes apjának képét, az egyik 
sorvadástól betegen, a másik (20 év
vel későbbi kép) egészségesen mu
tatja be őt. Mértékletes, józan élet 
és sok szabad levegőn való tartóz
kodás gyógyították meg. Ugyanígy 
gyógyult ki a tüdővészből a nagy 
magyar regényíró, Jókai Mór is, aki
nek jóságos arcmását, őszbe borult 
szép tejét is bemutatja a könyv az 
olvasónak. E szavakkal fejezi be a 
szerző könyvét: „Minden egyes em
bernek ki kell vennie részét a közös 
veszedelem elleni küzdelemből 1 Ha e 
könyvecskének felvilágosításait, ta
nácsadásait megfogadja népünk, akkor 
sokkal könnyebb lesz a hatóságok és 
a társadalom munkája: a száraz be
tegség nem fog többé féktelenül dü- 
höngeni közöttünk, nem sorvasztja el 
ezentúl is évente sok ezer ifjú hajtását 
népünk fájának s könnyebben meg
álljuk majd helyünket a népek verse
nyében. “

Mi még azt is hozzátesszük, hogy 
küzdjünk ellene azért is, mert csak 
„ép testben ép lélek.“ A testet a kér. 
ember megbecsüli, mert az a lélek 
lakóháza, temploma. „A tüdővész el
leni védekezés vezérfonalát“ ezzel ol
vasóink jóindulatú pártfogásába
ajánljuk E. J.

____  29

Tíz példány után egy tisztelet 
példányt biztosítunk.

A z e g y h á z  köréből.
Iskolaavatás Zsédenyben. A vasi 

közép egyházmegye egyik kis gyüle
kezetében, az uraiúj falui anyaegyház
hoz tartozó Zsédenyben szép ünne
pély volt f. hó 9-én, mikor az alig 
100 lelket számláló kicsiny, de lelkes 
filia újonnan épített iskoláját Kapi 
Béla körmendi lelkész az illetékes es
peres megbízásából fölavatta.

Amilyen megható volt az új isko
lának a keletkezése, olvan megható 
volt a fölavatása is. Egy egyszerű 
földműves, Joós István a f. év elején 
nagy dologra határozta el magát, egy 
még egészen új házát megfelelő te
lekkel együtt odaajándékozta gyüle
kezetének, amely serdülő gyermekeit 
csak nagyon nehezen iskoláztathatta 
a Zsédenytől távoleső helységek is
koláiban. A nemes példa ékesen szólt

a többi hívek szivéhez is, akik az 
ajándékba kapott házat tanítólakásnak 
átalakították és egy megfelelő szép 
tanteremmel látták el. Az építés födö- 
zésére szükséges összeg a hívek ál
lami adójának 541% át tette ki. És 
a lelkes kis gyülekezet ezt a nagy 
terhet oly készséggel és örömmel 
vette vállára, hogy egyetlen egy na
pon begyült a kivetett teljes összeg 
egy fillér hiány nélkül. — A hívek
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nek a  m a i v ilá g b a n  nem olyan gya
k o ri e g y e té r té s é t  egyébként szépén 
je l le m z i, hogy tanítóját is egyhangú
lag választotta meg a gyülekezet.

Kapi Béla beszédében utalt az ado
mányozó példátlan áldozatkészségére 
és az iskola szervezése körül való 
éjt-napot eggyé tevő, önfeláldozó 
munkásságára és kiemelte az egyházi 
és világi hatóságnak odaadó támoga
tását a szent ügy érdekében. Beszédét 
az igazán nagy számban egybesereg- 
let közönség áhítattal és lelkesedéssel 
hallgatta.

Jelen voltak a szép ünnepségen: 
Kiss Gyula, Radó Lajos, Ajkay Ele
mér, id. és ifj. Szigethy Sándor egy
házfelügyelők, Kuliszeky Ernő kir. 
tanácsos, tanfelügyelő, Maróthy Győző 
földbirtokos, Varga József sárvári, 
Zongor Béla uraiújfalui lelkészek, a 
gyülekezet tanítói mind, a környékből 
is sok tanító, a vidékbeli intelligenciá
nak számos képviselője, akik megha- 
tóbb, lelkesebb ünnepségnek kevés
szer voltak még tanúi.

Az istentiszteleten 80 koronán fölül 
folyt be offertórium az új iskola föl
szereléseire.

Reformáció ünnepe. A zalaistvándi 
gyülekezet nov. 2-án szépen sikerült 
vallásos estélyt rendezett, melyen 
Nagy István lelkész ismertette a 
nagyszámban összegyülekezett kö
zönség előtt Luther működését. Min
dennapi és ismétlőiskolás növendé
kek szavallata és énekszámok egé
szítették ki a szép vallásos ünnepet.

Eljegyzés. Karsay Imre volt szill- 
sárkányi (Sopron m.) lelkész leányát 
Irmát, eljegyezte Molnár Gyula ma
gyarszombathelyi (Veszprém m.) ev. 
lelkész. A jó Isten áldása nyugodjék 
meg az ifjú jegyespáron I 

Az új énekeskönyv. Az új dunán
túli énekeskönyv, mely már 8 kiadást 
ért meg, egyre hódít. Legutóbb a 
sárszentmiklósi gyülekezet azzal ün
nepelte meg reformáció ünnepét, 
hogy az új énekeskönyvet haszná
latba vette.

A Zsedényi emléktáblára újabban 
a zalai egyházmegyei közgyűlés al
kalmával 12 kor. 40 fillér, a rend
kívüli számvevőszéki gyűléskor pedig 
5 kor. folyt be.

A kölesei árvízkárosultak javára 
a meszleni gyülekezet gyűjtést ren
dezett, mely 22 kor. 20 fillért ered
ményezett. A jócselekedet önmagát 
dicséri.

Itthonról.

Adakozzunk a H a r a n g sz ó  terjesztésére!

A trónörökös Magyarországon.
Festetich Tasziló herceg berzencei 
birtokán november 9-én négy napos 
vadászat kezdődött, amelyen Ferenc 
Ferdinánd főherceg is résztvett.

A bolgár király Bécsben. Ferdinánd 
bolgár király Becsbe érkezett s láto
gatást tett királyunknál.

Kossuth Ferenc állapota válságos. 
A függetlenségi párt vezérének Kos
suth Ferencnek betegsége válságosra 
fordult. A nagybeteget szanatóriumba 
szállították. Kossuth Ferenc rendes 
asztmatikus baja bélbajjal súlyosbo
dott, mit hiányos táplálkozása s 
gyönge szívműködése tesz veszedel
messé.

Pusztító tűz mindenfelé. Szatmár 
megyében Huszton a közbirtokosság 
ezerholdas birtoka kigyuladt. A tűz 
oltására gondolni sem lehet. — Sá
toraljaújhelyen a Perlstein-féle nagy 
gőzmalom teljesen leégett. A kár 70 
ezer korona, amely azonban biztosí
tás révén megtérül. — Felsőkázmé- 
ron szintén nagy tűz pusztított. Egy 
magára hagyott gyermek játszás köz
ben egy ház padlásán meggyújtotta 
a fölhalmozott szalmát, amelyből 
nagy tűz keletkezett. A tűz tizenkét 
házat hamvasztott el. A kár nyolc
vanezer korona.

Nagy pótadó. Bónisfalva vasmegyei 
község iskolát állít fel, amelynek épí
tési költségét egy év alatt pótadóval 
fedezi. A község a jövő évi költség- 
vetésében ilyenformán 1272 százalé
kos pótadót irányozott elő.

A szüret áldozata. Vermes András 
62 éves ceglédi földmíves az újbort 
le akarta szállítani két társának se
gítségével a pincébe. A meredek lép
csőn megcsúszott és lebukott. A négy 
hektós hordó átment a szerencsétlen 
emberen, aki azonnal meghalt. A 
holttestet megnézte Oláh András is, 
akinek szívbaja van. A látvány any- 
nyira felizgatta, hogy hazamenet köz
ben szívgörcsöket kapott és azonnal 
meghalt.

A z o rszá g  dolgáró l.
A képviselöház múlt heti ülése is

mét mozgalmas volt, mert azon az 
ellenzék is részt vett. Harkányi föld- 
mívelésügyi miniszter néhány törvény- 
javaslatot terjesztett be, közöttük az 
árvíz által elrontott utak helyrehozá
sáról. Főérdekességét a gyűlésnek az 
ellenzék részvétele adta meg. Nevük
ben Apponyi Albert gróf jelentette

be röviden tiltakozásukat. Az esküdt
széki reform ellen felszólaltak még az 
ellenzék részéről Benedek János és 
Kelemen Samu. Volt zajos jelenete is 
a gyűlésnek. Az ezután következő 
gyűléseken az ellenzék nem vett részt. 
Ezeken letárgyalta és elfogadta a 
képviselőház ez esküdtszékről szóló 
javaslatot.

Tisza Bécsben. Gróf Tisza István 
miniszterelnök vasárnap este Bécsbe 
utazott s hétfőn közös miniszteri ta
nácskozáson vett részt. A gyűlésen a 
delegációs ügyeket készítették elő.

Az ellenzék elhatározta, hogy a 
jövőben is részt vesz a parlamenti 
tanácskozásban s különösen heves 
támadást intéz a kormány ellen a 
sajtóreform tárgyalásánál. A közös 
bizottságban (delegáció) szintén részt 
vesz az ellenzék s megválasztotta 
tagjait.

A n a g y v ilá g b ó l.

Égő petroleumforrás. Borzalmas 
tűzveszedelem támadt a bolgárok 
földjén Moreniban. Az egyik petro
leumforrás ugyanis robbanástól meg- 
gyuladt. A tűz hamarosan átcsapott 
a szomszédos forrásokra is és tizen
öt petroleumforrás fölött csapkodott 
a láng. Az egész völgy s a környező 
dombok lángtengerben vannak. A kár 
óriás. A lakosság elmenekült.

Pusztító forgószél. A dél-walesi 
Taff-völgyben borzasztó erejű forgó
szél dühöngött, s több mint egy mil
lió kárt okozott. A vihar a templomo
kat és kápolnákat, valamint egyéb 
épületeket teljesen elpusztította. Egy 
embert a vihar húsz méternyire a 
levegőbe vitt, a honnan nekidobta 
egy falnak. A szerencsétlen belehalt 
sebeibe. Egy szénmunkást több mint 
háromszáz méter magasságra vitt föl 
a tölcsér, a honnan a mezőre esett 
és nyomban meghalt. Sok száz ember 
hajléktalanná vált, sokan megsebesül
tek.

Nagy vasúti katasztrófa Francia- 
országban. Borzalmas vasúti szeren
csétlenség történt Franciaországban. 
Egy gyorsvonat belefutott egy posta
vonatba s derékon kettészakította azt. 
Az összeütközés nyofrián csakhamar 
lángok csaptak ki a romok alól, me
lyek meggyújtották a vasúti kocsikat. 
Legalább negyven emberéletet aratott 
megint a halál. Az összeütközés Me
lun mellett a pályaudvar közelében 
történt. A tűz elfojtása után holttestet 
holttest után húztak ki • a romok alól. 
Egyik-másik teljesen szénné égett,
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úgy hogy nem lehetett megállapítani 
kilétüket. A szerencsétlenségért a 
gyorsvonat vezetőjét okozzák, akit le
tartóztattak, egy másik jelentés azon
ban a postastavonat lokomotivvezető- 
jét mondja bűnösnek.

Mi történt még? Két gyorsvonat 
katasztrófája. A Loggiana vasút két 
gyorsvonata összeütközött egymással. 
Ötven ember meghalt, nagyon sok 
utas megsebesült. — Vasúti szeren
csétlenség Toulonban. Toulonban Fran
ciaországban két közúti vasúti kocsi 
összeütközött. A kocsiban ülők közül 
tizenöten súlyosan megsebesültek. 
Hét ember meghalt. — Bivalyok az 
utcán. Newyorkban egy cirkuszból 
elszabadult tizenegy bivaly és meg
vadulva rohant végig az utcákon. 
Hat bivalyt agyonlőttek, a többit meg
fogták. Az egyik lövés egy arramenőt 
talált és azonnal megölte, egy másik 
járókelőt egy lövés súlyosan megse
besített.

A Harangszó perselye.
A H aran g sz ó  terjesztésére eddig befolyt 

83 95 K. Újabban adakoztak: Hell Frigyes 
Arad 50 f, Kunszt Sándor Tárnokréti 80 f, 
Klobusiczky Olga Felsőtisztás 50 f, Hagyó 
Károlyné Bpest 50 f, Palkovits György Ta
polca 1 K, N. N. Mesterháza 2 50 K, Pé- 
csinger János Gór 1 K, Esze Sándor Csönge 
1 K, Búza József Szombathely 50 f, Saj- 
ben András Nyíregyháza 1 K, Horváth 
Imre Mezőhegyes 50 f, Cseke Károlyné 
Egyházashetye 50 f, Cseke Lajosné Egy- 
házashetye 50 f, Kuh György Veszprém 
50 f, Asbóth János Szombathely 150 K, 
Nagy István Kőszeg 1 K, Kiss Anna Kő
szeg 1 K, Balogh Sándor Sárbogárd 80 f, 
Rausz István Aszód 80 f, Gebunner Irma 
Sződ 50 f, Zsigmond Ferenc Ártánd 50 f, 
Tóth Sámuel Bakonytamási 50 f, Hajnal 
Lajos Nagysimonyi 2'50 K, id. Németh 
József Csönge 1 K, Felsőszakonyból: Varga 
Sándor 1 K, Hidegh József 20 f, Bö- 
göthy Ferenc 50 f, ifj. Boros Lajos 50 
f, Baráth István 41 f, Alsószakonyból: 
Büki Sándor 1 K, Gaál János 1'50 K, 
Kolonits József 50 f, Németh Ferenc 50 f, 
özv. Szabó Lajosné 50 f. Németh István 
40 f, Boros István 41 f, özv. Boros Istvánná 
50 f, özv. Kolonits Ferencné 50 f, özv. 
Rózsa Lajosné 11 f, Gaál József 20 f. 
Összesen 114'08 K.

Kölesei árvízkárosultaknak eddigi gyűjtés 
23 50 K. Újabban adakoztak : N. N. Szent- 
antalfa 1 K, Hamaridesz S. Sződ 50 f, Ge
bunner Irma Sződ 2 K, Gaál Lídia Alsó- 
szakony 1 K. Összesen 28 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten !

SZERKESZTŐI ÜZENETEK.
, N J. K isv e jk e . Most beküldött előfize- 

tese az elmúlt (III.) évfolyamot illette, s most 
°da is könyveltük el. A IV. évf. okt. 26-án 
indult meg. — L. J. Gyóró. A sorsolásban

csak az előfizető vehet részt. — 1. P . B é
késcsaba. Eddigelé Ön a negyedik előfizető 
Békéscsabáról. — Leik. Z ala istvánd . Zava
rok elkerülése szempontjából csak oly ado
mányt nyugtázunk, mely tényleg kezeinkhez 
került. — A. I. S zen te to rn y a . A felajánlott 
feltételek mellett hajlandók vagyunk a lapot 
továbbra is küldeni. — Scli. K . R á k o s
szen tm ihály . Mivel az okt. 21 én feladott 
postautalványon határozottan s kifejezetten a 
IV . évfolyamra küldte be előfizetését, a 2 K 
50 f-t oda is könyveltük el, dacára annak, 
hogy a III. évfolyamról 2 50 K tartozást mu
tat főkönyvünk.

V E G Y E S  H I R D E T É S E K .
E g y  h irde tés  d íja : Az első 10 szó (beleértve  a vas
tagbetűs  cím sort) 1 kor. Azon tú l m in d en  további 

szó közönséges betűből szedve 6 fillér. 
Felülflzetők vagy  adakozók névsoránál so ronkén t 

10 fillért szám ítunk.

B i r t o k - e l a d á s .
Győrhöz három kilométernyire 316

m. hold területű kitűnő 3-3

birtok
sü rg ő sen  eladó.
Ára 750 korona holdankint. Tejgazda
ságra kiválóan alkalmas. Érdeklődők
nek szívességből felvilágosítást a d : 
Kiss Lajos tanító, Győrújfalu.

B o r a j á i i l a t .
Vasúton kölcsönhordóban szállítok 

régi pecsenyebort 1 K 50 fillérjével; 
rizlingi óbort 65—80 fillérjével; új
bort 55 fillérjével literenkint. 50 liter
től fölfelé! Nagy Lajosné ev. papné, 
Szentantalfa. (Zalamegye.) 2 - 2

Bérletet keresek.
600 m. hold szántóföld, rétekből álló, 
ármentes, város, vasút, országút mel
letti birtokot; 5 szobából álló urilakás- 
sal, cselédházakkal. Atvevés 1914 jan. 
1-én vagy március 1-én. Ajánlatokat 
továbbít a Harangszó szerkesztősége.

S z a l ó k y  Z s ig m o n d
szobrász és kofa rugó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szenthárom ságtér. 

Hom okkő-, m árvány-, gránit-, 
syen it sirkőraktára. 

K ataszteri fö ld m érésh ez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Epületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 3

GABONAÁRAK.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913. évi nov. hó 13-án.
Búza 19.50, Rozs 15.—, Árpa —.—, Zab 

—.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

K 7

Toronyóra- 
4 készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n .
(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban.
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e :  $
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K ö l t s é g v e t é s  bérmentYe.

Most jelent meg 
a Luther Társaság kiadásában: 
KRISZTUS A MODERN 
SZELLEMI ÉLETBEN.
A modern szellemi életben való keresztyén 
bevezetés. — A művelt protestáns ifjú
ságnak és barátainak ajánlja lic. Theol. 
R. Pfennigsdorf, fordította Hajts Bálint 
ev. lelkész. — Ára 2 korona 50 fillér. 
E munka értékes voltát legjobban bizo
nyítja az a körülmény, hogy német nyel
ven rövid 10 év alatt 12 kiadást ért el s 
már 5 idegen nyelven jelent meg. E munka 
szolgálni akar mindazon keresztyéneknek, 
akik keresztyén világnézetük megszilárdí
tását és bővítését óhajtják : tanítóknak, 
nevelőknek, theologusoknak, középiskolai 
tanulóknak, egyetemi hallgatóknak stb.

Úgy a fentebb hirdetett munka, mint mind
azon irodalmi művek, melyekre e munká
ban hivatkozás történik, megszerezhetők:

a Luther Társaság
könyvkereskedésében 2—2

BUDAPEST, Vili., S zen tk irá ly i-u tca  5 1 /a .
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Elsőrendű haranggyar, szerel a k i
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JÜRISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntö- és 

harang fe lsze re lő  gyár

B udapest, R ó z sa -u tca  5 1 -5 3 .
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal m inden e szakm ába  vágó 
m unkát, u. m .: első rendű  h a ran 
gok szállítását, rég i harangok át- 
ö n té sé t, régi h arangok  á tsz e re 
lésé t Pozdech-féle fo rg a th a tó  ön 
tö ttvas-koronára , e se tleg  fo rg a t
ha tó  kovácsoltvas-koronára, kiko

p o tt csapok k icseré lését stb . 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Ju tányos áron. 
K öltségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, sa tu t s tb . e szakba vágó m unkát. Ju tányos árak, 
pontos és  tisz tesség es  kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I

Feiwel
Lipót
utódai

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z e s e k ,  4

tornakésziilékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K olozsvári-u tca  13.

At-jejfyzólí ingyen és bérmentve !

ANGSTER JÓZSEF és  FIA
-------------- org^onaépitők.--------------
Két arany, 1 ezüst és 1 nagy millenimni éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állainitaranyéreminel kitüntetve. 

A lap ítta to tt 1867-ben.

Orgona- és harmoniumgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építői. —

A jánlják kitűnő han g ú  és erős szerkezetű 
légnyom atú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a  legjutányosabb árak  mellett m űvészi kivitelben. Raktáron k itűnő  hangú

h a r m o n lu m o k  m inden n a g y s á g b a n .
E lektrom os fújtató késaülékek . 3 "

Árjegyzéket kívánat™  Ingyen küld nz „Egyházi Műi p á r- szerkesztősége. <

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászon kötésben, táb lán  k e h e l ly e l .................................................K 2.20
E gész vászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
Egyszerű  bőr „ * „ „ arany „ „ 6‘—
P árnázo tt „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8.—

„ borjubőr „ „ „ „ „ „ „ 12.—
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ „ 12’ -
D allam os könyvocske a Kér. É n e k e sk ö n y v h ö z ........................... ......  —.24
Fenti árakból m indazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
té s  m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek  meg, 25% árengedm ényben részesü lnek , de a szállítási költ
sége t m indenkor a  rendelő egyháznak vsgy tanintézetnek kell viselnie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes-
. könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.
_____  ____  2

n n m  g é p g y á r
IUIEL SZOMBATHELY.

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok. 

T u r b i n á k.
4

Malomberendezések.
Tóglagyártó gépek.

M ost je len t m e g  a
KÉPES LUTHER NAPTÁR

az 1914-ik közönséges évre.

Á ra  8 0  I l l í r ,  8 0  i l l í r  e lő ze tes  b ek ü ld ése  e se té n  b érm entve k ü ld i a

LUTHER TÁRSASÁG
könyvkereskedése 3—3

B U D A P E S T ,  Vili., Szentkirályi utca 51/a.
Ezt a tartalmas, kiváló gonddal szerkesztett, egy 
színes műmelléklettel ellátott naptárt lapunk olva- 
--------------  sóinak melegen ajánljuk. --------------

W E L L I S C H  B É L A
könyv-, papír-, zenemű-, író- és rajzszer-kereskedése

SZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletű Lelkész Urak nagybecsű 
figyelmébe raktáron levő egyházi nyomtatványait, 
úgymint: születési, halálozási, esketési, konfir
máltak anyakönyvét és anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tankönyvek hasonlókép nagy 
választékban raktáron vannak. Jegyző- és száma

dási könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid áraki Pontos és gyors kiszolgálási

Nyomatott WelJisch Béla villamüzemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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VALLÁSOS NÉPLAP.
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési 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 tan ító  is.

T A R T A L O M :  H a m v a s  J ó z s e f :  A régi iskola. (Vers.) — Egy napihír. — C zip o tt G é z a :  A vakok között. — K a p i  B é la :  Ami 
"V erősebb az embernél. (Elbeszélés.) — B á ró  P oclm aniczky  P á l : Imád ed din útja Krisztushoz. — Ország-Világ — F’ersely.

A  r é g i  i s k o l a .
I Most is olyan m inden i t te n , ' 
j: M int egykor volt réges-régen.
.i Kerek udvar, árnyas nagy fák, 
jj Ragyogó nap fönt az égen.

A vén kapun  gyereksereg 
i F u tv a  jön ki hangos kedvvel 
I És u tán u k  csöndben ballag 
, Most is még a régi mester. •

I Es én magam, hogy ezt nézem,
\ M intha még a régi lennék, 
í Úgy elringat s v isz a m últba 
1 A fölébredt édes emlék.

I innen m entem könnyű kedv- 
|  Az életbe, a világba, [vei 
I  Innen v ittem  ú trav a ló t 
I Hosszú, nehéz vándorlásra.

I És az, am it innen vittem ,
I  Éem fogyott el csodamódon.
I  rryen kincses bánya vagy te, 
v Ven iskola, mohos, ódon.

Öreg mester rám  sem ösmer, 
Rég ideje, hogy nem  látott. 
M unkál békén, nem  vár hálát, 
így neveli a világot.

HAMVAS JÓZSEF.

Egy napihír.
Az újságok hírei közt sokszor olyan 

szomorú történeteket olvasunk, melyek 
vádoló szót emelnek társadalmunk el
len. íme egy közülük:

A borsodmegyei Domaháza község
ben élt egy szerencsétlen, valamikor 
jobb napokat látott özvegyasszony, 
Gömöry Jánosné és három gyermeke. 
Férje életében gondtalanul éltek, de 
rr.időn magára maradt a család, ugyan
csak ránehezedett az élet súlya. Sze
gény özvegyasszony kereskedők szá
mára készített kézimunkákat s abból 
tartotta fenn családját. Az utóbbi 
időben megkevesbedett a megrendelés 
s megnagyobbodott a nyomorúság. 
Az asszony búskomor lett. Többször 
emlegette, hogy elemészti magát és 
egész családját. Tervét végre is haj
totta. Egy kora reggel, midőn gyer

mekei még aludtak, leszállt ágyáról, 
elővett egy nagy konyhakést s 13 
éves leányának nyakát elvágta. A 
másik leány felébredt, azt hatszor 
megszúrta. A 10 éves fiú egy ingben 
kimenekült az utcára. Az asszony az
után önmagával végzett.

Ennyi a hir. Alig néhány sor, az 
egész öt ujjnyi széles és mégis, mennyi 
komoly intés és rettenetes vádolás I...

Nem tudom, miért jutott a valami
kor jómódú asszony ennyire szegény 
sorsba. Sokszor a családfő kidőlése 
elég ahoz, hogy ilyen ellentétes, szo
morú változás létrejöjjön. Talán az is 
baj volt, — és ezt különösen gazdál
kodó népünknél sokszor tapasztaljuk, 
— hogy mindent a férfi munkaere
jétől vártak. Nagy adósságra vesznek 
birtokot és azt mondják: majd ki
gazdálkodom. Jól van I De hátha idő
közben kidől a férfi, mi lesz akkor 
családjával?.. .  Az is lehetséges, hogy 
nem gazdálkodtak jól s elfelejtették 
a költő intését: „földi ember kevés
sel beéri, vágyait ha kevesebbre 
méri I. . .  “ De hát, akármi volt az ok, 
az eredmény előttünk áll: egy elsze
gényedett, nyomorgó család. A sze
gények tisztes fajából valók; nem
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alkalmatlankodnak, hanem dolgoznak. 
És ment minden, amíg munka volt. 
A gyilkosság-érlelő baj akkor kezdő
dött, mikor megszűnt a munka.

És ennél a pontnál meg kell áll
nunk. Mert nem egy renyhe, tétlen, 
hanem egy dolgozni akaró család 
pusztult el. Hát még nem jutottunk 
el oda, hogy a munkás munkát kap
jon ? . . .  Nincsen hatóság, egyház, 
nincsenek jótékony intézetek, melyek 
az ilyen szegény ügyét felkarolják?..-. 
És nincsenek jómódú emberek, kik 
ilyeneken segítsenek?. . .  Hiszen nem 
kegyelem-kenyeret kért, hanem mun
kát 1 Talán tíz méteres falak épülnek 
a falusi porták közt, úgyhogy egyik
ről a másikra ellátni nem lehet ?.. . 
És a sápadt arcokból, a gyermekek 
éhes tekintetéből sem lehet olvasni ? 
És kivesztek a meleg szívű, felebará- 
tiasan érző emberek ? ...

A kérdésekre keressen mindenki 
feleletet. Szenteljünk egy könnyet a 
szerencsétlen családnak s egy felórát 
a szerencsétlenség tanulságának 1

A vakok között.
Irta: C zipo tt G éza

Sokan vannak különösen napjaink
ban, kik jóllehet ép testben ép lé
lekkel ékeskednek, elégedetlenek élet
sorukkal s a munkakörrel, hová őket 
az isteni bölcs gondviselés elhívta, 
hogy saját ideig és örökké tartó bol
dogságukat munkálják. Sokan van
nak, nagyon sokan manapság, kik 
folytonos csalódásról, elviselhetetlen 
keresztről panaszkodnak. Az életet 
siralom völgyének, csalódások hazá
jának tartják, hol több a csapás, mint 
az áldás; a fárasztó munkatér, mint 
a pihentető árnyék. A legszebb ke
resztyéni erényeket: a türelmet és a 
megelégedést csak névről ismerik. Az 
emberiség nagyobb fele ma olyan, 
mint aki az ő legdrágább kincsét, 
szeme világát veszti: annyira fáradt
nak, megtörtnek, életuntnak érzi ma
gát. „Mert — szerinte — a fának 
van reménye, ha levágják, kihajt is
mét és az ő hajtásai el nem fogy
nak. Még ha kivénül is a föld
ben a gyökere és ha elhal is a por
ban törzsöké: a víznek illatától ki
fakad, ágakat hajt, mint a csemete. 
De ha a férfi meghal és elterül, ha 
az ember kimúl, hol van ő ?“

Reményét, hitét veszítve, folytonos 
zúgolódás közepette járja sok-sok 
hálátlan ember napjainkban az élet 
rögös útját, mely szerinte oly sokat 
igér, de keveset ad, ahelyett, hogy

h a r a n g s z ó .

ép testben ép lélek birtokában és 
tudatában leborulna Isten magas 
színe előtt, megnyugodva sorsában 
imára kulcsolná kezeit: áldja én lel
kem az Urat és minden én belső ré
szeim az ő szent nevét.“

Az ép lelkű, ép testű emberek elé
gedetlenségével, életuntságával, hálát
lanságával szemben micsoda megelé 
gedéssel, életkedvvel, a jó Isten iránti 
hálával találkozunk, ha utunk világ
talan testvéreink szomorú birodal
mába, azok közé visz: kik világos
ságot soha nem látnak, kik egész 
élten át „világtalan setéiben tapoga
tóznak,“ kiknek bölcsője felett hang
zott el az isteni végzet: „vak leszel 
és nem látod a napot.“ Ezeknek kö
rében néhány órát is töltve, valóra 
válni látjuk az írás vigasztaló szép 
szavait: „a vakokat oly úton veze
tem, melyeket nem ismernek, járatom 
őket oly ösvényeken, amelyeket nem 
tudnak; előttük a sötétséget világossá 
teszem és az egyenetlen földet egye
nessé ; ezeket cselekszem velük és 
őket el nem hagyom.“

Akinek útja többek között Szom
bathelyre, Dunántúlnak eme gyorsan 
fejlődő városába visz, mely város ma 
már többféle kulturális és humánus 
intézménnyel dicsekedik, érző lelkét 
minden bizonnyal megkapja figyelmét 
a város külső részében, nem messze az 
ev. templomtól kimagasló, fehér egy
szerűségeben is díszes épület: a vakok 
intézete. A barátságos hajlék az ő 
nagy világos ablakaival korántsem 
sejteti az ismeretlen idegennel, ha az 
a feliratot nem veszi észre, hogy ez 
a nagy világos épület az örök setét- 
ségben tapogatózóknak édes otthona. 
Nem sejti, hogy Magyarországon élő 
16000 vak honfitárs közül ezidő sze
rint 70 ebben az épületben dicséri 
az Istent minden adandó alkalommal, 
keresi kenyerét életkedvvel, s tölti 
élte napjait nagy megelégedéssel.

A nemes intézmény, melynek első 
alapkövét ezelőtt 10 évvel e célra 
rendezett hangverseny tiszta jöve- 
vedelme 152 kor. képezte, az ő meg
kapó berendezésével, műhelyeivel, 
Ezsaiás prófétának szavait juttatja 
eszünkbe: „ . . . ezeket cselekszem 
velük és őket el nem hagyom“; az 
emberek közt csakugyan élő feleba
ráti szeretetnek legszebb megtestesü
lése. Itt látjuk talán a legszebben 
valóra válni az örök intést: „Fiacs
káim, ne szóval szeressünk, se nyelv
vel, hanem cselekedettel és valóság
gal.“

E nemes intézménynek lakóiról 
óhajtok én egyet-mást elbeszélni a
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„Harangszó“ olvasó-közönségének az 
ott nyert benyomások alapján.

Ahogy a nagy természetben min
den ébredni kezd, s a néma csendet, 
sötétséget lassanként világosság váltja 
fel, e háznak lakói is ébredeznek. 
Csakhogy náluk a sötétséget nem 
váltja tel a világosság.

Mindazonáltal nagy reménnyel s 
buzgó imával köszöntik ők a felkelő 
napot. Gyorsan felöltözködnek. A 
ruházat- és a hajnak gondozása te
kintetében szinte a hiúságig kénye
sek. Az idősebbek csaknem nap-nap 
után borotváltatják magukat. Gyűrű, 
óra és másnemű ékszer náluk is fon
tos szerepet játszik.

Elköltvén jóízűen reggelijüket, siet
nek az emeleti helyiségekből a föld
szinten levő kosárfonó és kefekötő 
műhelyekbe. Itt mindegyik magától 
elfoglalja az őt megillető helyét és 
szorgalmas munkával tölti el a napot. 
Oly ügyesen kezelik a különböző 
szúró, metsző éles szerszámokat s e 
nemű munkához szükségelt gépeket, 
hogy az szinte csodával határos.

Az a sok különböző formájú és 
célú kefe, meszelő és ecset, kosáráru 
és kertibutor, mely a közforgalomban 
van, mind az ő ügyességüket dicséri. 
Hogy nem henyéléssel töltik a napot 
mi sem bizonyítja jobban, hogy ez 
a 70 ember körülbelül évi 30—40 
ezer korona forgalmat csinál. Jelenleg 
a győr—Sopron—ebenfurti vasút igaz
gatósága és a magyar államvasutak 
tettek nagyobb rendelést a kőszén- 
szállító kosarakból. Az ügyesebbek 
havi 60 — 70 kor.-t is megkeresnek.

Azonban nemcsak testi, hanem 
szellemi munkával is foglalkoznak. 
Számtanban, földrajzban, történelem
ben, egészségtanban, vallás-erkölcsi 
ismeretekben sok úgynevezett „eszes“ 
embernél otthonosabbak. Tudnak írni 
és olvasni is, természetesen a saját 
módszerük szerint. Minden iránt, ami 
körülöttük s a nagyvilágban történik, 
igen érdeklődnek. Émlékező tehetsé
gük igen nagy. Hangjáról az embert 
évek múlva is megismerik.

Úgy munkaközben, mint üres órá
ikban egymás irányában előzékenyek, 
figyelmesek. Általában el lehet róluk 
mondani, lelkűk legszebb ékessége a 
szeretet, mely náluk- nem tettetés Ez 
a szeretet különösen megnyilatkozik 
a fiatalabbak iránt, a látó mester és 
az intézet nemeslelkü igazgatója iránt, 
kit valahányszor megjelenik közöttük: 
Isten hozta kedves igazgató úri meg
szólítással köszöntenek. Egymást „kis 
öregnek, édes öregem“-nek becézhe
tik. Hogy a zene iránt is micsoda
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érzékkel bírnak és mennyire szeretik 
a zenét, mi sem bizonyítja jobban 
mint az, hogy saját szórakoztatásukra 
maguk között több tagból álló zene
kart alakítottak.

Tudatában vannak az éveknek, a 
hónapoknak és a napoknak. A va
sárnapot mindig nehezen várják. Egy
részt, mert ekkor templomba mehet
nek, másrészt, mert rövidebb avagy 
hosszabb séta keretén belül mozgást 
végezhetnek és a külvilágról uj kép
zeteket és uj benyomásokat nyernek.

Mindezeket látva és hallva, nemde 
a zsoltáriró szavai jutnak eszünkbe: 
„az Ur megnyitja a vaknak szemét“, 
nemde Ezsaiás prófétának szavai 
csendülnek meg füleinkben: „és a
homályból és setétbőla vaknak sze
mei látni fognak.“

Néhány évvel ezelőtt a vakok bu
dapesti zenekara országos körútja 
alkalmával eljutott hozzánk is. Itt a 
zenekarban feltűnt egy nagyon is ér
telmes, vidám kedélyű erriber, valami 
Rosenbaum nevezetű, kinek odahaza 
felesége és két szép egészséges gyer
meke volt.

Vele barátságos beszélgetésbe eresz
kedvén, kértem, hogy a vaksággal 
járó lelki állapotnak, benső lelki vi
lágnak könnyen érthető formában, 
néhány rövid szóban kifejezést adjon.

Ő ennek hallatára felemelte fejét, 
rám szegezte szemeit, majd néhány 
percnyi néma csend után így szólt:

— Vannak Önnek milliói ?
— Nincsenek, — felelém.
— De azért megelégedett embernek 

érzi magát, hivatását szereti s türe
lemmel hordozza a megpróbáltatások 
nehéz keresztjét, mindig újból remény
kedik. Hát látja kedves Tiszteletes ur, 
mi is csak úgy érezzük magunkat, 
mint akiknek nincsenek millióik.

Akinek füle vagyon a hallásra, 
hallja!

Ami erősebb az embernél.
Elbeszélés. Irta : K api Béla.

Ötödik fejezet. *
Útban A m erika felé .

Sok küzködés, éjszakai virrasztás, 
vonatrázás és ide-oda lökdösés után 
elérkeztek Hamburgba. Hosszú utat

tettek meg már eddig is. Sohase hit
ték volna, hogy ilyen hosszú sínpár 
is van a világon I Az ügynök nyom
tatványa ugyan azt mondta, hogy az 
egész utazás egyszerű, könnyű dolog, 
de nem úgy volt 1 Napok óta nem 
vethették le ruhájukat, csizmájukat. 
Otthon, jaj dehogy is járnának ilyen 
nekiöltözötten, de ha már tengeren
túlra indul az ember, akkor úribb for
mában szereti mutatni magát. Pedig, 
de lekivánkozott róluk a posztónad
rág, nehéz csizma 1 Aludni se igen 
aludtak 1 Váróteremben bólingattak 
egy-egy órát, néha meg éppen a vasú
ton, kemény pádon összekuporodva 
szunyókáltak egy félórát. Vonatindu
láskor, vagy megálláskor, nagyot kop- 
pant fejük a vonat oldalába. Bizony 
ez nem volt élvezetes dolog!

Magyar embernek különben is ke
serves az idegen földön utazás. Nem 
érti meg, mit beszélnek, mit akarnak 
tőle. Pedig, de sok bajuk van a sze
gény utassal 1 Utijegyét százszor el
kérik, passzusát hússzor átvizsgálják, 
csomagját finánckezek majd minden
nap végigturkálják.

Egy pápaszemes öreg ur jobbról, 
balról megforgatta őket, még szemük- 
fehérjét, meg a nyelvüket is megnézte. 
Adta kiváncsi németje!

Lám, most is talpig fehérruhás, 
arany paszománt sapkás ember lép
ked végig kocsijukon, a vonathoz 
kapcsolt étkezőkocsi szolgája. Arcán 
gömbölyödik az egészség, mosolyog 
a jókedély, pocakos termetén megfe
szül a vászonruha. Megáll előttük s 
fejükhöz dobálja az idegen hangzású 
szavakat. Tisztességtudón meghallgat
ják, azután összenéznek.

— Vájjon mit erőlködik szegény 
német? — kérdezi Tóth János.

— Mutassuk meg neki a bilétáinkat 
meg a passzusunkat, — véli a másik.

De a német fejét rázza. Mosolyogva 
úgy tesz a kezével, mintha ennék, 
azután az ajtóra mutat.

— Éhes az Isten adta I — ször- 
nyüködik János bátya, s a következő 
percben karon is fogja: — ülj le só
gor I. . .  Szegény kövér német menne, 
hogyha tudna, de hárman húzzák, 
hatan nyomják a padra gömbölyű ter
metét, a többi meg a tarisznyája után 
nyúl.

— Dehogy eresztünk, ha éhes 
vagy 1. . . mondogatja Tóth János. 
Már minálunk csak ilyen a szokás, 
hogy magyar ember házától senkise 
megy el éhesen 1 Hát ebből a kupé- 
tából se mégy el addig, míg jól nem 
laktál 1. . .

— Ha mindjárt német vagy is 1 ... 
teszi hozzá Faragó Jóska.

A következő percben hatan is nyújt
ják a finom paprikás szalonát meg 
az ízletes rozskenyeret: — Egyél 
Bruder 1

A német nevetve szabadkozik, de 
azután mégis csak elfogadja a szíves 
kínálást s nagyokat prüszköl az erős 
paprikától.

Az egyik állomáson összeakadnak 
egy csomó magyar kivándorlóval, at
tól fogva azokkal mennek. Legtöbben 
felsőmagyarországiak, csak néhány 
legény, meg egy őszbecsavarodott 
ember, az öreg Dömötör bácsi jött 
a Tisza partjáról. Dömötör csöndes, 
hallgatag ember, kinek jó hasznát lát
ják, mert már többször megjárta 
Amerikát. A többiek hamar összeba
rátkoztak, csak Istenes Mihály volt 
kihúzó köztük. Lépten-nyomon lát
szott, hogy csak a kényszerűség, meg 
az egy út köti hozzájuk. Egy ideig 
jószóval közeledtek hozzá. Azt hitték, 
hogy a hazavágyódás bántja szívét. 
Később azután magára hagyták. Ő 
meg behúzódott kabátjába, szemébe 
húzta kalapját. Bizalmatlanul vett min
den közeledést s megriadva össze
rázkódott, valahányszor rendőr vagy 
csendőr közeledett hozzá. Egyenes- 
lelkű alföldi emberek fejcsóválva dör- 
mögték bajszukba : nincsen ennek jó 
lelkiismerete!

Útközben sok városon átmentek, 
de azért keveset láttak. A nagyutas 
vagy vonaton ül, vagy az állomáson 
vár, de ritkán van ideje a városok
ban kiszállásra. Annál jobban bámul
tak, mikor Hamburgba, a kikötővá
rosba értek. Széles utcák, gyönyörű 
palotasorok közt ezüst-szalag gyanánt 
húzódik végig az Alster folyó. Vize 
néhol tóvá szélesül, színesre mázolt 
faházikók dugják ki belőle fejüket s 
szelidfodru kék hullámain kecses haty- 
tyúk száza úszkál. Az utcákon töme
gekben hullámzik az emberek áradata, 
a széles utakon kocsi, társzekér, auto-
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mobil, kerékpár, villamos egymást 
kergetik. Az ember beleszédül a ret
tenetes zajba. Egyszer csak csodála
tos szép templom elé érkeznek. Ha
talmas karcsú tornyán talán száz tor- 
nyocska is emelkedik égfelé. Alig 
győzik csodálkozással.

Mikor leérkeztek a kikötőbe, szá
jukat is nyitva felejtették. Száz és 
száz motoros csónak, gőzhajó, eve
zős szelte a piszkos vizet. Gőz-sip 
éles füttye, hajók tülkölése, rakodó 
munkások lármája, utasok kiabálása 
rettenetes zűrzavarrá verődött össze. 
Embereink majdnem elvesztették fe
jüket. Megfogta őket a nagyvárosi 
élet láza, hol jobbra, hol balra ug
rottak, de vagy emberbe ütköztek, 
vagy valami nagy málhába verték 
fejüket.

— Csendesedjetek! — szólt rájuk 
Dömötör. Nyugodtan járjatok, mert 
a szembejövőt is megbolondítjátok 1. .

Egy kis motoros csónakon neki
indultak a nagy víznek. Ijedezésre 
itt is maradt elég ok. Mintha me
dencébe szorított kis halak ficánkol
nának, úgy nyilaztak egymás hegyén- 
hátán a hajók. A nagyok lassabban 
mentek, de a kisebbek hátulja belé- 
merült a vízbe, elülső része pedig 
kiemelkedett, s fehérre túrva a hullá
mokat száguldtak tovább. Egyszer- 
másszor biztosra vették, hogy men
ten nekik szalad s ketté szeli hajó
jukat. Alighogy kiérkeztek, feltárult 
előttük a nagy kikötő. Lomha hajó
óriások vesztegeltek. Árbócerdők s 
toronymagasságnyi vastag kémények 
meredtek égnek. Beláthatatlan mesz- 
szeségbe hatalmas kőterek emelked
tek, mindegyiken óriási raktárak és 
egyéb épületek. Ezek a rakodók. 
Zsibongó élet tülekedik rajtuk. Pőrére 
vetkőzött munkások targoncázzák a 
ládákat, zsákokat a hosszában oda
simuló hajókról. Óriási emelődaruk 
karja fordul ki-be s pehély-könnyen 
emeli fel s teszi le a mázsányi ter
heket. Ember helyett itt is gép dol
gozik. Egy emelésre 20 - 25 ezer 
kilogramm súlyt pöndörít a magasba. 
Gyorsan is megy a kirakodás, bera
kodás, ami azelőtt sok időt vett 
igénybe. Egy akkora hajórakományt, 
melyet harmincöt 40—40 kocsiból 
álló tehervonat tud elvinni, két nap 
alatt a hatalmas gőz- és villamos 
daruk kényelmesen kirakják. 180 eme
lődaru van a kikötőben.

Egyik oldalon a hatalmas Sandthor 
kikötő emelkedik előttük. Ezer mé
ternél hosszabb s körülbelül 120 
méter széles. Víz melletti szögelésé
ben óriási magtár van, melybe 15
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millió kilogramm gabona fér bele. 
Másik oldalon egy nagy hajógyár 
terül el, olyan mint egy zsibongó 
város. Az épülő hajók csupasz fa- és 
vasbordáin ezrével delgoznak a mun
kások s egyforma kalapácsolásuk 
belevegyül a hajók tülkölésébe. Odább 
a vitorláshajók külön kikötője terül 
el s a hajóárbócok sűrű erdőként 
emelkednek ég felé. Még odább, az 
egyik kikötőben hatalmas daru emel
geti hosszú nyakát. Valóságos vas
szörnyeteg. 32 méter magas s 150 
ezer -kilogrammot tud felemelni.

Embereink elmentek a petróleum- 
kikötő mellett is. Megbámulták ha
talmas vaskapuját. Dömötör bácsi 
megmagyarázta, hogy tűz esetén azt 
hirtelen bezárják, hogy a kikötő 
többi részét a tűz ellen megvédel
mezzék.

A gabonakikötőben megint sok 
csodálatos dolgot láttak. Éktelen zö
rej hallatszott a parthoz simuló ha
jókról. Hát ez vájjon mi lehet?.. 
Dömötör bácsi ezt is meg tudta 
mondani. Tizenkét hatalmas gabona- 
szivó gép zakatolt, ez emelte ki meg 
be a hajók gabonarakományát. Egy
szerre le is mérte s befolyatta egy 
pár kisebb hajóba, azok azután to
vább vitték az Elba folyón az ország 
belsejébe.

— Uram Isten I — szólalt meg 
egyik, — mennyi idő kellene, ha 
kosarakkal, vagy zsákokkal akarnák 
kimerni I..

— Bizony egy-két hétig eltartana ! 
így meg óránként 300 ezer font ga
bonát kényelmesen kiemelnek — fe
lelt Dömötör.
• Az emberek kábultan néznek körül. 

Mindenütt a rohanó élet vihara érinti 
meg lelkűket. Megérzik, hogy nagy 
országok, virágzó nemzetek ipari, 
kereskedelmi élete ezen a kikötőn át 
lüktet s nyer folytonosan megújuló 
táplálékot. És lassankint megértik, 
hogy ők a világkereskedelem ország
újára kerültek s egy soha nem látott, 
nem is sejtett élet lázas forgatagát 
látják maguk előtt. Körülöttük mun
kavezetők szitkozódása, szaladgáló 
hivatalnokok kiabálása hangzik min
denfelé. A rakodók közti csatornákon 
süvít a csónak, tülköl a motorhajó. 
Őrült hajsza, fékevesztett kergetőzés 
zsibong köröskörül. A levegőt meg
fekszi a füst. Mintha láthatatlan nagy 
szita hullatná, feketén szállong a ko
rom s a tüdőre elviselhetetlenül rá
nehezedik a négy-öt emeletes raktá
rakból kiáradó fojtó szag.

Embereink a messzeségbe vesztik 
tekintetüket. Ameddig szem ellát,
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mindenütt ugyanaz a kép. Dömötör 
kinyújtja kezét s előre mutat. — Egy
szer végig mentem rajt. Lehet vagy 
30 kilométer. — Csöndesen hallgat
ják s magukba fojtják a csodálkozást.

Odaérnek a Petersen kikötőbe. Mint 
egy alvó tengeri szörnyeteg, úgy fek
szik lomhán a viz hátán az óriási hajó. 
Lépcsőkön, jól kavicsolt utón kerül
nek a hivatalba. Néhány hivatalnok 
átvizsgálja jegyüket, a finánc meg a 
bugyrukat piszkálja meg. Lassanként 
minden baj nélkül felérkeznek a ha
jóra. öreg Dömötör tudja már a já
rást, ismerőse is van a matrózok 
közt, így azután hamar elhelyezkednek.

Odalenn a gőzhajók ontják a 
népet s a hidak dübörögnek a be
szállók léptei alatt. Az I., II. osztá
lyos utasok elhelyezkednek külön 
részükbe, a többiek pedig elárasztják 
a fedélközt. Másnapra benépesül min
den. Mikor az óra a tizenegyet mu
tatja, elhangzik a kapitány parancs
szava, végig süvít egy éles sipszó a 
födélzeten, mintha száz trombita 
szólna, belebődül a kikötő lármájába 
a hajó kürtje, megmozdulnak a kar
vastagságú hajóláncok, azután lassú 
méltósággal nekiereszkedik az úszó 
város a tengernek. A parton zúg a 
hurrá, lobognak a kendők, magasra 
repülnek a sapkák, a hajó meg csak 
megy.

Amint kiérkeznek a nyílt ten
gerre, hirtelen kicsire zsugorodik a 
hatalmas kikötő s fölötte diadalmas 
ragyogással bontakozik ki a város 
képe. Büszke palotasorok, sok tornyú 
templomok, óriás kiterjedésű háztöm
bök. Itt-ott kivilágít egy fényes sza
lag : a várost ketté szelő Alster folyó. 
Azután eltörpülnek a házak s a pa
loták nagysága szembetűnőbb lesz. 
Majd ezek körvonala is elmosódik s 
csak a karcsú templomtornyok emel
kednek ki. Egyszer csak ez is eltű
nik, az ember elveszíti az utcák ta
gozódását, ködbe veszít mindent. 
Mikor újra oda tekintenek, csak a 
levegőben úszó füstfelhő, a nagy 
város tüdejéből kilökött, elhasznált, 
kormos, piszkos levegő mutatja, hogy 
hol van a szárazföld.' Amerre néznek, 
eget és vizet látnak mindenütt.

Hullámotszelő hajójuk, ez a hatal
mas úszó város olyan, mint az a kis 
dióhéjcsónak, mit gyermekkorukban 
a patak vizére eresztettek. Félelem 
fogja el szivüket: azt a kis dióhéjat 
annyiszor összerázta a patak hulláma. 
S az ő hajójuk olyan kicsiny a mér
hetetlen nagy tengerhez I

Lábuk alatt nagy kattogással za
katolnak a gépek. Néha egy-egy
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kormos, félmezítelenre vetkőzött fütő 
alakja tűnik fel, csapzott hajjal, vö
röses barnára sült mellel. A matró
zok csöndesen végzik munkájukat s 
az őrök szabályos léptekkel járnak 
helyükön. Ők meg csöndesen oda
telepednek az egyik sarokba. Számuk 
lassanként megnövekszik. Magyar 
szó, magyar szív oda vonza a ma
gyarokat. (Folytatjuk.)

Imád ed din útja Krisztushoz.
Irta: Báró Podmaniczky Pál.

A múlt század harmincas éveiben 
az agrai indus főiskola ifjúságának 
gyöngye Imád ed din volt, Szirads ed 
dinnek a Ghulam Mohamed Khan 
afgáni fejedelem udvarában élő hír
neves hittudósnak a fia. Megtestesü
lése volt a mohamedán ifjú minden 
erényének. Már gyermekkorában áhí
tattal csüngött atyja ajkán, ha az a 
Korán igéit magyarázta' és most is, 
bár a világi tudományokat is nagy 
buzgósággal tanulmányozta, csak ak
kor volt boldog, ha a Koránt magya
rázó tudósok műveivel foglalatoskod
hatott. Csak egy vágy töltötte be szí
vét : Istent akarta megörsmerni az ő 
teljes valóságában. Érezte, hogy ő 
csak akkor lesz igazán boldog, ha az 
ő szomjuhozó, vágyódó lelke meg
nyugodhat Istenben. Ellenállhatatlan 
vággyal vonzódott azokhoz, akikről 
azt hitte, hogy ezt a békességet már 
megtalálták. Ha könyveit egy időre 
félretehette, a vezeklőket, a „szent“ 
fakirokat kereste föl. Ott talált lelke 
számára üdülést. Áhítattal eltelve 
nézte, amint az egyik addig tartja ég
nek karjait, míg elszáradnak, a másik 
széles vasrácsot kovácsokat nyaka 
köré, hogy se éjjel, se nappal ne 
hajthassa nyugalomra fejét, a harma
dik fejjel lefelé függeszteti magát egy 
faágra és úgy gyötrődik órákhosszat. 
Ezeknek az embereknek a boldogsá
gára törekedett. Azt hitte, ez az út vezet 
az istenségnek boldogító szemléletére.

De a várva várt békesség csak nem 
költözött leikébe. Helyette egy kellet
len vendég lopódzott be: a kétely. 
Lelkének állapota még szomorúbb 
lett. Amit meg nem rendíthető szikla
talajnak tartott, hite a Mohamed tu
dományában, az kezdett ingadozni. 
Rokon lelket, aki megértette volna, 
hiába keresett, nem talált. Végre 
akaraterejéhez menekült. Ennyi ereje 
roég volt lelkének. Elhatározta, hogy 
wem akar kételkedni. Feltette magá
ban, hogy kételyeit nem engedi szóhoz 
Jutni, még csirájukban megfojtja őket.

Alig hogy elült a vihar lelkében, 
a békesség után való vágyódás annál 
erősebb lett. És úgy látszott, hogy 
Imád ed din közelebb jut céljához. 
Egy szent férfiú hírében álló agrai 
orvosnak, Vaszir Khannak tanácsára 
a szuféta mohamedánokhoz csatlako
zott. Ő is, mint ezek, a világtól való 
elvonulás és a test gyötrése által igye
kezett Istent megközelíteni. A mások
kal való érintkezésben, a beszélgetés
ben, a táplálkozásban az elkerülhetet
lenül szükségesre szorítkozott. Órák 
hosszat ült lehunyt szemmel az Isten 
neve fölött elmélkedve. Elzarándokolt 
a szentek sírjaihoz. Fölkereste a vá
roson átutazó fakirokat és mekkai 
zarándokokat. Azt remélte, hogy így 
a szent helyeken, a szent férfiak tár
saságában valami különös isteni ki
nyilatkoztatásban lesz egyszer része. 
Imádkozott nemcsak naponta 5-szőr, 
amint ez minden mohamedánusnak 
kötelessége, hanem éjjel is 3 szór fel
kelt, hogy az éjjeli imákat elvégezze. 
Ez a próféta hívei között a különös 
kegyesség jele. És számtalanszor is
mételgette Mohamed hitvallását: „La 
illah il Allah, Mohammed raszul Allah“ 
(Allah az isten és Mohamed az ő 
prófétája). Kegyességével csakhamar 
oly hírre tett szert, hogy őt hívták 
meg az agrai királyi mecset prédiká
torául. Agrában ugyanis akkor tele
pedett le egy Dr. Pfänder nevezetű 
misszionárius, aki különösen „Mizzan 
ul hakk“ (Az igazság mérlege) című 
vitairatával nagy nyugtalanságot idé
zett elő az agrai mohamedánok kö
zött. Imád ed dinnek főleg az volt a 
hivatása, hogy Dr. Pfänder ellen 
küzdjön. Úgy is látszott eleinte, hogy 
az agraiak megtalálták benne akit 
kerestek. Lelkének minden szenvedé
lyét belevitte a harcba. Voltaképen 
azonban ezzel is csak lelke sóvárgá
sát akarta lecsillapítani. Azt hitte, ha 
így harcra száll Mohamed tudomá
nyáért, ez mégis csak enyhületet ad 
szívének.

De a szellemi harc csak felújította 
lelki vívódásait. Végre az utolsó ments
várhoz fordult; otthagyta díszes állá
sát, elvágta mindazokat a szálakat, 
amelyek még a világhoz kötötték és 
elindult, hogy mint rongyokba öltö
zött szennyes fakir járjon városról- 
városra, faluról-falura, országról or
szágra. Karuli városa mellett, a Cso- 
lida folyó partján végre megtelepedett. 
A folyó itt hosszabb földalatti vándor
lás után tör elő egy hegy alján és e 
különös természeti jelenség miatt a 
mohamedánok ezt a helyet szentnek 
tartják. Itt akart Imád ed din elmél

kedni és vezekelni. Azt remélte, hogy 
egy híres szufita könyvnek tanulmá
nyozása, amely már addig is sokszor 
megnyugtatta lelkét, végre elvezeti 
Isten igaz ismeretére. Pontosan meg
tartotta a könyvnek minden rendel
kezését. Elvégezte a szent folyó vi
zében az előírt mosakodásokat. Var- 
ratlan ruhában 12 napon át fél térden 
ülve elmondta napjában 30-szor a 
„Dsagopar“ című imádságot. Csak 
sótalan étellel élt. Tápláléka különben 
is jórészt csak kenyér volt. A kenye
ret maga dagasztotta, maga szedett 
rozsét az erdőben és maga sütötte 
meg. Mezítláb járt. Embert soha nem 
érintett. Csak a napnak egy bizonyos 
órájában érintkezett az emberekkel. 
Isten nevét 125.000-szer írta föl, min
den nap annyiszor, ahányszor a könyv 
rendelte. S valahányszor leírta a ne
vet, a papirosnak azt a részét kivágta, 
egy lisztből gyúrt golyócskába gön
gyölítette s így etette a szent folyó 
halait. Az éjszakának csak felét töl
tötte alvással, felét elmélkedéssel. A 
sok böjtölés, virrasztás és önkínzás 
végre annyira megviselte, hogy ereje 
már-már végkép elhagyta. Szentségé
nek hire csakkamar elhatott Kam
iiba, mire a város küldöttséget me
nesztett hozzá és arra kérte, hogy 
boldogítsa a várost bizonnyal áldást- 
hozó látogatásával. Imád ed din en
gedett a hívásnak. A városban való 
működését siker is koronázta. Rajongó 
lelkesedéssel és csodálattal adózott 
szentségének a nép. Példája sokakat 
megtérésre birt. Imád ed din, a „szent“, 
úgy látszott, a földi dicsőség és siker 
tetőpontján áll. De a hamis tudomány, 
melyre épített, éppen ezért mondott 
csődöt. Mit ért Imed ed dinnek a cso
dálat, a dicsőség, a siker, amikor 
szíve egyre boldogtalanabb és békét- 
lenebb lett. Eddigi rajongó képzelete 
a mohamedánizmus iránt egyre nö
vekedő utálatba csapott át. Megutálta 
a hamis próféta tudományát a szufé- 
tizmussal együtt. Hiszen kereső, vá
gyódó lelkét annyiszor csalták már 
meg hangzatos Ígéreteikkel, hogy 
többé már nem hihetett nekik 1

(Folytatjuk)

O lvassa tok  a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Gól biblia a Gázban nincs, Tanyát a sálán nlötl ott,
Hiányzik olt a legfőbb kincs, De Isten nem lel bajlákol.
November 23. vasárnap, Prédikátor 1.

„ 24. hétfő, » 2.
„ 25. kedd, n 3.
„ 26. szerda, 4.
„ 27. csütörtök, » 5.
„ 28. péntek, D 11.
„ 29. szombat, Jt 12.
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Az egyház köréből.
Jubiláló tanár. Moravszky Ferenc, 

a nyíregyházai evangélikus főgimná
zium tanára most ünnepelte tanári 
működésének huszonötéves forduló
ját. A jubileum alkalmából a gimná
zium kormányzó-tanácsa és tanár
társai melegen ünnepelték Moravszky 
tanárt.

t  Jausz Vilmos. A soproni evang. 
theologia akadémiának s vele együtt 
egész egyházunknak gyásza van. 
Rövid szenvedés után elhunyt az 
akadémia egyik kiváló képzettségű 
tanára, Jausz Vilmos. 24 évvel ez
előtt került a soproni akadémiára, 
hol kezdetben egykáztörténetet, ké
sőbb az ószövetségi theológiát ma
gyarázta. Tanári működése mellett 
áldásos tevékenységet fejtett ki, mint 
a dunántúli egyházkerület főszámve
vője. Óriási részvét mellett vasárnap 
délután kisérték ki nyugvóhelyére. 
Özvegye s négy gyermeke siratja 
korai elköltözését. Áldott legyen a 
nemeslelkű, buzgó tanár emlékezete !

Tomplomszentelés. A tápiószent- 
mártoni gyülekezet megújított tem
plomát Sárkány pestmegyei főesperes 
e hó 9-én szentelte fel. A megújítás 
7000 koronába került. Filipcsei Pálné 
díszes csillárt ajándékozott a tem
plomnak

Reformáció-ünnep. A kismartoni 
katonai főreáliskolában is szép ünne
pély keretében emlékeztek meg okt. 
31.-érői. Az .Erős vár“ . . . eléneklése 
után Wágner Félix növendék mon
dott emlékbeszédet. Barcza Kálmán 
elszavalta Csengey Gusztáv „Hajdan 
és most“ c. költeményét, Hinghofer- 
Szalkai Károly pedig Mahlmann „Az 
Úr imája“ c. költeményét szavalta el. 
Köhler Rudolf, Thimár Sándor és 
Áberle növendékek pedig zongorán 
és hegedűn „A Hugenották“ c. ope
rából adtak elő egy részletet. Befeje
zésül Schrödl I. intézeti vallástanár 
beszélt a reformáció áldásairól. Az 
ünnepen résztvettek az összes protes
táns vallású tanárok az intézeti pa
rancsnokkal élükön, aki a szereplő 
növendékeket megdicsérte.

A sárszentlőrinci ev. egyháztagok 
90 koronát adakoztak az árvízkáro
sultak segítésére. Ebből 50 koronát

a kölesei ev. gyülekezetnek juttatott, 
a többi pedig a hernádvécsei és duna- 
földvári gyülekezetek közt fogja meg
osztani a gyülekezet.

Vallásos felolvasás. A Selmecbányái 
evang. nőegylet árváinak karácsony
fája javára nov. 13-án szépen sike
rült estélyt rendezett, melyen Endreffy 
János segédlelkész, lapunk munka
társa, „A pápua misszióról“ tartott 
tanulságos előadást. A felolvasást, 
melyet vetített képek élénkítettek, nagy 
közönség hallgatta meg.

A kölesei ág . h itv . ev. á rv iz sü jto tta  
egyház és annak elszegényedett s nyomorral 
küzdő tagjai részére juttatott könyöradományt 
jó részben mér egyenkínt is köszönettel nyug
táztam, a hátralékban levő nyugtató-köszönő- 
iratokat legközelebb küldöm. Itt és a szórvány- 
báni nagy elfoglaltságom, majd betegségem 
okozza a késedelmet. Minden egyházi lapban 
fogom utóbb nyugtázni a kegyes adományo
kat. A Nagytiszteletü Szerkesztő úrtól tudako
zó Pónya István wieni hittest' ér kegyes 
10 korona adományát azonnal levélben nyug
táztam — s újra forró szívvel, hálával nyug
tázom. — Kölese, 1913. nov. 10. Bortnyik 
György, ág. h. ev. lelkész.

Lelkészválasztás. A kétyi gyüleke
zet megüresedett lelkészi állására 
Klein Ferenc segédlelkészt választotta 
meg Isten áldását kérjük lelkészre és 
gyülekezetre I

A pozsonyi evang. férfiak és ifjak 
szövetkezete november 1-én kezdte 
meg vallásos estéinek sorát, melyen 
Schmidt Károly Jenő esperes „Nagy 
Konstantin és az egyház“ címmel 
tanulságos felolvasást tartott.

A kőszegi ev. templom építése. 
Hochholtzer Ödön szombathelyi épí
tészmérnök ajánlatot tett a kőszegi 
evang. gyülekezetnek, hogy azért a 
250.000 koronáért, amely gyülekezet
nek rendelkezésére áll, a kőszegi új 
ev. templomot megépíti, ha megbízást 
adnak neki a tervezés és költségvetés 
elkészítésére. A kőszegi ev. gyüleke
zet az ajánlatot elfogadta, Hochholter- 
nek a megbízást megadta, azzal a ki
kötéssel, hogy a tervek felülbírálását 
magának köti ki.

Itthonról.
Kossuth jobban van. Kossuth Fe

renc, ki súlyos betegen feküdt, va
lamivel jobban van. Szívgyöngesége 
azonban bármikor katasztrófát okoz
hat.

A spanyol király Bécsbe megy. A
spanyol királyi pár vasárnap, 16-án 
két napra Párisba utazott s onnan 
Bécsbe ment.

ínség Szatmármegyében. Szatmár 
vármegyének azokban a falvaiban, 
melyeket az árviz elöntött a tavasz- 
szal, hihetetlenül nagy az Ínség. A 
lakosság éhezik, állatai elhullanak. 
Szivettépő jelenetek játszódnak le 
nap nap után A vármegyében segitő- 
akció indult meg érdekükben. A leg
jobban érzi a csapást Berend, mely 
még évtizedek múlva sem tudja en
nek az esztendőnek a tömérdek baját 
és nyomorúságát kiheverni.

A trónörökös Londonban. Ferenc 
Ferdinánd trónörökös és neje Lon
donba utaztak, az angol királyi pár 
meglátogatására.

Meghalt egy ütéstől. Kistokajban 
Engelthaller Ferenc és Lefkanics Er
zsébet napraforgómagot szedtek. A 
fiú irigykedve nézte, hogy a leánynak 
már az egész kötője tele van, ő pe
dig még alig szedett valamit. Kérte a 
leánytól, hogy adja neki a felét, de 
a leány visszautasította. Engelthaller 
erre teljes erejével szivén vágta a le
ányt, aki összeesett és pár perc múlva 
meghalt. A boncolás megállapította, 
hogy a halált szívrepedés okozta. A 
fiút a csendőrök letartóztatták.

Mi tö r té n t  m ég ? Cnongrádon 46 évi 
szolgálata után búcsúztatták Farkas Béla pol
gári iskolai igazgatót. De búcsúbeszéde közben 
összeesett és meghalt. — ZTosswf/l-szobrot 
Állít Debrecen s azt decemberben leplezik le. 
— Nagy tűz pusztított Turócszentmártonban 
s a celiulózegyár leégett. A kár meghaladja a 
félmillió koronát. — Száj- és körömfájás mi
att Fejérmegye 102 községe közül 92 zárlat 
alatt van. A gazdák kára négy és fél millió 
korona.

Az ország- dolgáról.\____
A képviselöház utolsó gyűlésén az 

ellenzék is részt vett. A sajtóreform 
ellen Vázsonyi Vilmos mondott nagy 
beszédet. Apponyi Albert rövid fel
szólalásában a javaslat tárgyalása el
len nyilatkozott, mert azt jóformán 
nem is lehetett még áttanulmányozni. 
Tisza István miniszterelnök ehez hoz
zájárult s a javaslat tárgyalását egy 
héttel elhalasztották. A jegyzők fize
tésének rendezéséről szóló törvényja
vaslatot rövid vita után változatlanul 
megszavazta a képviselőház. Eszerint
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fizetésemelésben nem csupán a jegy
zők részesülnek, hanem a segédjegy
zők is. A jegyzők kezdő fizetése 2000 
korona lesz, mely 30 évi szolgálat 
után 3200 koronára emelkedik; a 
segédjegyzők kezdő fizetése 1400 
korona, mely 2000 koronáig emelked- 
hetik. A jegyzőgyakornok 1400 kor. 
évi fizetést kap.

A szombati gyűlésen Andrássy 
Gyula intézett heves támadást a kor
mány ellen s azt követelte, hogy osz
lassák fel a házat s ezeket a ̂  nagy- 
fontosságú javaslatokat vigyék az uj 
képviselőház elé. Andrássynak Tisza 
István felelt.

A képviselöház munkarendje. E hó
nap huszonnegyedikén újra ülése lesz 
a képviselőháznak és akkor folytatja 
a sajtóreform tárgyalását. Ennek el
intézése után a jövő év első felére 
szóló költségvetést tárgyalja a ház.

Elrendelték a sorozást. Márciusban 
sorozzák az 1893 ik és az ezt meg
előző két évi ujoncokart. A honvé
delmi miniszter, abban a reménység
ben, hogy a képviselőház megszavazza 
az ujonclétszámot, máris elrendelte 
az előmunkálatok teljesítését.

A nagyvilágból.
Az Unió és Mexikó. Az Egyesült- 

Államok kormánya ultimátumot kül
dött Mexikónak. Az ultimátum igen 
erélyes hangon tiltakozik Mexikó 
elnökének, a többször emlegetett 
Huertának garázdálkodása ellen és 
mindössze hetvenkét órai haladékot 
adott Mexikónak, hogy az Unió köve
teléseit teljesítse. így állván a hely
zet, nem lehetetlen, hogy alig pár 
hónappal a balkáni háború befeje
zése után ismét háború lesz és pe
dig az Egyesült-Államok és Mexikó 
között.

ítéletidő Amerikában. Newyork ál
lamban múlt héten rettenetes hó
vihar pusztított. A hó több vasúti 
sint betemetett, úgy hogy az utasok 
kétségbeejtő helyzetben voltak. A 
híres expresszvonat, amely pontossá
gáról közmodásossá vált Amerikában 
és amely a leggyorsabban közleke
dik, Csikágó és Newyork között, 
szintén 7 óra hosszat vesztegelt a 
hóvihar miatt. Az expresszvonat há
romszáz utasa huszonnégy óráig nem 
evett semmit. Az ítéletidő minden 
átmenet nélkül következett pompás 
őszi időjárás után és így a vonat 
utasai, akik természetesen a viharra 
nem számítottak, őszi ruhájukban 
csaknem megfagytak.

Mi tö r té n t m ég? A trieszti kikötőben 
egy hajó összeütközött egy szénszállító hajó
val. Az utóbbi néhány perc alatt elsülyedt.
— A z angol postások sztrájkra készülnek s 
azt karácsonykor akarják megkezdeni. — Az 
angol királyi pár tavasszal Parisba megy.
— Földrengés teljesen elpusztította Aymara 
perui várost. Több száz ember meghalt, ezer
nél több hajléktalan lett. — Zsidóüldözés 
hire érkezik Oroszországból. Sok városban a 
zsidók nem mernek az utcára menni. Jamnis- 
kiben egy kereskedő 12 tagú családját kiir
tották. Sokfelé felhívást osztogatnak, hogy 
nov. 22-én tartsanak általános zsidómészár
lást. — A Maghasen. Mcu-u japán gőzös a 
Vöröstengeren elsülyedt. — Vasúti katasz 
trófa volt Montgomeriben. Egy vonat lezu
hant a hídról; húszán meghaltak, 250 en 
megsebesültek.

A Harangszó perselye.
A H aran g szó  terjesztésére eddig be

folyt 114'08 K. Újabban adakoztak : Tompa 
Sándomé Jóbaháza 1 K, Várallyay Jánosné 
Kisgeresd 1 K, Kotsis Sándorné Nagygeresd 
1 K, özv. Szarka Károlyné Kisgeresd 2 K, 
Zakolcs Ádám Sárvár 1 K, Jobbágyi József 
Zalaszenlgrót 1 K, Schöpf Gusztávné Győr 
50 f, Szepessy Károly Miskolc 138 K, özv. 
Berke Józsefné Radafalva 2 K, Vácey Já
nosné Kismarton 1‘50 K, Kiss János Ma- 
gyarbóly 50 f, Szutórisz Aladár Bgyarmat 
50 f, Ábel Miklósné Kula 2-5o K, Palkovits 
György Tapolca 1 K, özv. Fischer Jánosné 
Misérd 1 50 K, Takáts Ilus Nagygeresd 50 
f. összesen 132 96 K

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1 * V.

S Z E R K E S Z T Ő I  ÜZENETEK.
T. E. L ázi. Köszönjük a verse t; lapunk 

mértékét azonban nem ütötte meg. — H. G 
O rihodos. A nyomda kimutatása téves volt. 
Minden rendben van Szívélyes üdvözlet. —
V. Gy. Vönöck. A küldött egyháztörténeti 
adat feldolgozása nem olyan egyszerű. El
rontani nem akarom, azért késik. A kérdé
ses összeget nézetem szerint az emléklapok
nál kell elszámolni, örülnénk, ha szeren
csénk lenne. S zív üdv. — N. K. N agy
geresd . Köszönjük sok fáradozását. Gyö
nyörű eredmény. Levele érielmében intéz
kedtünk. S zív. üdvi — P. K. Szend. Kö
szönöm a névsort. Intézkedtünk. Szeretettel. 
— H. I. F elsöszakony . Meghatva olvastuk 
versét, mint val ásos lelkületének szép meg
nyilatkozását. Sajnáljuk, hogy formahibái 
nem teszik alkalmassá a közlésre. — L. S. 
Sopron. Köszönjük érdeklődését. Ezek a 
rejtvények nem alkalmasak, mert ilyen je
lentéktelen szavak kikeresése nagyon meddő 
munka. — K né I. I. Pazdica. Köszönöm 
a kedves küldeményt. Legközelebb sorra 
kerül. Tisztelettel. — K. F. K őszeg. A 
vers nehézkes s igy közlését mellőznünk 
kellett. — F . G. N szom bat. Köszönöm. 
Legközelebb sorra kerül. — P . M. Enying. 
Nagy örömöt szerzett újabb megszólalásá
val. Egyik szebb, mint a másik. Köszönöm. 
Nagy szolgálatot tenne, ha a siketnéma in
tézetet, annak taníiási módját egy meleg 
cikkben ismertetné. Szívélyes üdvözlettel. — 
N. Gy. Z ala istvánd . A III. évi előfizetést 
rendezettnek tekintiük. Köszönet eddigi fá
radozásáért! T. M. V ásárosfalu . A 
mutatványszámos „Nagyanya“ nevét nem 
közölte velünk. így a lapot az ön nevére 
küldtük Újpestre. Luther-társaságnál kap
hat bibliát különféle árban, — O rihodos es

Szalafö. Minden rendben van már, köszö
net szíves fáradságukért. — V. M T okaj. 
Kivételesen küldjük. — V. P. Tab. Már 
első alkalommal elküldettük, az elmaradt 
szám okat; úgy látszik a postán veszik el. 
A beküldött előfizetésért csak 19 lapot 
küldhetünk. — D. C. Zalalövö. A Luther- 
társaság könyvkereskedésében. Bpest VIII. 
Szent-királyi u. 51/a. — Zs. L. N agy
vázsony. Köszönjük szíves sorait. Tarto
zásuk tényleg 2 K. — B. J . Tényöfalu. 
Tévedtünk; szíves elnézését kérjük. Üdv. 
— K. S. T ét. Köszönöm a cikket. A fel
olvasás gyűjteményről legközelebb külön 
levélben irok, de még néhány választ kell 
bevárnom. Szeretettel.

G A H O N A Á B A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913 évi nov. hó 20-án.
Búza 19.30, Rozs 15.—, Árpa —.—, Zab 

—.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

S z a l ó k y  Z s ig m o n d
szobrász én kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szenthárom ságtér. 

H om okkő-, márvány-, gránit-, 
sy en it sirköraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Épületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 5

Toronyóra-
5 készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n .
(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban.
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e :  §
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K ö l t s é g v e t é s  bérmentYe.
í _______________
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ANGSTER JÓZSEF és FIA
------------- or^onaépitők.-------------
Két. arany, 1 ezüst és l  nagy niilleninmi éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon államijaranyércmniel k itüntetve. 

A lapíttato tt 1867-ben.

Orgona- és harmoniumgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építő i. —

A jánlják kitűnő hangú  ős erős szerkezetű 
légnyom atú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a legjutányosabb árak  mellett m űvészi kivitelben. Raktáron k itűnő  hangú

h a r m o n iu m o k  m inden n a g y s á g b a n .
E lektrom os fújtató  készülékek. 4

Árjegyzéket klváimlrn Ingyen küld az „Egyházi Mülpnr“  szerkesztősége.

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV S S
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron:

Félvászon kötésben, táb lán  k e h e l ly e l ............................................... K 2.20
Egészvászon „ „ „ tokkal, vörös metszéssel „ 2 80
Egyszerű  bőr „ „ „ „ arany n
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „

„ borjubőr „ „ „ „ „ „
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ „ 12*
Dallamos könyvocske a Kér. E n e k e sk ő n y v h ö z ...........................„ —.24
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek  meg, 25% árengedm ényben részesülnek, de a  szállítási költ
séget m indenkor a  rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell v iseln ie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes- 
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

6--
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s; iflHTOrgarE □
Elsőrendű haranggyÁr, szerel a k i
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

h arang fe lszere lő  gyár

B u d a p e s t R ó z sa -u tca  51—53
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal m inden e szakm ába vágó 
rrtunkát, u. m .: e lsőrendű h a ra n 
gok szállítását, régi harangok  át- 
ö n té sé t, régi harangok  á tsz e re 
lé sé t Pozdech-féle fo rg a th a tó  ö n 
tö ttvas-koronára , e se tleg  fo rg a t
ható  kovácsoltvas-koronára, kiko

p o tt csapok k icseré lését stb . 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat ju tányos á ron . 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, sa tu t s tb . e szakba vágó m unkát. Ju tányos árak , 
pontos és tisz tesség es  k iszolgálás. Árlap és költségvetés k ívánatra  I

0= =nES333aD= 0

Feiwel 
Lipót
utódai

első m. > kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  5

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K olozsvári-u tca  13.

Árjegyzék ingyen és bérmentve I

X KLa a

POHL GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —* Számtalan kitüntetés. 
G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

Turbinák.
5

Maiomberendezések.
Téglagyártó gépek.

A lapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

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

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban berendezett

harangöntődójiiket
a t. községeknek és egyházak
nak. H arangok bármely nagy
ságban és zengzetben, csak a 

legfinomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal öntet
nek. R epedt harangok újra
öntésnek; ezek, valamint az új 
harangok is a már meglévők
höz teljes összhangzatba öntet
nek. M inden harang hangja 
e lőre határoztatik m eg. 
Különösen figyelmeztetjük sza
badalmazott kovácsolt vas
b ól k észült szerkezetünkre  
nagy harangok részére, mely 

által ezek könnyen húzhatók s a falakat nem rázzák. 
Fakoronákkal bíró harangok ezen szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. K o v á c s o l t  v a s b ó l  készült tüzmentes

h a r a n g - á l l v á n y o k a t  3
célszerű szerkezetben olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk 
K öltségvetésekk el és k ép es árjegyzékkel kívánatra 
------------------postafordultával szo lgá lu nk .-------------------

Sár

$

rs^r
Nyomatott Welfiicb Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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VALLÁSOS NÉPLAP.
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
EI6flzet«<l ára é g isz  évre kSzvetlen küldéssel 2 korona 8 0  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , kézira tok  és m indennem ű meg

keresések  a  szerkesztőség  olm ére Körmendre (Vas vér m egye) kü ldendők . — Előfizetést elfogad m inden evang . lelkész és tanító  Is.

T A R T A L O M :  Sántha Károly: Szeresd a gyermeket! (Vers.) — Veszedelmes jelenségek. — Csiíe Károly: Rábczay ezredor- 
orvos úr. (Elbeszélés.) — Szalay Mihály: Rossz szokások. — Kapi Béla: Ami erősebb az embernél. (Elbeszélés.) — Báró Pod-

maniczky Pál: Imád ed din útja Krisztushoz. — Ország-Világ. — Persely.

Szeresd a gyermeket!
Szeresd a gyermeket, csókolva, ölelve, 
S boldogan érzed, hogy angyalt ölelsz

benne.
Szemében a jóság  s ártatlanság ragyog, 
Gyermekek, ti vagytok a földi angyalok.

Az ég  és föld között volt egy szép arany-
híd,

Ez a híd eltörött: ma fogytán van a h it: 
Hitre hévül, aki csókol gyermek-orcát — 
Gyermekeké — tanít Jézus — a meny

ország.

Élet pusztaságán tövisek teremnek,
A tövisek között liliom a gyerm ek; 
Fehér liliomok, míg nyíltok körülünk, 
Mi is tiszták vagyunk s veletek örülünk,

Jobbak leszünk, mikor tart imádkozás- 
Az Istennek tetsző jó illatozástok; [tok: 
Rossz útról a bűnös menten visszafordul, 
Áldást mond reátok s a könnye kicsor

dul !
S ÁN THA  KÁROLY.

Veszedelmes jelenségek.
Egyik napilapban olvassuk, hogy 

szarvasi evangélikus gyülekezetünk
ben veszedelmes egyenetlenségek dúl
nak. A gyülekezet legszentebb jogá
nak gyakorlásánál, a lelkészválasztás
nál merült fel az ellentét. Az úgyne
vezett kisgazdapárt jelöltjét nemzeti
ségi okokból nem fogadta el az 
egyházkerület elnöksége. Mikor azu
tán az egyházmegye elnöksége lelkész
választó gyűlést akart tartani, csak 
33-an jelentek meg azon. A többiek 
párthelyiségükbe mentek és elhatároz
ták, hogy kilépnek az evangélikus 
egyházból. Azonnal ívet köröztettek 
s azt 61 presbiter és több ezer hivő 
aláírta. A hír arról is megemlékezik, 
hogy a püspök és kerületi felügyelő 
meglátogatják a gyülekezetét s a vi
szálykodás békés elintézésére töre- 
kesznek. Megtörtént-e e és milyen 
eredménnyel, arról neri lvastunk, 
azt sem tudjuk, hogy e: szomorú
hiradás mennyiben felel 'g a való
ságnak.

Nagy szomorúság, mi . egy ház 
meghasonlik önmagával, ni íg szomo

rúbb, midőn a hit és lélek közössége 
által eggyé olvasztott gyülekezetben 
lobog a viszálykodás tüze. Elszorul 
lelkünk, midőn testvérek állnak szembe 
egymással s legszentebb jogukat nem 
tudják méltósággal és békességgel 
gyakorolni. Szeretnénk megkérdezni 
tőlük: mit várhatunk ellenfeleinktől, 
ha mi magunk sem tudjuk egymást 
megbecsülni ? . . .

Komoly aggodalmat ébreszt az a 
körülmény is, hogy egy tekintélyes 
gyülekezet tagjai szembehelyezkednek 
egyházi íelsőbbségükkel. Nem keres
sük, hogy annak az egyházkerületnek 
lelkészjelölési szabályrendelete jó-e 
vagy rossz, csak rámutatunk arra, 
hogy ez is törvényes formák között 
megalkotott szabályrendelet, melyet 
az egyházkerület többsége szentesí
tett. És mégis szembehelyezkedik vele 
egy gyülekezet. De hát mivé lesz a 
rend, a fegyelem, ha mi, az írás egy
háza elfelejtjük az írás szavát: „min
den lélek a felsőhatalmasságnak en
gedelmes legyen I. . .  “ Vagy már azt 
is elfelejtjük, hogy a felsőbbség iránti 
engedelmesség az összetartozás meg- 
erősítője ?

Egy kis beleszurt mondat szintén
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komoly gondolatokat ébreszt bennünk. 
Azt olvassuk, hogy az illető lelkész 
az egyik politikai párt jelöltje volt. 
Mindegy, hogy melyiké. A lényeg 
az, hogy a papválasztásba politikai 
dolgok játszanak bele. Az egyik po
litikai meggyőződésűnek más a je
löltje, mint a más politikai párton 
levőnek. Pedig mi köze van az egy
háznak, a gyülekezetnek a politiká
hoz ? Beereszthetjük-e templomainkba, 
tanácstermeinkbe azt a pártos szelle
met, mely városaink, falvaink békés 
nyugalmát feldúlja s ellenséggé teszi 
a testvért, a barátot ? . . .

És van még egy utolsó, egy ret
tenetes szomorúság ebben a kis hír
ben. Állítólag többen, mint ezeren 
elhagyták evangélikus egyházunkat. 
Ha valaki megkérdezné őket: miért 
hagytátok el vallastokat, mit felelné
nek ?. . Mert az egyházi felsőbbség 
nem úgy tett, mint ők akarták. Mert 
nem az lett volna a papjuk, akit ők 
szerettek volna. Ezért hagyták ott 
egyházukat, ezért tagadták meg apáik 
hitét. Dehát vájjon az ő vallásos 
meggyőződésük annyira beleolvadt 
annak az egy lelkésznek személyébe, 
hogy csak az ő lelkipásztorkodása 
alatt maradhattak evangélikusok ? ...  
Vagy az egyházi felsőbbségben any- 
nyira kimerítve látják az egyházat, 
hogy az irántuk érzett elégedetlenség 
miatt vallásukat is meg kellett tagad- 
niok ? . . Nem, evangélikusok ! az 
egyház nincsen egyes emberekhez 
kötve, az egyházat önmagában, ön
magáért is szeretnünk kell. Ha tite
ket csak egy személy köt az egy
házhoz és egy másik személy meg- 
gyűlöltetf veletek az egyházat, akkor 
lehetett egyházatok, melybe beleszü- 
lettetek, de higyjétek el, sohasem 
volt olyan egyházatok, amelyben él
tetek. Mert az igazi vallásos embert 
nem személyek, nem rokonérzések 
kötik egyházához, hanem lelki meg
győződése, az egyháza tanitásának 
igazságába vetett hite. Ezek pedig 
mindig megmaradnak, bár ég és föld 
elmúljék is.

Akik egy fellobbanó indulat hatása 
alatt, könnyelmű boszuállással oda
dobják azt a sokszor elmondott ki
jelentést : .akkor én kitérek ! ..  * azok 
nem tudják, micsoda kincset bírnak 
egyházukban és vallásukban.

Azért evangélikusok, vizsgáljátok 
saját lelketeket, egyházias érzesteket 
s keressétek meg: mi kapcsol titeket 
az egyházhoz? Keressétek és erősít
sétek az örökkévaló kötelékeket. Azu
tán vizsgáljátok meg gyülekezetete
ket, annak életét, szellemét és jól

vigyázzatok, hogy ilyen bomlasztó 
irányok abban gyökeret ne verhes
senek ! Mert ahol ilyen felfogás lesz 
úr a lelkeken, ott nemsokára egy 
nagy temetésre húzzák meg a ha
rangokat 1

Rábczay ezredorvos úr.
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

Rábczay Zsolt ezredorvosnak két 
nagy szenvedélye volt: a vadászás 
és a kártyázás. Tudvalevő dolog, 
hogy mind a két szenvedély sok 
pénzt fölemészt. így nem csoda, hogy 
Rábczay is nagy „hála Isten“-t mon
dott, amint végre valahára ezer ko
rona összekerült tárcájában. Ez is 
csak annyiban gyülekezett össze, 
mert évek óta sóvárgott egy új fajta, - 
finom vadászpuskáért. Megírta, a 
megrendelő levelet. Le is pecsételte. 
S bezárta Íróasztala fiókjába, azzal 
az elhatározással, hogy a következő 
nap délelőttjén feladja a postán, a 
pénzzel együtt.

Derült arccal ment aztán a kaszi
nóba, hol a mindennapos délutáni 
kártyakompániák javában nyelték már 
mintegy húszféle égő szivar és ci
garetta tengernyi füstvegyülékét.

És Rábczayt elragadta ismét a 
kártyázás bűnös szenvedélye. Haj, 
a kártyásoknak nagy szimatjuk van ! 
Megérezték a vadászpuska árát s 
egyszer csak azt vette észre Rábczay, 
hogy elgurult az ötven darab húsz 
koronás aranya a kaszinói bűvös 
asztalon. S csak akkor jutott eszébe 
a vadászpuska. Felugrott nagy elke
seredéssel a kártyaasztaltól s rohant 
át a ruhatárba köpenyéért.

Már indult kifelé onnét is, amikor 
elébe állt peckesen az új adóhivatali 
gyakornok — egy tizennyolc éves, 
vézna legényke — meglehetős kur
tán bemutatkozva:

— Csintalan vagyok.
— Én meg goromba vagyok!
— De kérem, Csintalan vagyok!
— Mondom, hogy én goromba 

vagyok! — szólt Rábczay s rohant 
lakasára.

Előszobájában Pista a cipőit pu- 
coválta.

Pistával ugyanis az az eset történt, 
hogy huszonegy éves korában osz
trák pénzen készült bugyogóba s 
magyarok pénzén készült kabátba 
bujtatták, így azon szerencsés hely
zetbe jutott, hogy nemcsak királya, 
de császára is lett neki. Ezen álla
potban vette magához Rábczay tiszti 
szolgának. ‘

Már mint mondám, Pista cipőt 
pucovált, még pedig bősz danáro- 
zással:

Mogyorósdon nagy a csalién,
Ott terem a derék kis lány.
Mennél nagyobb ott a csalién,
Annál derékabb a kis lány.

Rábczay az ajtón kívül hallgatta 
végig ezen költői strófát s aztán 
rettenetes haraggal berontott:

— Te, oktondi! hát még ez is 
nóta ?!. . .  Csallán, meg a kis 
lány I. . .  Oh, te szerencsétlen 1

Ennyi bosszúság után bevette ma
gát a dolgozószobájába. Megevett há
rom darab füstölt túrót (szülővárosá
ból küldözgette neki az ügyvéd bátyja) 
s megivott reá egy pohár jó piros 
bort.

Megneszelte ezt a Pista is, besom- 
polygott utána a kitisztogatott cipők
kel. Hátha — netán megszállja, mint 
már egy párszor, a jó lélek a nagy
ságos urat: juttat neki is egy po
hárral.

— Mutasd a cipőket! — förmedt 
reá Rábczay. Pista remegő kézzel 
nyújtotta át a lábbeliket.

— Mit csináltál velük, te perna- 
hajder ? 1

— Bekentem és kifényesítettem.
— Azt látom. De nem kefélted le 

előzőleg a sárt. Mit mondtam a múlt 
héten ? ! . . .  Ha mégegyszer ez meg
történik, pálcával csaplak meg. . .  
Nohát én nem hazudok neked in
gyen : feküdj rögtön ide a divánra I

Pista megrémülve tette le magát 
a kimutatott helyre.

— Nem úgy, fickó, nem úgy 1 
Megfordítva feküdj 1

Rábczay reá suhintott Pistára s 
az, szégyen ide, szégyen oda, sírva 
fakadt. '

— Oh, te pipogya, birkaszívü 
fráter! még ezért is sírsz?! Restel
lenem kell, hogy magyar vagy! . . .  
Nesze ez a pálca, üss rám vele, 
mekkorát csak tudsz. Meglásd, még 
csak fel sem szisszenek 1 — szólt 
Rábczay s megfelelően helyezé el 
testét a divánon.

— Nohát! . . .
— Isten neki! — gondolá Pista, 

— a parancs: parancs. — Neki hu- 
zakodva akkorát csapott reá, hogy 
majd elrepedt a nadrágja.

— Tyü, oktondi fickó, kétakkorát 
ütöttél reám, mint én te reád !... 
No lásd, mégsem bőgök én, mint te!

Nem is ült le Rábczay másnap a 
kaszinóban a kártyasztalhoz (igaz, 
hogy többé később sem) s az olvasó
teremben is állva lapozta át az új
ságokat. ______ _
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R ossz szokások .
Irta : S zalay  M ihály.

II. Gondozatlan temetők.
Ha küzdenünk kell a temetői gyer- 

tyagyújtogatások ellen, nem szabad 
szó nélkül hagynunk a temető gondo- 
zatlanságát sem. Puszta temető: lelki 
sivárság. Elhagyatott sírok : eldúrvult 
érzések. Aki elfelejti elhunyt apjának, 
anyjának, testvérének, gyermekének 
emlékét, elfeledkezik az az élők meg
becsüléséről is. A rendezett temető 
kegyeletet ébreszt a halottak, tiszte
letet a hátra maradottak iránt, de a 
rendezetlen temető valami bántó ér
zést kelt föl szívünkben. Nem meg
nyugtat, hanem fellázít. Nem csendes, 
megbékítő szomorúságot, hanem ri
deg, lemondó keserűséget rajzol ar
cunkra.

Pedig sok helyen nem gondolnak 
a temetővel. Elkísérik halottjukat, de 
meg nem látogatják. \  halottak el
feledve porladoznak. a sírok elvadulva 
horpadoznak. Egy-két szál virág, vagy 
árnyas fa szelíden suttogná: „Van, 
aki gondol rátok; van, aki most is a 
magáénak tart benneteket I“ A sok 
kóró és szanaszét elfutó akáchajtás 
meg csutolódva hajtogatja: „Csak
hogy már a föld alatt vagytok! Csak
hogy végre megszabadulhattunk tő
letek ! *

Ne feledjük, hogy a temetőnek 
nevelő hatása is van. Érdemes néha- 
néha meglátogatni és szavát meghall
gatni. A gyermeknek apja, anyja sír
jánál eszébe jut talán egy komoly 
arc, egy kérő, könnyes szempár, egy 
intő szó, egy régi imádság, egy jó 
példa, amit náluk látott, tőlük tanult 
és ez akárhányszor visszatartja a 
rossztól, ösztönzi, erősíti, hogy meg
maradjon a jóban. A szülő meg míg 
könnyével öntözi az elköltözött gyer
mek sírját, megtanulja az életben 
maradt gyermekeket kétszeresen féltő 
gonddal szeretni. Az elbizakodott em
bernek a temető a gazdagság, a sze
rencse, a földi élet semmiségét mu
tatja, a hivő lélek figyelmét pedig a 
mulandóról a romolhatatlanra, az 
örökkévalóra irányítja.

A temető: örök pihenés helye, új 
élet kapuja, a keresztyén reménység 
veteményes kertje. Békén pihennek a

megfáradtak ; bezárultak a sírok, hogy 
szebb hajlék kapui nyíljanak; elvet
tetik a test, mint a gabona mag, hogy 
megromoljon, mert csak úgy kelhet 
ki új hajtásként az új élet, és ez te
remhet aztán több gyümölcsöt. (Já
nos XII. 24.)

Jó érzésű ember tiszteli a temetőt. 
De micsoda tisztelet az, mikor sok
szor még rendes árkolása sincsen, 
hogy az állatok be ne menjenek és 
meg ne tiporják a sírokat. így aztán 
akad olyan testi-lelki szegény ember 
is, aki szamarát, kecskéjét, ott legel
teti.

Ta'án nem kell túlságosan hang
súlyozni, hogy helytelen szokás az 
is, ha a temetőn keresztül-kasul jár
nak a mezőre menők, sőt akárhány 
helyen a pincéző éjjeli akakok is. 
Tudok rá esetet, hogy egy részeg 
ember este végig terült a sírok kö
zött. Azon az utón ment később egy 
másik nehéz fejű halandó, megbotlott 
amabban, rázuhant és amint észre
vette, hogy valaki nagyot nyög és 
megmozdul alatta, a rémülettől félig 
kijózanodva ugrott fel, hogy eliramod
jék. Az első ködös ésszel azt gon
dolván, hogy otthon a felesége adja 
ki neki ütésekben a porcióját, felkö
nyökölve és az akkor is szorongatott 
üvegét előre nyújtva könyörög: „Ne 
bánts már na, inkább te is igyál!“ 
Mikor a másik látta, hogy nem kísér
tet, visszament és a rémületért egy ki
húzott keresztdarabbal jól végigverte.

így lehet a rendetlen temető ren
detlen emberek segítségével a komoly
ságnak, kegyeletnek eltemetője.

Ami erősebb az embernél.
Elbeszélés. Irta : K api B éla.

Ötödik fejezet.
Útban A m erika  felé .

Az egyik csoportban Dömötör bácsi 
körül gyülekeztek a marosujlakiak. 
Megszerették az ősz embert a csöndes 
szaváért, okos fejéért, meg a jó szívé
ért. Ha valakinek baja esett, csak 
hozzá ment. A Földes Balázsék Jul- 
csája többet üldögélt az ő ölében, mint 
az anyjáéban. Sokat mesélt neki Dö
mötör bácsi az ő kicsi unokáiról, 
Pistáról, Juciról.

— Rettenetes nagy ez az alkot
mány — jegyezte meg elgondolkodva 
Sipos András.

— Bizony nagy! Hagyták rá a 
többiek.

— Nagyobb mint gondolják — 
szólt Dömötör. 220 méter hosszú, 25 
méter széles. 3600 embert visz rende
sen. Mentem már máskor is vele. 
De sajnálhatják kegyelmetek, hogy 
nem látták még berakodás előtt. Ha 
szerét tehetik, meg is nézzék vala
hogyan, mert bizony érdemes rá. 
Gondolják cl, hogy az egész hajó hét 
emeletes. Külön vannak az I. és II. 
osztályos utasok szobái. Ott bezzeg 
csupa szőnyeg, kényelem és díszítés 
minden. Nem zsúfolódnak, mint mi 
szegény emberek. Vannak külön ter
mek, ahol dohányoznak, egy másik
ban beszélgetnek, a harmadikban ol
vasnak. De nem csak könyvet ám, 
mint maguk gondolják, hanem újsá
got is.

— Talán bizony ezek a madarak 
hozzák nekik, mondta tréfásán az 
egyik, s a hajó körül cikázva repülő 
sirályokra mutatott.

— A hajón nyomtatják, — foly
tatta Dömötör. Valami újfajta telegrá- 
fon, amelyikhez még csak drót se 
kell, mindennap megkapja a hajó
kapitányság a híreket. Azt azután 
összeállítják s lenn a nyomdában 
mindennap kinyomatják. Nem is 
unatkoznak az úri népek ! Mindennap 
van számukra muzsika meg tánc. 
Szép élet az övék! . . .

— Hát a m ienk?... kérdezte a 
sarokból egy szorongó hang.

Dömötör egy ideig hallgatott, azu
tán csöndesen felelt. — Volt ennél 
már rosszabb meg jobb dolgóm is. 
Mindent úgy kell venni, ahogy van!

— Csak azt nem értem, szólt az 
egyik, hogyan tudják azt a töménte
len húst, lisztet, meg mindenfélét 
magukkal hozni, amire szükségük van ?

— Biz’ ez nagy dolog, felelt Dö
mötör. Ennyi ezer emberről gondos
kodni, elég sok gondot okoz. Mikor 
először kiutaztam, minden krajcár 
pénz nélkül vágtam neki a nagy út
nak. Nagyrészt gyalogoltam, de utaz
tam a vonat ütközőjén meg tetején 
is. Hanem mindez könnyű dolog volt! 
A neheze a tengernél kezdődött. Hi-

E lm arado ttnak  tek in th e tjü k  a z t  a k ö zség e t, ahol 
fo g y a sz tá s i sz ö v e tk e z e t n in c s ! Hangya a  M agyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i é s  É rté k e 

sítői S zö v e tk eze téh e z , B udapest
IX., Közraktár-utca 34. szám.

(Saját palo tá jában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár

A fogyasztási szövetkezetek  révén  szerezheti be egy-egy 
falu népe m indennem ű h áz tar tás i és gazdasági c ikkeit és 
ita lszükség letét a leg ju tányosabban , úgyszin tén  ham isí
ta tlan  m inőségben. — A m elyik községben fogyasztási 
szövetkezetét akarnak  lé te síten i, a mozgalom kezdői for- 

- dúljanak ú tb a ig az ításé rt a

több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  50 millió 
-■ ■■■■..- ■ ■ : korona  évi forgalom m al. —

L ev é lc ím : H A N G Y A , B udapest, postaflók 109. szám.
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ába iparkodtam, nem tudtam hajóra 
jutni. Emlékeznek rá, hogy mikor a 
kisgőzösre szálltunk, arra jobb felé lát
hattak egy nagy-nagy gyárformát. 
Az egy hajógyár volt. Hát ott dol
goztam egy álló esztendeig. 4000-en 
voltunk. Hatszor annyian, mint otthon 
a falunkban. Én azonban nem ácsolni 
akartam, hanem világot tapasztalni. 
Végre egy emberséges magyar hajós
tisztnek megesett rajtam a szíve. 
Szólt a kapitánynak egy jó szót s 
felvettek a tűtők közé. Az igaz, hogy 
megszenvedtem odalenn abban a tü
zes pokolban 1 Dehát nem erről aka
rok most beszélni, hanem azt akarom 
megemlíteni, hogy akkoriban a raktár
felügyelő — szintén magyar ember — 
végigvezetett az összes raktárokon s 
elmagyarázott mindent. Hát mondha
tom emberek, szemem szám elállt a 
csodálkozástól. Hajónk a miénknek 
csak fele volt, mert 1630 embert 
szállítottunk. És mégis 20 ökörnek, 
15 borjúnak, 30 üszőnek, 15 disznó
nak, 1500 szárnyasnak megfelelő hús 
volt a hűtőkamrákban; vittünk 1700 
font halat, 400 font füstölt nyelvet, 
1300 font vajat, 3000 liter tejet, 
8300 font gyümölcsöt. És még ki
tudná a sok mindent elsorolni, a sok 
zöldséget, burgonyát, lisztet. Arra is 
emlékszem, hogy mennyi innivalót 
vittünk. 400 ezer liter vizet, 12000 
liter bort, 15000 liter sört hordókban, 
3000 üveg sört. Bizony rettenetes 
sok mindennel felrakodik az ilyen 
hajó I Hát azt tudják-e, hogy akkori
ban a mi hajónk naponként 572000 
kgr. szenet fogyasztott. A szénkam
rákban 5 millió kgr. szén volt felhal
mozva. Beleszédült az ember, ha vé
gigjárta a sokféle kamrát, raktárt s 
a víz  alatt levő helyiségeket. De ezek 
után elképzelhetik azt is, hogy milyen 
nagy rendnek kell az ilyen hajón len
nie, hogy minden jól elférjen! . . .

Az emberek csodálkozva hallgatták 
Dömötör beszédét s bámulattal jár- 
tatták végig tekintetüket a nagy úszó 
városon.

Egy hajóstiszt jött hozzájuk. Egy
kettőre megcsinálta a beosztást. Kü
lön rakták az asszonyokat, külön a 
férfiakat, külön a családosokat. A fa
fekvőhelyek egymás fölött voltak el
helyezve, arra tették a szegényes, 
vékony ágyneműt. A hajóstiszt azt 
is megmondta, hogy melyik csoport
hoz melyik mentőcsónak tartozik. 
Egy mentőövet is leakasztott s meg
mutatta, hogy hogyan kell felcsatolni. 
Jó ilyesmit tudni.

Alkonyaikor meghúzták vacsorára 
a csengetyüt. Mindegyik odatartotta

bádogedényét s abba nagy vedrekből 
belemerték ételüket. Kóstolgatták ka
nálvégről, de csak nem csúszott le 
torkukon. Tudja Isten, micsoda nem
zetbeli szakács mi mindent beleka- 
varszolt abba. Egy tejfölös szájú 
siheder lecsapta a kanalát. — „Állat
nak való ez, nem embernek 1.. “

— Eszöl még rosszabbat is 1 ... 
szólt csöndesen Dömötör.

— De bizony igaza van 1 vették 
pártfogásba néhányan. Nálunk a disz
nók is különbet esznek 1

Dömötör a vállát vonogatta. — Ha 
nincsen más vágyódástok, hanem 
csak hogy jól egyetek, akkor kár 
volt eljönni otthonról. Mert sok min
dent nem tud a magyar. De enni, 
azt tud emberül I. .

Kedvetlenül mentek régi helyükre. 
Tornyos hullámok ringatták jobbra- 
balra a hajót. Az emberek homlokát 
kiverte a verejték, fejük zúgott, tag
jaik elzsibbadtak.

— No, csak elő a sligovicás üveg
gel. Máskor félméreg, ilyenkor fél
orvosság !

A pálinka tette-e, vagy hogy a szür
kület rájuk borította szárnyait, nyi
ladoztak az ember-lelkek s közelebb 
húzódtak egymáshoz.

— Sohasem jöttem volna, ha át- 
vehetem az apám birtokát! De hát 
nem jöttem ki az öreggel 1. . mondja 
egy tiszaparti legény.

— Csak légy kinn két hónapig — 
szól Dömötör, — majd megcsókolnád 
az édesapád kezét, mit most eltaszí
tottál.

— Úgy bizony, — helyeselnek az 
öregek. De a legény hánya-vetin 
vonogatja a vállát.

— Engem az adósság vert ki. Itt 
akarom kikereskedni a törlési nyug
támat, — folytatja egy másik.

— Azt már megteheted, — nyug
tatja meg Dömötör. Mert az ameri
kai pénz Amerikában nem sok, hanem 
ha haza küldöd, akkor sokat ér.

— Ha az Isten megsegít, — szólal 
meg Földes Balázs — én birtokot 
veszek. Otthon eladtam mindenemet 
és kinn akarok maradni.

— Akkor mi fordítva csináljuk, 
szólt Dömötör, mert én meg Ameri
kában adok el mindent, hogy haza 
mehessek.

— No, ha nem nézném öreg korát, 
azt mondanám, hogy nem okosan 
tesz kegyelmed. Nézze csak ezt a 
nyomtatott Írást, megvan benn aku- 
rátusan mondva, hogy ingyen birto
kot kapunk, éppen csak hogy a csa
tornázási költséget kell fizetnünk. 
Otthon drága pénzért sem kapunk '

földet, itt meg ingyen adnak. Bizony 
meg lehet itt gazdagodni!

— Én mégis eladom a birtokomat.
— Mennyije van ?
— Lehet vagy 120 hold.
— És mennyiért adná, — kérdezi 

tovább a magyar.
Az öreg Dömötör elnéz a fejük 

fölött s csöndesen szól, mintha csak 
magának mondaná: — ha otthon 15 
holdat kihasítanának, odaadnám.

Hirtelen belevág a hallgatag Iste
nes : — én megveszem I. .  .

— Te Mihály?., kérdezik csodál
kozva marosujlakiak. Hol van neked 
15 holdad ?

— Venném, adósságra, feleli za
vartan Istenes. De meg úgyis minek ? 
Kapok én a Kelemen földjéből.

— Úgy sem adnám. Próbáljanak 
kelmedék máshol szerencsét, mondja 
elgondolkodva. Mi csak négy házzal 
vagyunk, kertünk végében mégis 23 
sirhalom van felföldelve.

Földesék Julcsája odadörgöli kis 
arcát Dömötör karjához.

— Dömötör bácsi, melyikben lakik 
Pista, meg a Juci?..

— Az emeletesben, kicsi lányom.
— És az anyjuk, meg az édes

apjuk ?. .
— Azok a kert végében, mély, 

keskeny, kicsiny házban.
— Mit visz Dömötör bácsi a Pis

tának, meg a Jucinak ?
— Huszárkardot, forgós csákót, 

magyar viganós babát.
— Hát az anyjuknak, meg az ap

juknak ?
— Egy zsákocska magyar földet.
Kis idő múlva hozzátette; — de

adok magyar földet a gyerekeknek 
is ! Istenemre, adok nekik otthon 
magyar földet 1

Csöndesség szállt az emberekre. 
Görnyedve húzódtak össze, fejüket 
csüggedten mellükre horgasztották.

Szivük elszorult s torkukat isme
retlen érzés szorongatta. Hívatlan 
könny szivárgott szemükbe s azon 
a fénylő cseppen keresztül különös 
dolgokat láttak. Szalma fedeles kis 
házat, eperfás udvart, tiszta nézésű 
asszonyt, mosolygós képű gyereke
ket. És látták saját magukat, amint 
földjükről hazatérnek; az asszony 
ráteríti a sima asztalra a magaszőt
tet, a gyerekek odajönnek imádkozni. 
És leiköket körülöleli egy édes me
legség: az otthon boldogsága.

Egy rekedt hang megszólalt: — 
merre is van Magyarország ?. .

Az öreg Dömötör kinyújtotta kezét: 
— arra 1..

Lassan megfordultak mindannyian
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s összeszorított ajakkal, égő szemek
kel néztek a messze alkonyatba, 
néztek, néztek arra felé, ahol van 
egy darab föld, melyről azt mondják: 
az én hazám!

(Folytatjuk.)

O lvassátok  a bibliát.
Zsolt. 119., 105. x

l ó i  biblia a házban nincs, Tanyát a sálán tttátl ott, 
Hiányzik ott a leoföhh kincs, De Isten nem lei hajlékot
N o v e m b e r  30. v a s á r n a p ,  Ján. 1, 1 — 9. 
D e c e m b e r  1. hétfő, „ 1, 10—18.

„ 2. kedJ, „ 1, 19—28.
„ 3 s z e r d a ,  „ 1, 29—34.
v 4. c s ü tö r t ö k ,  „ f, 35—42.
„ 5. péntek, „ 1, 43—51.
, 6. szombat, „ 2, 1 —12.

Imád ed din útja Krisztushoz.
Irta: Báró Podmaniczky Pál.

(Folytatás.)

Meghasonlott lélekkel tért vissza 
Agrába. Szeme egyre jobban meg
nyílt. Meglátta azokat az undok fe
kélyeket, amelyeket a mohamedán 
kegyesség véd és takargat. Látta, 
hogy azok a „szentek“, fakirok, za
rándokok, hittudósok, akikért úgy 
rajongott, sokszor a legocsmányabb 
bűnök fertőjében hevernek. Látta, hogy 
a kegyeskedésnek rugója bizony leg
többször nem ,a békesség után való 
vágyakozás (mint nála), hanem a 
pénzvágy és a hiúság. Hite a moha
medánizmusban teljes hajótörést szen
vedett. S a mohamedánizmussal 
együtt leszámolt minden más vallás
sal. A keresztyénséget, azt hitte, hogy 
eléggé ösmeri a mohamedán irók vita
irataiból és nem sokat tartott felőle. 
El is határozta, hogy teljesen fel 
hagy az igazság keresésével. Úgy 
vélte, elég lesz, ha azt az ismeretlen 
Istent, a kinek teljes ismeretére eddig 
hiába törekedett, továbbra is tiszteli 
és, amennyire lehet, igyekszik lelki
ismeretének tanácsa szerint az ő 
akarata szerint élni. Azt remélte, hogy 
ily módon helyreáll idővel benső 
világában az összhang és sokat szen
vedett, küzdött lelke megnyugodhatik. 
Csalódott. Az a sovány bölcseség, 
amellyel lelkét ki akarta elégíteni, 
éppen akkor hallgatott mélységesen, 
a mikor a legnagyobb szükség lett 
volna vigaszára. Ha a halál, az ítélet, 
az örökkévalóság gondolata magános 
órákban hívatlanul elébe toppant, ak
kor érezte, hogy az előtt az ismeret
len Isten előtt minden istenfélelme, 
jóigyekezete, s bölcsessége dacára 
Ineg nem állhat. Lelkének békétlen
sége egyre növekedett. Kimondha

tatlanul boldogtalannak, tehetetlennek 
és elhagyottnak érezte magát. A lélek 
szenvedései alatt végre a test is össze- 
roskadt. Beteg lett testileg is, nem
csak lelkileg. Hiába kért az orvosok
tól tanácsot. Lelkének nagy baján 
úgy sem segíthettek.

Agrában sem volt már maradása. 
Lahoreban, az ottani tanítóképzőben 
vállalt nyelvmesteri állást. Szétdúlt 
lélekkel, reményevesztetten ment oda. 
Nem is sejtette, hogy mint Istennek 
újjászületett gyermeke, mint új ember 
új élettel, új reménységgel fogja el
hagyni nemsokára Lahoret.

A nagy fordulatot életében két 
esemény készítette elő.

Az egyik esemény eleinte nagyon 
jelentéktelennek látszott. Egy beszél
getés volt, amely közte és a lahorei 
tanítóképző egyik tanára, egy kegyes 
öreg angol között folyt le. A vallás
ról volt szó. Imád ed din nem tit
kolta nézeteit: a vallások valameny- 
nyien csak az embereknek Istenről 
alkotott fogalmaiból vannak össze
szerkesztve, isteni kinyilatkoztatás 
nincs, a vallások egyike sem elégít
heti ki az ember lelki szükségleteit. 
Az angol nem kezdett vitát, csak azt 
kérdezte, hogy vájjon tanulmányozta-e 
már a keresztyén vallást és arról is 
így itél-e ? Imád fölényesen, mint aki 
Ítélete igazságáról feltétlenül meg van 
győződve, igennel felelt. Az angol 
erre reá szegezte átható tekintetét és 
kérdését megismételte. Imádnák erre 
akarva nem akarva legalább azt be 
kellett vallania, hogy Ítéletét csak a 
mohamedán hittudósoknak a keresz- 
tyénség ellen irt iratai alapján és nem 
saját vizsgálódása alapján alkotta meg, 
sőt azt is kénytelen volt beismerni, 
hogy a bibliát sem olvasta még. 
Az angol erre teljes nyugodtsággal 
csak arra figyelmeztette, hogy az 
ítélet napján aligha fog megállhatni 
az örök biró előtt, ha kiderül, hogy 
érzelmét, amely Isten adománya, 
éppen a keresztyénségnek igazságos 
vizsgálatára nem használta föl és az 
önálló vizsgálódás helyett mások 
ítéletét fogadta el vakon. A beszél
getés eredménye az lett, hogy Imád 
ed din beismerte Ítéletének alaptalan 
voltát és megígérte, hogy el fogja 
olvasni a bibliát. Hogy ez Ítéletén 
mitsem fog változtatni, arról rendü
letlenül meg volt győződve.

A másik esemény sokkal jelenté
kenyebb volt és Imád ed dinre rop
pant hatással volt. Legjobb barátja 
Szafdar Ali elhagyta apái hitét és 
keresztyénné lett. Imád ed dinben 
erre a hírre fölébredt a mohamedán

türelmetlenség és gőg. Nem tudott 
belenyugodni abba a ténybe, hogy 
legjobb barátja keresztyén. Iszonyú, 
érthetetlen megtévelyedésnek tekin
tette. Elhatározta, hogy megkísérli, 
hátha sikerül barátját a helyes útra 
visszavezetnie. Azzal tisztában volt, 
hogy csak saját fegyverével győzheti 
meg, vagyis alaposan meg kell is
mernie a keresztyénséget, hogy barát
ját annak hamis voltáról és tarthatat
lanságáról meggyőzhesse. Barátjának 
áttérése tehát szintén csak azt az el
határozást érlelte meg Imád ed din
ben, hogy a bibliát alapos tanulmány 
tárgyává teszi. Kötelezte erre most 
már nemcsak az angolnak adott ígé
rete, hanem a szerinte megtévelyedett 
barát iránt való szeretet is.

Ily érzelmekkel fogott Imád ed din 
az újszövetség olvasásához. Nem a 
saját lelkének érdeke késztette reá, 
hanem többé-kevésbé külső körül
mények és ime az ige még az ő meg
keményedett szívén is megmutatta 
hatalmát 1 Már Máté evangéliumának 
V. fejezete megragadta. A boldogság 
nyolc föltételének olvasásakor valami 
különös, jóleső melegség árasztotta 
el szívét. A parancsolatok magyará
zata mélységesen megszégyenítette 
és megalázta. Mohamed arra tanít, 
hogy az ellenséget gyűlölni és tűzzel- 
vassal irtani kell; Krisztus azt kívánja 
övéitől, hogy ellenségeiket szeressék 
és áldják. Mohamed csak a vak „ki- 
semet“-ről, a könyörtelen sorsról lúd, 
amely önkényesen, szeretet nélkül 
intézi az ember élete folyását; Krisz
tus a mennyei atyáról beszélt, aki 
rólunk is gondot visel mint a mező 
liliomjairól és az ég madarairól és a 
kinek atyai szeretetében megbízhatunk, 
megnyugodhatunk. Jézus a farizeusok 
böjtölésének, imádkozásának és ala
mizsnaosztogatásának hiábavalóságá
ról szól. Vájjon nem tapasztalta mind
ezt Imád ed din a saját maga életé
ben is ? Már maga a hegyi beszéd 
egy hatalmas lépéssel előbbre vitte 
Imád ed dint: meggyőzte arról, hogy 
a keresztyénség magasan fölötte áll 
az izlamnak.

Az újszövetség olvasása által egyre 
több világosságot nyert. Ngm hiába 
virrasztott mellette éjszakákon át. Az 
Úr Jézusban megjelent üdvösség egyre 
világosabban alakult ki előtte. Keresni 
kezdte a misszionáriusok társaságát, 
akik szeretettel vették gondjaikba és 
segítségére voltak, hogy az üdvös
ség felé vezető úton egyre tovább 
jusson. Egy év leforgása alatt elvé
gezte a kegyelem a maga munkáját 
Imád ed din sokat vergődött lelkén.
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Megismerte, hogy Jézus Isten Fia Is
tennek ama báránya, amely lemosta 
az ő bűneit is és alázatos lélekkel 
elfogadta a váltságot és békességet 
talált a Jézus vérében.

Imád ed din tudta, hogy mit vár 
most tőle Jézus és tudta azt is, 
hogy ő mit várhat most a világtól. 
Tudta, hogy Jézus nyílt és bátor bi
zonyságtételt vár tőle. Ezzel nem is 
késett. 1866-ban az amritszari misz- 
sziói templomban fölvette a szent ke- 
resztséget. Hogy a világtól most már 
egyebet nem várhat, mint sajnálko
zást, gúnyt, gyűlöletet, azt jól tudta. 
Készséggel vette magára a keresztet. 
Amint a keresztség felvétele előtt nem 
tudták megtántorítani állítólagos jó 
barátjai, akik a döntő lépéstől vissza

akarták tartani, úgy a keresztség után 
sem tudta megrettenteni a gúnynak 
és gyűlöletnek reázúduló áradata. 
Barátai, rokonai elfordultak tőle, csak 
atyjával és testvéreivel válthatott oly
kor levelet.

Imád ed din boldogsága 2 év múlva 
vált teljessé, amikor az Úr meghall
gatta atyjáért és testvéreiért mondott 
imádságait, öreg, a sír szélén álló 
99 éves édesatyja és egyik fitestvére 
és annak felesége elfogadták az Urat 
és az amritszari templomban meg- 
keresztelkedtek.

Imád ed din a Krisztus evangéliu
mának szolgája lett. 30 éven át volt 
az amritszari gyülekezetnek hűséges 
lelkipásztora. Az ő gyülekezete azon
ban voltakép sokkal nagyobb volt.

Hatalmas művekben támadta az izlam 
tudományát és ezek a könyvek elju
tottak a mohamedán világ legvégső 
határáig. Hol itt, hol ott voltak egy 
kereső léleknek segedelmére, oszlat
ták a sötétséget körülötte és vezették 
a világ világossága, Jézus felé. Iro
dalmi érdemeinek elismeréséről a can- 
terbury érsek a hittudomány doktorává 
nevezte ki. 1903-ban elhívta ugyan az 
Úr Imád ed dint a földi küzdőtérről, de 
könyvei révén azért ma is ott harcol 
azok sorában, akik a Jézus zászlaját 
akarják föltűzni az izlam bástyáira.

Imádkozzunk azért, hogy Isten or
szága jöjjön el hatalommal a moha
medán világba, hogy sok kereső, bol
dogtalan Imád ed din mehessen át 
a halálból az életbe! (Vége.)

\  ä

Az e g y h á z  köréből.
Az érdem jutalma. Szép ünnepély 

színhelye volt november 15-én a büki 
evang. iskola. Az érdemes néptanítók 
jutalmazására létesített sopron megyei 
alapból ekkor adott át Dr. Baán 
Endre főispán. Hajas Antal alispán, 
Dr. Schvetz Vilmos kir. tanfelügyelő, 
Kakas János árvaszéki elnök, Simon 
Géza főszolgabíró és Balogh Dénes 
szolgabiró a büki evang. egyházköz
ség kiváló tanítójának: Hajas Kál
mánnak 300 korona jutalmat. Úgy
szintén egy elismerő oklevelet is.

A jutalmazottat előbb az érkezett 
vendégek: az alispán, a főispán, a tan- 
felügyelő s a kath. hitközség nevében 
Rozsos Ferenc büki plébános üdvözöl
ték. Majd utánuk Farkas Elemér lel
kész tolmácsolta a közélet terén az 
alkotó s építő munkából osztályrészét 
bőven kivett érdemes férfiúval szem
ben nem csak a büki evang. gyüle
kezet, hanem az összes közintézmé
nyek, így : a dalárda, az olvasóegylet, 
a tűzoltóegylet, a község és elöljáró
sága ragaszkodását s meleg háláját.

A felnőtt tanítványok és kartársak 
nevében Kisfaludy Károly büki má
sodik tanító üdvözölte meleg szere
tettel azt a férfiút, ki egy egész nem
zedék szivébe ültette el a legneme
sebb plántákat: a tiszta erkölcs, az 
istenfélelem, a hazaszeretet virágait.

Az iskolás növendékek nevében 
Mészáros Ilonka nyújtott át a tanít

ványaitól rajongásig szeretett tanító
nak szép beszéd kíséretében egy vi- 
rágkoszorut.

Az elhangzott beszédekre a meg
jutalmazott meghatva válaszolt s míg 
remegő hangon hangsúlyozta azt, 
hogy 42 évre terjedő tanítói műkö
désének legszebb napja ez volt, a 
körülállók szemei megteltek könnyek
kel.

Adjon a jó Isten a megjutalma- 
zottnak sok s boldog esztendőt. Egy
házunknak pedig sok őhozzá hasonló 
buzgó s egyházát szerető tanítót 1 

Vallásos estély s egyházi ének
tanulás. Élvezetes estében volt része 
e hó 16 án, vasárnap, a mihályi-i ev. 
leánygyülekezetnek. Ugyanis Takáts 
József tanító, aki az ének és zene 
iránt való lelkesedésének és zenei 
tudásának már eddig is sok fényes 
tanujelét adta, elhatározta, hogy új 
énekeskönyvünk gyöngyeit megismer
teti és megkedvelteti a hívekkel s azok 
szívet-lelket nemesítő dallamát a téli 
esték felhasználásával betanítja. Va
sárnap a „Ne csüggedj el kicsiny se
reg* és „Térj magadhoz drága Sion“ 
voltak soron. Takáts József tanító 
ezenkívül érdekes és tanulságos fel
olvasást tartott a magyarok ősi szo
kásairól és műveltségi viszonyairól. 
Az élvezetes estét imádság zárta be. 
A hívek élénk érdeklődése mutatta, 
hogy a lelkek mily nagy örömmel 
fogadják lelkűk gazdagítását.

Gyászrovat. A múlt héten ismét

gazdag aratást tartott a halál. Egy
házunk őrállói közül magához szó
lította Horváth Károly hántai lelkészt 
élete 57-ik évében. Gyülekezetének 
szeretett lelkésze, egyházának buzgó 
vezére volt, kinek koporsóját kedve
sein kívül igaz gyásszal vette körül 
anyaszentegyháza. Kedden temették 
nagy részvét mellett. — A pozsonyi 
ev. lyceum épületére is gyászlobogót 
tűztek ki. Karmaik Károly nyug. lie. 
tanár 75 éves korában elhunyt. Tizen
hat évet töltött nyugalomban. Egész 
életét evangélikus tanügyünknek szen
telte s hiven végzett munka után 
tért apáihoz pihenésre. — Eltávozott 
a minden halandók utján Ringbauer 
Gusztáv rajkai lelkész, mosoni fő
esperes, 63 éves korában. Gyüleke
zetének kiváló lelkésze, egyházme
gyéjének avatott vezére volt. Vasárnap 
temették nagy részvét mellett. Áldott 
legyen az elköltözöttek emlékezete !

Vallásos estély Szentgotthárdon. 
A szentgotthárdi missziói egyház 
ádvent első vasárnapján a templomban 
este 6 órakor vallásos estélyt rendez 
a következő műsorral: 1. Közének. 
2. Előírna. 3. Felolvasás, tartja: Kapi 
Béla körmendi lelkész. 4. „Felfelé 
csak ég felé“ solo ének. Énekli: 
Szulczer Henriette k. a., orgonán kí
séri : dr. Berta Benő. 5. Szivárvány. 
Költemény. Előadja: Czipott Géza 
helyi lelkész. 6. Utóima. 7. Közének.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére.
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Itthonról.
Kossuth Ferenc születése napja.

Kossuth Ferenc vasárnap töltötte be 
születésének hetvenkettedik évforduló
ját és ebből az alkalomból az egész 
országból fölkeresték üdvözletekkel. 
Egészségét különben már visszanyerte, 
csak még nagy kíméletre van szük
sége.

Szögyény lemondott. Szögyény Ma
nch László gróf, a berlini magyar
osztrák nagykövet benyújtotta le
mondását.

A ceglédi gőzmalom égése. Óriási 
tűz ütött ki Cegléden. Kigyu'adt az 
állomás szomszédságában épült ha
talmas ötemeletes gőzmalom. A ha
talmas malom egész nap égett s több 
város tűzoltóságának sikerült csak 
nagy erőfeszítéssel a tüzet elfojtani.

Uj parti mozsárágyuk. A hadveze
tőség nagyobb mennyiségű 52 centi- 
méteres parti mozsárágyut rendelt 
meg. Ezek az ágyuk ezer kilogram 
súlyú akna-gránátokat tizenhat kilo
méternyi távolságra lőnek ki egyetlen 
lövéssel, mellyel egy dreadnoughtot is 
tökéletesen meg lehet semmisíteni.

K ét m agyar t is z t  lég i ú tja  Tauszig 
Aladár főhadnagy, tábori pilóta Czápári fő
hadnaggyal Bécsújhelyen 9 óra 55 perckor 
fólszádott és Kőszegen; Nagyszombaton és 
Barcson át délben 12 óra 10 perckor Bródban 
szállott le. A 385 kilométeres utat egyhuzam
ban tette meg, az óránkénti sebesség 165 
kilométert tesz.

Az o rsz á g  d olgáról.
A miniszterelnök a királynál. Tisza 

István gróf miniszterelnök magánki
hallgatáson jelent meg a királynál. 
A miniszterelnök kihallgatása, amely 
közel egy órahosszat tartott, folyó- 

, ügyekre vonatkozott.
A közös bizottság megkezdte gyű

léseit Becsben. Az egyik albizottsági 
gyűlésen az ellenzéki tagok is meg
jelentek s közülök Hadik, Andrássy, 
Károlyi szólaltak fel. Mivel a palota
őrök egy részét Bécsbe vezényelték, 
az ellenzéki tagok múlt keddre külön 
gyűlés összehívását kértek, hogy azon 
ezen sérelmet kifogásolhassák.

Magyar levelezés a közös hadsereg
ben. A hadügyminiszter nagyfontos- 
ságu rendeletet intézett az összes ka
tonai parancsnokságokhoz a közös 
ezredekkel való levelezés szabályozása 
tárgyában. Eddigelé az volt a gyakor
lat, hogy a katonai parancsnokságok 
a közös hadseregbeli ezredekkel ki
zárólag német nyelven leveleztek. A 
hadügyminiszter most arra utasítja a 
parancsnokságot, hogy magyarul le

velezzenek mindazokkal a közös had
seregbeli ezredekkel, amelyek Magyar- 
országon egészíttetnek ki, még az 
esetben is, ha ezek az ezredek Auszt
riában állomásoznak.

A képviselöház hétfőn nyolcórás 
ülésben tárgyalta a sajtóreformról szóló 
törvényjavaslatot.

A  n a g y v ilá g b ó l.
Földosztó mozgalom Romániában.

Híre jár, hogy az Olt vidékén a 
földművelő nép között nagy izgalom 
uralkodik és földosztó-mozgalom ha
tározott tünetei mutatkoznak. Úgy 
hírlik, hogy mindenféle szerszámmal 
fölszerelve ellepték az idegen birto
kokat és mindenféle földmunkához 
fogtak, mintha a saját földjükön dol
goznának, a kormány késedelem nél
kül megtette a szükséges óvóintézke
déseket. A teheráruk szállítását megtil
tották, hogy a vasúti kocsik a katona
ság szállítására rendelkezésére álljanak, 
a tartalékosok egy részét mozgósí
tották s a kormány fölhivta a helyi 
hatóságokat, hogy minden jelentkező 
mozgalmat csirájában elfojtson. Az 
intézkedések sikerrel is jártak. A 
keletkezőben lévő lázadás megszűnt.

Égő hajó. A Balmas spanyol te
herszállító gőzös az Atlanti-óceán 
északi részén kigyulladt. A gőzös 
utasait, számra nézve százharmincat, 
a Cunard Line Pannónia gőzöse 
vette föl.

Rablás a gyémántcsiszoló-műhely
ben. Egy hollandi gyémántcsiszoló
műhelyben a déli szünet alatt két 
ember megkötözte az őrt, s három- 
százezer frank értékű gyémántot el
rabolt, azután nyomtalanul eltűnt.

A H arangszó perselye.
A H aran g szó  terjesztésére eddig be

folyt 132-96 K. Újabban adakoztak: Mészá
ros Péter Pápa 1 K, Fabinyi József Salgó
tarján 50 f, Kohut János Miskolcz 50 f, 
Rásó Mihály Alsószeli 1 K, Szakáts József 
Czelldömölk 40 f, Illés Gyula Czelldömölk 
30 f. — összesen 136 K  66 f.

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1 * I

S ZE R KE S Z T ŐI  ÜZENETEK.
I -------

J .  I. Súr. Kérjük, a megmaradt képeket 
visszaküMeni, mi tudjuk értékesíteni Üdv. — 
L. S. N agysim onyi. Köszönet szíves fára
dozásáért. A tiszteletpéldány megy. — B J . 
K isfalud. III. évf. tartozása rendben van 
Üdv. — G. J . K em enesszen tm árton . 
Múlt évi előfizetése rendben van. Szív. üdv. 
— Sz. A. B gyarm at. Nagyon köszönjük 
jóleső elismerését és szíves aj mlatát. A jel
zett munkákat nagy köszönettel és hálával 
fogadjuk s majd a rejtvénymegfejtők közt

kisorsoljuk. Tisztelettel. — N. Gy. Zsédeny. 
Köszönettel megkaptam. Mindkettő a sok 
anyag miatt késik. Szív. üdv. — Sz. J. Ke- 
nienesm agasi. Köszönettel megkaptam. Ha
marosan jön. Szeretettel.

KARÁCSONYI AJÁNDÉKUL
ajánlom DUNÁNTÚLI SZAKÁCS
KÖNYVEM legújabb kötött kiadását. 
4 kor. 60 fill. ellenében szállítja Nagy 
Ferencnó Pénzeskut, Veszprémmegye.

Karácsonyra
hozassa meg Csite Károly: „Az én 
múzsám“ című elbeszélés kötetét. 3 
kor. bolti ár helyett I koronáért meg
rendelhető a szerzőnél Körmenden.

Postadíj 20 fillér.

Toronyóra-
készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n .
(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban. 
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e : $
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve.

S z a l ó k y  Z s ig m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szentháromságtól-. 

H om okkő-, márvány-, gránit-, 
syen it sirkőraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Épületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 6
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S .  K O V Á T S  
M E N Y H É R T
m ű-orgona építő  in tézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szolamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást, 

hangolást mérsékelt árak 
mellett az ország bármely részeben gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különléle nagyságban. Elvállalja 
_______________ azok javítását és hangolását.______________ 1

K a r á c s o n y i  a j á n d é k u l
a legszebb és leghasznosabb ajándék a könyv.
E  célból a ján ljuk  K a p i B é la „Ad A stra“ című, szívet-lelket nem esítő , 
d íszesen k iá llíto tt m unká já t a m űvelt társadalm i kérdések rő l, fűzve 3 
ko r., kötve 4 kor. árban  — E zenkívül a ján ljuk  az ifjúság  ré szé re  dí
szes kö tésben  eg y en k in t 1 kor. 20 fillér árban az alanti igazán nevelő 
h a tá ssa l b iró  m unkákat, ú g y m in t: 1. P ó sa  L a jo s : Arany liget. (V ersek.) 
2. D r. D in g h a  B é la : Hol volt, hol nem v o lt. . . (M esék.) 3. A lb e r t  J ó 
z s e f : Túl az ópe ren c ián . (M esék.) 4. H a m v a s  J ó z s e f: M esés tö rtén e tek . 
(Ifjúsági e lbeszélések .) 5. B o rso s  I s tv á n : A gályarabok tö rtén e te . (Egy- 
háziö rtéueti m unka.) 6. D r. M a s z n y lk  E n d re : Képek az ókori keresztyén  
egyház tö rtén e téb ő l. 7. G y u rá tz  F erenc: Hősök kora. 8. G a g y h y  D én es:  
M ária nővér. (K isregény.) 9. B a b a y  K á lm á n : N ádfödeles házak  a la tt. 
(Falusi tö rténetek .) 10. S tr á n e r  V ilm o s: A biblia az é le t könyve. (Ism e
re tte rjesztő .) 11. F a r k a s  M ih á ly  n é : T örténetek  az életből. (E lbeszélések  
ére ttebb  ifjúságnak  és felnő tteknek .) 12. K a p i B é la : A boldogság könyve. 
(Jellem képző m unka.) M indezen könyvek egyenk in t is m egrendelhetők

WELLISCH BÉLA künyvtasMÉSében Szentgotthárdon.

n n m  g é p g y á r
í U n L  S Z O M B A T H E L Y .
Alapittatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b in á k .
6

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

: i iM J :^ n a d
Elsőrendű hnranggy^r, szerel a k i
tűnő Po/dech-féle rendszer szerint.

JURIS1CS MARTON
fúvó-, sze rs iám -, h a ran g ö n tő - és 

harang fe lsze re lő  gyár

B udapest, R ó z sa -u tca  5 1 -5 3 .
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal m inden e szakm ába  vágó 
munkát, u. m .: e lső rendű  haran- 
gok^szállitását, régi h a ran g o k  át- 
ön tésé t, régi harangok  á tsz e re 
lését Pozdech-féle fo rg a th a tó  ön 
tö ttvas-koronára , e se tleg  fo rg a t
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

po tt csapok  k icseré lését s tb . 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat ju tányos á ron . 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, c sigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, s a tu t stb. e szakba vágó m unkát. Ju tán y o s árak , 
pon tos és tis z te sség es  kiszolgálás. Árlap és költségvetés k ívána tra  I

ANGSTER JÓZSEF és  FIA1
-------------- org'onu^pítők.--------------
K ét arany, 1 ezüst és 1 nagy milleniumi éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami.aranyéremmel k itüntetve. 

Á lap ítta to tt 1867-ben.

Orgona-és harmoniumgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építő i. —

A jánlják k itűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyom atú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a legjutányosabb árak  m ellett művészi kivitelben. Raktáron k itűnő  hangú

h a r m o n iu m o k  m inden n a g y s á g b a n .
E lek trom os fújtató készülékek. 5

Árjegyzéket kívánatra Ingyen küld az „Egyházi Műi pár** szerkesztősége.

Feiwel 
Lipót
utódai

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  e

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
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K e r e s z t  a l a t t .
Ki értem szenvedtél 

Véres keresztfádon,
Nézz irgalommal rám,

Isteni Megváltóm 
Ne nézd gyarlóságom.

Tört hajóként hány vet 
Az életnek árja,

Nincs nyugta szívemnek,
Nincs ir siralmára,
Óh tekints le rája. j

Biztató szavadra 
Elsimul a hullám,

Setét felhők mögül
Napfény mosolyog rám, 
Felderül bús orcám.

Te véled szenvedni 
Gyönyörűség nékem,

Letörlőd bús könnyem, 
Megbocsátod vétkem,
Ápolod reményem.

Ne hagyj azért engem 
Egyedül magamra,

Őrködő szemekkel 
Te vigyázz utómra,
Hints fényt koporsómra

MADÁR MÁTYÁS.

Ő ssz e l.
(Ézsaiás 65,6.)

„Elhullunk mindnyájan, mint a fák 
levele.“ Ez biztos, ez törvény. De 
azért az ember mégsem nyugszik 
bele. Kérdéseket vet fel, önmagát 
gyötörvén, háborgó szívével értelmét 
zaklatja: „Miért ily kegyetlen a min- 
denség Atyja ? És miért mutatja meg 
a szép világot, miért ad szívünkbe 
reményt, boldogságot, ha úgyis el
veszi mindezeket tőlünk ?

Lehűli a falevél, ki nem zöldül 
ú jra: elhanyatlunk mi is, lefekszünk 
a sírba. Új rügyből rügyezve fakad 
még falevél, ember is születik. De aki 
már meghalt, az többé föl nem kél 
új földi életre.

Hol itt a gondolat, amely megnyug
tasson ? miben van reményünk, ami 
erőt adjon újabb küzdelemre?“

Nem nyújt más itt vigaszt, csak 
Isten Igéje, de ez megvigasztal I Kö
dös éjszakában új világot támaszt, 
csüggedő szivünkbe melegséget áraszt 
enyhítő malaszttal.

Nincs más menekvésed, csak amit 
a hit ad 1 Csak ez mutat néked szebb 
hazába utat innen a sötétből.

Enyészettel szemben csak a Krisz
tus erős, csak ő önthet beléd vigasz
talást, erőt, keresztyén testvérem I 

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, 
kik elfáradtatok és meg vagytok ter
helve és én megnyugosztlak titeket.“ 
— Ő beszél így, az Élet Fejedelme. 
Ha őbenne bízol, ő lesz erősséged s 
erősítő szava sírodig elkísér: „Én 
vagyok a Feltámadás és az Élet, aki 
énbennem hiszen, még ha meghal 
is él.“ Hering János.

A P éterék  Ju lisk ája .
(Rajz az életből.)

Irta: K ozlayné Jenes Jo lán .

Hogy mi volt Péternek a vezeték
neve, azt ugyan kevesen tudták a 
városban. Péternek, vagy Péter bá
csinak hívta őt mindenki. Egyszerű, 
gyermekdedlelkü, jó ember volt. Mint 
asztaloslegény jött a városba, s mint 
ilyen vett el egy derék, becsületes 
leányt, aki ha gazdagságot nem is, 
de két erős munkabiró kart és hiú 
vágyaktól, igényektől ment, vallásos 
szívet hozott férjéhez. Ez a pár em
ber csodákat művelt szorgalmával, s
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az úr Isten megáldotta igyekezetüket, 
úgy hogy rövid pár év alatt már sa
ját műhelye s egy szép nagy kőháza 
volt Péternek. Milyen boldogság volt, 
mikor beköltözhettek új házukba, 
szemeikből hogy hullottak az öröm
könnyek, mikor ájtatos szívvel és 
szájjal utánamondták lelkészüknek az 
avató imát, melyben az áldást és bé
két könyörög az egek Urától.

Péterék sok jó tulajdonsága mel
lett volt azonban egy nagy hibájuk 
is, — s ez az a túlzott szeretet volt, 
mellyel gyermekük iránt viseltettek.

Az igaz, hogy a kis Juliska gyö
nyörű egy gyermek volt. Mindig mo
solygó kis szája, szelíd őzszemei oly 
varázst leheltek arcára, hogy ez igé
zetnek senkisem volt képes ellentál- 
lani. Pajkos csintalansága, eszes fele
letei mindenkit meghódítottak, hogy
ne lettek volna hát elragadtatva ál
tala szülei, kik a gyermekökben 
valóságos égből leszállt angyalt lát
tak. De a kis Juliska hova-tovább 
nőtt és fejlődött, annál kevésbbé mu
tatott angyali tulajdonságokat. Vásott, 
rendetlenkedő, hánya-veti modorú le
ánnyá lett. Hiú, követelő s szófoga- 
datlan volt. S e tulajdonságok az 
eredetileg jó és kedves gyermekben 
mind a szülői vakszeretet következ
tében sarjadzottak ki, s annak árnyé
kában nőttek nagygyá. Ha valaki fel 
akarta őket világosítani nevelési rend
szerek helytelenségéről, rossz néven 
vették s azt felelték: .hát a szegény 
embernek még szeretni sein szabad 
gyermekét, ha esze lesz, majd más
ként lesz minden“. Elmaradtak a jó- 
akaratú tanácsok s Réterék kedvök 
szerint kényeztethették Juliskájokat. 
Engedelmességre nem szoktatták, do
logra még kevésbbé, de e helyett 
ajándékokkal halmozták el, s egekig 
magasztalták őt magok közt úgy, 
mint idegenek előtt, a gyermek füle 
hallatára. Sőt odáig vitte őket ez az 
oktalan nagy szeretet, hogy ők ma
gok egyszerű ételekkel éltek, de leá
nyuk számára mindig volt készítve 
finom pecsenye és cukorsütemény. 
Képzelhetni, mi lett mindennek a 
következménye Juliska egy felsőbb 
rangú lénynek képzelte magát, s szü
leit csak arra valóknak, hogy azok 
az ő kívánságait kielégítsék. Pedig 
vágyai hovatovább nagyobbak lettek.

Hovatovább ékesebb ruhák és ka
lapok kellettek neki, s ha az apa 
néha mégis mert ellenvetést tenni, 
felesége ilyenforma szavakkal hall
gattatta el: „Ne sajnáld azt a pénzt 
édes öregem, lásd, ha meg nem kapja, 
amire vágyik, sírni fog Juliskánk s

bűnöd lesz, ha elhomályosítják a 
könnyek azokat a ragyogó, szép 
csillagszemeket.“ Óh balga szülői szív, 
mely el nem tudja gondolni, hogy 
amelyik gyermek soh’sem sirt, annak 
annál többet fognak sírni szülei I 

Mire tizenöt éves lett a lányka, 
kit a szülői imádó vakszeretete tett 
olyan zsarnokká, amilyen volt, — 
szűk lett neki a kétszobás lakás. Fel 
kellett mondani az első ház bérlőjé
nek, s oda átköltözni. Pedig akkor 
már Péter bácsi úgy hébe-hóba hal
latott egy-egy panaszt a rossz üz
letre, a drága fára, munkásokra és 
mit tudom én, még mire, — holott 
nem az üzlet hozott kevesebb jöve
delmet, de a kiadások lettek arány
talanul nagyobbak. A nagy lakásba 
persze új bútor kellett, de nem az 
apja műhelyéből ám, hanem szép 
bársony-gárnitura. Juliska maga vá
lasztotta. Az igaz, hogy az ára bor
sos volt, az is igaz, hogy ezt már 
hitelbe vették, de mit tehettek, ha a 
leányuk úgy akarta, s mily boldog
ság volt az nekik, hogy örülve a 
szép szobáknak, jókedvében összecsó
kolgatta őket gyönyörű gyermekök.

• Hogy a szép szobákat meg kellett 
mutogatni valakinek, az csak termé
szetes, de hát nem afféle magukfajta 
egyszerű embereknek — értenek is 
azok hozzá — de azoknak az urak
nak, akik a szép Juliskát haza kísér- 
getik — s akiket aztán csak illett 
valamivel meg is kínálni, vagy épen 
egy-egy vacsorára meghívni. Juliska 
legalább így mondta. De ezeket a 
vendégeskedéseket már nem bírta 
meg a Péter jövedelme. Hiába ket- 
tőztették meg szorgalmukat, mindin
kább eladósodtak, s mihamar elérke
zett az a nap, melynek estéjén azzal 
a kétségbeesett tudattal hajtották le 
fejőket könnyázott párnájukra, hogy 
mindenök le van foglalva. Hogy szét
rebbent a sok úri ingyenélő „jóbarát“. 
Még a fejőket is elfordították, ha az 
utcán találkoztak Péterékkel, hogy 
rájok ne kelljen ismerni, — mert 
hiszen még kitelik attól a szamár, 
nagyralátó asztalostól, hogy őket szó
lítja fel, — segítsenek rajta. Az ifjú
kori barátokhoz sem fordulhatott 
szegény Péter, mert hiszen azokat 
ők hagyták el, ők szakították télbe 
az érintkezést a leányuk kedvéért, 
aki keveselte az egyszerű kézműve
sek társaságát. Megütötték a dobot 
a ház előtt. Péter kétségbeesetten ro
hant el hazulról, nem akarta látni, 
hogy kerül idegen kézre mindaz, a 
mit ő annyi fáradtsággal keresett. 
Mire késő este visszatért, feleségét

egy irgalmasszívű szomszédjánál ta
lálta. Súlyos beteggé tette a szegény 
asszonyt szerencsétlenségök, amit 
még az növesztett naggyá, hogy Julis
kájuk is eltűnt. Csak egy cédula, s 
rajta csak egy pár szó volt az egész, 
amit jónak látott szüleinek elküldeni.

„Nem birom elviselni azt a szé
gyent, hogy szegények lettünk“.

Ennyi és semmi több. Nem egy 9 
vigasztaló, egy bocsánatkérő szó. t 
Mintha semmi kötelességei sem let
tek volna szüleivel szemben. Ennyi 
csapás még az erős Pétert is meg
törte. Eszméletlenül esett össze, nagy 
beteg lett, sokáig nem tudott magá
ról semmit. Mire meggyógyult, már 
egyedül állt a világon. Felesége el
költözött az örök béke honába, lá
nyáról semmi hír — őt is halottnak 
tartja. Azt hiszi szegény ember, hogy 
a vízbe ölte magát; de a városban 
arról suttognak, hogy a szép Juliska 
eltűnése és a garnizon egyik tisztjé
nek áthelyezése nem véletlenségből 
történtek egyszerre. De hát bizonyo
sat senkisem tud. Nincs is lelke rá 
senkinek, hogy célzást tegyen erről 
az apa előtt.

Evek múltak el azóta. Szegény 
Péter bácsi még él, dolgozik, fárad 
a napi kenyérért, többre már nem 
tudja vinni. Egy régi ismerőse talál- * 
kozott vele a minap. A rongyos, gör
nyedt alakot alig ismerte meg. Kezet 
nyújtott neki. Szegény alig merte ezt 
a kitüntetést elfogadni, — de aztán 
sírva beszéli el szíve nagy fájdalmát.

„A leányom — tetszett hallani — 
az én szép Juliskám — nem találtuk 
meg — ott fekszik még most is va
lahol a víz fenekén. Azt a szép fe
kete haját az iszap lepte be, fehér 
testét a békalencse vette körül, — 
néma halak a lakótársai. Óh, ezt el
gondolni is borzasztó, borzasztó. El
ismételgette ez utolsó szót s könnyei 
hullottak szakadatlanul.

A régi ismerős még ott áll előtte 
száraz, égő szemekkel, — s miköz
ben résztvevőén szorongatja Péter 
kezeit, — lelki szemei előtt feltűnik 
egy még borzasztóbb kép, — az — f 
ha azokat a gyönyörű fürtöket min
den nap drága olajjal illatosítja s 
fésüli magasra a fodrász; s azt a 
formás alakot nem békalencse, de 
selyem és bársony fedi. S a néma 
viziállatok helyett ugyancsak hangos 
társaság gondoskodik róla, hogy má
morban tartsa a szép leányt mind
addig, míg szépsége el nem múlik.
S azután ? 1 — ej hát ki törődik vele, 
társasága bizonyára legkevésbé sem. 
Minek sietett saját vesztébe ?
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A régi barát szánakozva néz végig 
Péteren, de nem szól semmit. Minek 
is. Miért nehezítené meg szívét a 
szegény embernek, kit az Úr már 
úgyis eléggé meglátogatott bűnéért, 
a gyermeke iránt való végtelen, de 
oktalan szeretetéért.

A bibliai rejtvényekre anrlyi meg
fejtés érkezett, hogy lehetetlenség 
volt feldolgozni. A jövő számunkban 
kezdjük a névsor közlését.

Az emberi t e s t  hőm érséklete s  
annak m érése.

Irta : D r. K ovácsics Sándor.

A természettudománynak sok oly 
része van, amely még nem vált köz
kinccsé, köztudattá, vagy amelyről 
téves fogalmak keringenek a köztu
dat agyvelejében.

Beszélnek embertársaink arról, hogy 
nyáron melegük van, télen fáznak, 
az étel, az ital, a fürdő hideg vagy 
meleg, hogy forróságuk, lázuk van, 
hogy kilelte őket a hideg, — anélkül, 
hogy alapjában tudnák, ismernék az 
emberi test hőmérsékletét vagy annak 
megmérési módját. S ha az orvos a 
beteg kezébe adja a hőmérőt, akkor 
másnap ijedten újságolja neki a beteg, 
hogy 36'8 fokos láza volt. Pedig ez 
nem láz, ez rendes melege az emberi 
testnek.

Mint ismeretes, az emberi test me
lege állandóan egyforma nagyságú, 
fokú. Környezetünk, a levegő, lehet 
nyáron melegebb, télen hidegebb — 
de ez az emberi test hőfokán nem 
sokat változtat. Rendes, átlagos viszo
nyok között testünk hőmérséklete 
37*2 C°-nál — a hónalji árokban 
mérve — nem nagyobb. Lehet néhány 
tizedfokkal kisebb is 3625 C°-ig, anél
kül, hogy az betegséget jelentene; 
de már 36 C° alatti hőmérsék nem 
jelent egészséget. Ismeretes, hogy a 
meleget épúgy mint a hideget, közön
ségesen higanyhőmérővel mérjük. 
Forgalomban van Celsius, Réáumur, 
Fahrenheit féle hőmérő. Nálunk leg
inkább a Celsius félét használják, 
amely 100 fokra van beosztva. 0 pontja 
a v í z  fagyását, 100-dik pontja pedig

a víz  forrását jelzi. Az orvosi célra, 
tehát az emberi test hőségének mé
résére szolgáló hőmérőkön azonban 
csak 20—45 C°-ig található meg a 
beosztás, mivel élőlénynél ennél ki
sebb vagy nagyobb meleg mérésére 
alkalom, mód nincs, mert ily hatások
nál kialszik az élet, kihűl, megfagy 
a test.

Az emberi test hőjét a hónaljban, 
szájüregben vagy végbélben szokták 
mérni. E két utóbbi helyen egy-két 
tized 0' 1 —0*2 fokkal nagyobb szo
kott lenni, mint a hónaljban. A test 
belsejében melegebb van, mint a bőr 
felületén. Legmelegebb van a májban, 
úgy 40 C° körül, a testnek melege 
mégis megközelítően egyforma az 
egész testben, mert a vér, mely az 
egész testben kering, kiegyenlíti az 
egyes testrészekben levő hőkülönb
séget : a hidegebb bőr, csont, rostos 
részeket felmelegítik s az innét visz- 
szafolyó vér lehűti a melegebb része
ket: izmokat, mirigyeket stb. A dol
gozó ember felmelegszik, aki fát vág, 
gyalogol az kevésbbé fázik, mint az, 
aki tétlenül, mozgásnélkül áll kint a 
szabadban vagy kocsin ül. De nem
csak izmaink dolgoznak. Testünk 
mindennapos sejtjének, sejtcsoportjá
nak illetőleg szervének meg van a 
maga élethivatása a szervezet ház
tartásában. Ezen élethivatás teljesítése 
munkával jár. Hogy a sejtek a mun
kát elvégezhessék, táplálékra, — fe
hérje, szénhydrát és zsirnemű anya
gok felvételére van szükségük. Ezen 
anyagok felhasználását s az elhasz- 
náltaknak kiküszöbölését hívják anyag
cserének. Minél nagyobb munkát vé
gez egy szerv, annál élénkebb annak 
anyagcseréje, annál több tápláló 
anyagra van szüksége. Vagyis a 
munkásember többet eszik, mint a 
henyélő.

A felvett táplálékot a szervezet fel
dolgozza s a vér és nyirok révén el
jut a sejtekhez, hol azután felhasz
náltatnak, szétesnek, miközben kötött 
melegük felszabadul. így azután értjük 
azt, hogy az emberi izmok, melyek 
legnagyobb munkát végeznek, nem
csak legélénkebb az anyagcseréjük, 
de egyúttal ennek révén a legtöbb 
melegét a testnek, 4/s részét az izmok 
termelik. 24 óra alatt egy felnőtt em

ber 2500 hőegységet termel, — ért
vén 1 hőegység (kalória) alatt azon 
hőmennyiséget, mely 1 liter 0 fokú 
vizet 1 fokkal melegebbé tesz vagyis 
1 fokra felmelegíti.

Ezt a 24 óra alatt termelt mele
get azonban csak az anyagcserevizs
gálatkor szoktuk meghatározni. Egy 
felnőtt embernek tehát annyi táplá
lékot kell felvennie, amelynek égési 
hője kitesz 2500 kalóriát. A modern 
nagyvárosi éttermek már annyira 
egészségi fiziológiai alapon táplálják 
vendégeiket, hogy az étlapon (ez is 
egy mondva csinált magyar szó), 
az árak mellett kiírják az étel kalória 
értékét is, úgy, hogy a vendég maga 
is kiszámíthatja, mennyi táplálékot kell 
fogyasztania, hogy 24 órai 2500 vesz
tett kalóriája pótolhassék. Testünk 
hőmérséklete, kisfokú ingadozásnak, 
csökkenésnek vagy emelkedésnek ki 
van téve.

így például nyáron 0*1—0’3 fok
kal nagyobb testünk melege ; a forró 
égöv alatt fél fokkal (0'5 C°) többet 
mutat a hőmérő, tehát 37'5— 37'7 
C°-ot. Magas hő ellen testünk úgy 
védekezik, hogy izzad, az erős izza- 
dás hőt von el a testtől s ilyenkor 
kisebb a hőtermelés, az anyagcsere 
is. Volt rá eset, hogy ember 130 fokú 
sütő kemencében 10 percig tartóz
kodott anélkül, hogy baja esett volna.

Hidegebb éghajlatban, hideg viz 
hatása alatt is igyekszik testünk ál
landó melegét megtartani, ily körül
mények között a bőr halványabb 
lesz, vagyis a véredények összehu- 
zódnak, miáltal csökken a hővesz
tés, kevesebb vér lévén a bőr vér
edényeiben, a külső hideg kevesebb 
meleget tud tőle elvenni. Úgy kell 
ezt képzelni, mintha a kimosott ru
hát nem teregetnék ki, hanem össze
hajtogatva tennék ki a napra, ilyen
kor a nedvesség nehezebben tud be
lőle elpárologni. — Másrészről hideg
ben bővebben táplálkozunk, élénkebb 
a szervezet anyagcseréje s igy na
gyobb a hőtermelés is, ami ezután 
pótolja a vesztett nagyobb hőt, hogy 
testünk hője elérje az állandó nor
mális 37‘2 C°-ot.

Csecsemők és 80 éven felüliek hő
mérséklete valamivel (0-3) nagyobb 
az átlagos hőfoknál. Testünk me-

E lm aradottnak  tek in th e tjü k  a z t a  k ö zség e t, ahol 
H ^ T  fo g y asz tá s i sz ö v e tk eze t n i n c s !

A fogyasztási szövetkezetek  rév én  szerezheti be egy-egy 
falu népe m indennem ű h áz tartás i és gazdasági c ikke it és 
ital szükség letét a  leg ju tányosabban , úgyszin tén  ham isí
ta tlan  m inőségben. — A m elyik községben fogyasztási 
szövetkezetét ak a rn ak  lé te síten i, a mozgalom kezdői for
duljanak  ú tb a ig az ításé rt a : . ---- ■ . ■ = =

a  M agyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i é s  É rté k e 
s í tő  S zö v e tk eze téh e z , B udapest

IX., Közraktár-utca 34. szám. 7
(S ajá t palo tájában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet ta rtozik  50 millió 

- . . .  korona óvi forgalom m al. -■■■- ■ ■*-—
L e v é lc ím : H A N G Y A , B udapest, postafiók 109. szám.
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legebb este. mint reggel, étkezés 
után emelkedik hőmérsékletünk, ét
kezéskor csökken a hő, mozgás, szel
lemi munka 1 —2 fokkal emelheti 
az átlagos hőfokot, de a munka 
megszűntével beáll ismét a rendes 
hőbeli állapot. Mint láthatjuk, az 
egészséges ember hőmérséklete — 
egészséges körülmények esetén is, 
— kismértékben bár, de változik 
36'25—37‘5 C° között. A beteg em
ber testi hőmérséklete vagy nagyobb, 
vagy kisebb a rendesnél, ha nagyobb, 
magasabb a hőfok, azt mondják, 
hogy láza, forrósága van az illető
nek. A láz fokát megmérhetjük a 
higanyhőmérővel. Lázról beszélünk, 
ha pl. nyugvó, pihenő ember hő
mérséklete 37'2 C° fokot meghaladja. 
A láz fokának ismeretéből következ
tetünk a begség súlyos, vagy ke- 
vésbbé súlyos voltára. Hogy minő 
a testben lefolyó elváltozások váltják 
ki a lázt, erről itt nem szólok rész
letesebben, ha azonban a test hője 
41—42 C°-ot mutat, akkor az már 
oly súlyos jelenség, melynél az élet 
komoly veszélyben van.

Igen sok betegségnél az első je
lenség a hőemelkedés, miért is okos, 
gondos szülők ne sajnálják beszerezni 
a lázmérő praktikus műszerét,,általa jó 
előre megtudhatják, hogy baj van a 
családban.

Ami erősebb az embernél.
Elbeszélés. Irta : K api B éla.

Hatodik fejezet

Hajóólet. Temetés a tengeren.
Egy-két napig lekötötte figyelmü

ket a mozgalmas hajóélet, de azután 
hamarosan megérezték kellemetlensé
geit. összesen 450 kivándorlót vitt a 
hajó s azokat négy terembe zsúfol
ták össze. Hosszan futó, alacsony 
helyiségek voltak ezek, melyekben a 
fekvőhelyeket egymás fölé helyezték 
el. A száznál több ember néhány óra 
alatt felélte a levegőt; a test kigő
zölgése, a ruhák szaga megfeküdte 
az emberek mellét. A himbálózó hajón 
egymás után rosszul lettek az embe
rek, a padlók megteltek undok szeny- 
nyel s a levegőben úszó bűz fojto
gatta az emberek torkát. Hiába mos
ták a padlót a szolgák, a piszok 
mindig nagyobb lett. Jó időben még 
csak el voltak valahogy, mert szabad 
levegőn lehettek. De mikor vihar 
szállt a tengerre s láthatatlan erők 
toronymagasságra korbácsolták vizét, 
akkor a tarajos hullámok sisteregve 
felcsapódtak a fedélzetre. Mintha

tengeralatti börtönükből kiszabadultak 
volna a tündérmesék leláncolt óriásai, 
úgy zúgott, bömbölt ilyenkor a ten
ger. Az úszó város, mely csöndes 
időben lassú méltósággal szelte hab
jait, kicsiny faalkotmánnyá zsugoro
dott, mely mint valami gyerekjáték
szer hányódott a fekete, tajtékos hul
lámokon. Ilyenkor végigszaladtak a 
matrózok a fedélzeten s a zárt helyi
ségekbe szorították le az embereket, 
nehogy valakit lesodorjon a felcsa
pódó hullám. Ott azután ágyakba 
feküdve, vagy annak lábaiba kapasz
kodva szenvedték végig a vihar min
den borzalmait. A bűz, piszok mindig 
erősebb lett s ekkor élték át utazá
suk legrettenetesebb óráit.

A koszttal is sokat bajlódtak. 
Gyomruk nem tudott hozzászokni az 
idegen ételekhez. Sokszor igazán él
vezhetetlen volt, amit eléjük adtak. 
Akinek elfogyott a szalonnája meg 
füstölthúsa, az éhezni is megtanult, 
vagy pedig drága pénzen vásárolt 
valamit a pincérektől.

A hajón is úgy van, mint minde
nütt : az unalom sok rosszra ráviszi 
az embert. A reggeltől estig való 
munka elűzi a gonosz gondolatokat, 
de a tétlenség óráiban ördöngős ko- 
boldok játszanak az ember leikével 
s olyan gondolatokat lopnak belé, 
melyektől otthon, rendes munkája, 
jóravaló családja körében idegenkedik 
és visszaborzad. A magyarok nagy 
része a tisztességes magaviseletü uta
sokhoz tartozott. Idejüket rendesen 
csöndes beszélgetéssel töltötték. Az 
öreg Dömötör jól értette módját, hogy 
honfitársait hogyan készítse elő a rá
juk várakozó új életre. Sok-sok jó
tanácsot, útbaigazítást adott véreinek 
s okos szóval eléjük rajzolta az Ame
rikába érkező idegent körülvevő ve
szedelmeket. De azért a magyarok 
közt is akadtak könnyelműek, kik 
hamarosan egymásra találtak, össze
verődtek egy csoportba, ott azután 
vígan folyt a viháncolás. Káromkodó 
szavak, trágár tréfák, durva megjegy
zések röpködtek a levegőben s né
hány nap múlva az új ismerősök bi
zalmasan suttogtak egy-egy sarokban.

Egyik nap a mulató kompániában 
parázs verekedés is volt. A férfiak 
egy hordó bort gurítottak a fedélzetre, 
azután elkezdődött a nagy cécó. Elő
került egy húzós harmonika, a szer
számnak embere is akadt, úgyhogy 
a fiatalja egy-kettőre táncraperdült. 
Az öregebbek eleinte csöndesen po- 
haraztak, de csakhamar hangos lett 
a vitázásuk. A fiatalok dobogása s 
kurjongatása is mindjobban erősödött.

Az arcok égtek, a szemekben gyul
ladó tűz lángolt. Különösen az Iste
nes Mihály járta a bolondját. Két napi 
gubbasztás után elunta az öreg Dö
mötör társaságát, odavette magát a 
duhajkodó fiatalokhoz. Egy Tiszaparti 
menyecskének tette a szépet, pedig 
inkább széppé kellett volna tennie, 
mert bizony szeplős volt szegényke, 
mint a pulykatojás. De azért Mihály 
csak forgatta, pörgette, nagy heje- 
hujázással jól meglötyögtette.

A mellettük levő sarokból csönde
sen nézte a nagy mulatozást egy 
csomó turócmegyei tót. Széles kari- 
májú kalapjuk alól fekete fürtökben 
hullt vállukra hajuk, bocskoros lábu
kat maguk alá húzva megkuporodtak 
a fedélzet szélén. Odább szélről vál
las tót legény, a Stefanik Jankó be
szélgetett szerelmesével, a szép Senki 
Marinkával. Látszik a nézésükön, hogy 
mi van a szívükben. A legény pillan
tása gyönyörködve simogatja a lány 
hamvas arcát, az meg csöndes bol
dogsággal hallgatja beszédét.

—- Munkába állunk mindketten, s 
akkor Isten és ember előtt az enyém 
lehetsz kis Marinkám I..

— A tied, — édes Jankóm, — 
feleli egyszerűen a leány s belesimítja 
kezét a legény kezébe. — De azután 
megremegteti lelkét a félelem: —
hátha nem kapunk m unkát?... Mi 
lesz akkor ?. . .

A legény bizakodva emeli fel fejét. 
— Ne félj I Isten és Jankó nem 
hagynak e l! Isten ad munkát, akár
mit, valamicskét, én meg majd dol
gozom akármennyit. Tudok én dolgoz
ni ! ö t esztendeig jártam faluról-falura, 
drótoztam, foltoztam, gyalogoltam 
hóban, esőben, kenyeret sem vettem, 
ágyban sem háltam, minden tíz fil- 
lérecskét tüszőmbe raktam. Veszprém 
vármegyében kérdezte plébános: — 
mennyit hagysz ebből a kocsmában, 
Jankó ?. . Ránevettem : — semmit plé
bános úr, mert ez a Marinka pénze. 
Mikor megtudta, hogy te vagy a Senki 
lánya, adta nekem egy koronát, azt 
mondta: egy stációt ő is segít Ame- 
kába. Áldja meg az Isten I. .  Ne bú
sulj Marinka, minket is megsegít az 
Isten 1.. Látod én már tudom, mi az 
az élet. Munkát megfogni, egész nap 
dolgozni, sok krumplit enni és keve
set ugrálni, ez az élet. De azért így 
is szép 1.. .

A lány a fiú vállára hajtja fejét s 
boldogan lehunyja szemét.

Lármás r í.kantás veri fel őket ál
modozásukból. Istenes Mihály, aki 
már napok óta nézegette a gyönyörű 
tót lányt, úgy látszik megirigyelte



1913. december 7. HARANGSZÓ. 53.

a legény boldogságát, mert eléjük 
pöndörítette szeplős menyecskéjét s 
nagy dobbanással rikkantott egyet:

— Gyere ide krumplipusztító, cse
réljük el a párunkat 1. . .

Jankó kihúzta magát, amint ökölre 
szorította kezét, karján megfeszültek 
az izmok. Fejét hátravetette, egy lé
pést előre lépett. Egy pillanatig tar
tott az egész. Egy kéz érintése, egy 
pillantás könyörgése elég volt hozzá, 
hogy Jankó megforduljon s szerelme
sét magához ölelve, csöndesen tovább 
menjen.

Istenes Mihály hangosan félkaca
gott. — Nézzétek, menekül a krumpli
pusztító !. . .  Húzódik a kedvese szok
nyája mellé I így futottatok brátye 
48-ban a muszkák elől!.. .

Ebben a percben felkelt a turóc- 
megyeiek közül egy hatalmas szál 
ember s csöndes menéssel elindult 
feléje. Nem látszott indulat az arcán, 
csak színtelen ajkát szorította erősen 
össze. Két karját a hátán összefogta, 
talán így vigyázott magára, nehogy 
leüsse a hetvenkedő gunyolódót. Mi
kor azután Mihály túlságosan sokat 
ugráltatta öklét az orra alatt, úgy 
fellökte, hogy hármat is hömbölyödött. 
Nosza, lett erre kavarodás. Mindkét 
részről összeszaladtak a legények s 
csináltak olyan parázs verekedést, 
hogy csak úgy dongott bele a hajó
padló. Mire a matrózok odafutottak, 
arra az öreg Dömötör is ott állt kö
zöttük. Szemében megvillant lelke 
haragja, melle zihált, ökle fenyegető- 
leg szorult össze.

— Hát még itt is gyalázkodnak 
kelmedek ?.. . Otthon tegyenek, amit 
akarnak! Ha részegen kivetik magu
kat a korcsmaajtón, az is a maguk 
dolga. De jegyezzék meg, hogy ide
kinn nincs Istenes Mihály meg Cse
rebogár Jóska, itt a maguk gyalá
zatja a magyar nép gyalázatja I. . .

Egypáran feleselgetni próbáltak, de 
azután azok is elhallgattak. Lassan
ként visszakullogtak helyükre s ma
guk közt tárgyalták az eseményeket. 
Ettől fogva gyűlölködő pillantások és 
szavak repültek egyik sarokból a 
másikba.

Pár nap múlva a szép Marinka 
egyedül állt a fedélzeten. Könybebo- 
rult tekintete a nagy messzeségbe 
meredt, nézett, de nem látott. A turóc- 
megyeiek, — mintha csak egy nagy 
családot alkotnának, egymás után 
odajöttek és szelíd szóval vigasztalták. 
Mert nagy az ő bánata, megbetege
dett a Jankó. Eleinte csak a feje 
fajt s úgy érezte, mintha ólomból 
volnának tagjai, azután kiverte a

forróság, ágyba került. Az orvos 
megvizsgálta s levitette a betegek 
szobájába. De hiába adta neki a sok 
orvosságot, hiába ápolta Marinka 
odaadó gyöngédséggel, állapota min
dig rosszabbra fordult. A láz növe
kedett, szegény Jankó elveszítette 
eszméletét, félrebeszélt. Szemei tűz
ben égtek, arcára vérvörös rózsákat 
rajzolt a láz, cserepes ajka sietve 
hadarta a szavakat.

— Add ide, add ide, — kiabálta, 
— hol van a kalapács?... Nem 
végzek, sohasem végzek! . . .  No még 
csak egy félórát I Jankó, Jankó ki
bírni egy félórácskát I. . .  Nem leülni 
a hóban, nem elaludni, csak még 
kicsit kitartani Jankó!. ..

Azután elkezdett számlálni: tiz,
húsz, ötven, kilencven.. .  ujajaj I még 
6 korona kell, azután repül hozzád 
a Jankó, Marinka !.. .

Az orvos a fejét csóválta. Agy
hártyagyulladás, mondta a kérdezős- 
ködőknek, alig gyógyul meg. A fejét 
borogatták, a testét állott vízzel le
mosták, orvosságot is kapott, de 
állapota nem javult. Harmadnap 
reggelre a jobb keze és lába elseny- 
vedt. Hiába emelték fel, erőtlenül le
hanyatlott. Az orvos újra megvizs
gálta, egy hosszú fecskendős tűvel 
valamit befecskendezett a lábába, azu
tán azt mondta az egyik matróznak:

— Menj fel a leánnyal, adass neki 
egy pohár erős bort, mert elalél.

A lány húzódozott, de engedelmes
kednie kellett. Mikor húsz perc múlva 
visszajött, egy pár falujabeli embert 
látott a folyosó végén. A szobában 
az orvos eléje jött, megsimogatta az 
arcát. Az ágyon pedig mozdulatlanul 
feküdt a Jankó, keze a mellén össze- 
téve s az arca tehér, mint a nagy 
hegyek oldalából kivilágító decemberi 
hó. Marinka odahullt az ágy fejéhez, 
nem sírt, nem jajgatott, csak csön
des kétségbeeséssel szólongatta holt 
kedvesét: _— Jankóm, édes Jankóm I

Mikor a magyaroknak hírül vitték 
a szomorú esetet, Dömötör azonnal 
tárgyalt a turócmegyeiekkel. Azután 
maga mellé vett közülök két embert 
és lement a kapitány irodájába. Tudta, 
hogy a hajón nem sokat ceremóniáz- 
nak. Ha valaki megbetegszik s út
közben kikötőt érnek, akkor kiviszik 
a kikötőkórházba. De ha valaki a 
hajón meghal, akkor szép csöndesen 
lebocsátják abba a nagy sírba, mely
ben mérhetetlen számú vizcsöpp he
lyettesíti a íöldgöröngyöt. A kapitány 
megmondta, mi hogyan lesz, azután 
embereink szomorúan lelballagtak a 
többihez.

Ebéd után Dömötör összehívta a 
magyarokat. — Emberek, így szólt, 
azért hívtam össze kegyelmeteket, 
mert a mi testvéreinknek gyászuk van. 
Illő, hogy mi is kivegyük ebből ré
szünket, hiszen egy a hazánk, egy 
a szívünk, habár a nyelvünk külön
böző. Idekinn éppúgy, mint otthon 
összetartásra, egymás megértésre van 
szükségünk, mert csak akkor boldo
gulhatunk. Azért jó dolog lesz, ha 
ez a fájdalom közelebb hoz egymás
hoz. Azután még egyet mondanék 
kegyelmeteknek. Ennek a szegény 
tótnyelvü, magyar szivü pajtásunknak 
itt sirdogál a párja. Se apja, se anyja, 
most meg a jövendőbelije is elmúlt 
mellőle. Pedig hogy egyedül meg 
nem áll ebben az idegen nép tengeré
ben, az bizonyos. Úgy értem az 
emberek beszédéből, hogy alig van 
több pénze, mint amennyit a partra
szállásnál fel kell mutatni. Hát azt 
mondom: ha volna a kegyelmetek 
bugyellárisában olyan pénzdarab, amit 
szívesen neki szánnának, akkor adjuk 
azt össze. Hogy pedig senkit ne za
varjon a beszédem, azt mondom, 
tegyük ebbe a kalapba, amit neki 
szántunk. Senkise tudja, mit ad a 
másik, akár az üres markát dughatja 
a kalap fölé, aki semmitse akar adni. 
Ami összejön, azt neki adjuk, hadd 
érezze, hogy a magyarban jó testvér 
áll mellette.

Tetszett az embereknek a beszéd. 
Egy kissé még meghányták-vetették, 
azután előkerült a kalap. Karimáját 
felhajtották, Dömötör tartotta, a töb
biek meg egyenként odamentek s 
észrevétlenül mindegyik beledobta a 
maga ajándékát. Egyetlenegy se ma
radt el. Mikor Dömötör összeolvasta 
182 koronát talált a kalapban. Még 
10 koronás is volt közte.

— Emberek I becsülöm magukat 
a jószivükért. Erről ismerek maguk
ban véreimre. Mert nem a kurjon- 
gatásból, nem is a virtuskodásból, 
hanem a nemes gondolkodásból is
merjük meg az igazi magyart. Ezt a 
pénzt majd hárman betesszük a pos
tatakarékba, mihelyt Newyorkba ér
kezünk, a könyvet pedig odaadjuk 
szegény leánynak.

Estefelé megtörtént a szomorú te
metés. Szegény Jankót zsákba varr
ták, azután két oldalt nehezítéket 
kötöttek rá s szép csöndesen leeresz
tették a tengerbe. Száz egy néhány 
magyar fedetlen fővel, könybe boruló 
szemmel nézte, hogyan csap össze a 
hullám egy jó magyar fiú holtteste 
fölött. Az asszonyok virágot szórtak 
a hullám-sirra, tót és magyar zokogva
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szorongatta egymás kezét. Egyszerre 
az egyik öreg tót sírva éneklő han
gon elkezdte az imádságot: Mi atyánk, 
ki vagy a mennyekben !•... Letérdel
tek, úgy sírták el utána mindany- 
nyian: „mert tied az ország, a hata
lom, a dicsőség, mindörökké. Ámen.“ 
— Ámen! Ámen! zúgták a hullá
mok, s lágyan körülölelték a Jankó 
pihenni térő testét.

Fenn a fedélzeten valami vidám 
nótát játszott a zenekar, lenn a fe
délközön fehérarcu lány fejére rakták 
a vizes ruhát, ki remegő ajakkal ön
tudatlan mondogatta: Istenem ! Iste
nem 1 szegény jó Jankóm ! . . .  A hajó 
nyílegyenesen siklott a hullámokon 
s nem bánta, hogy egy szegény kis 
tót lány a nagy tengeren elvesztette 
mindenét. (Folytatjuk.)

A z én  jó ta n ító m n a k !
(Hajas Kálmánnak.)

Isten és Szüleim 
Után azt mondhatom,
Hogy jó tanítómnak 
Legtöbbel tartozom.

Hogy mily tartozás ez 
Tudja, ki ismeri,
És hogy mivel lehet, 
Kell azt törleszteni.

Tíz éve már annak, 
Hogy az iskolába 
Én tanulni jártam 
Hozzá utoljára:
Mit Tőle tanultam,
El nem is feledtem,
Az életben máris 
Sokszor hasznát vettem.

Tíz év óta minden 
Megavult, változott 
Uj iskola épült:
De Ő régi maradt. 
Kicsiny diákjait 
Most is úgy szereti, 
Hogy van talán köztük 
Kit nem úgy szülei.

Nem soká tanít már, 
Mert az iskolától 
Saját akarata,
S Isten jó voltából 
Búcsúzik: de azért 
Itt marad közöttünk, 
Szeressük mink is úgy, 
Mint Ő szeret bennünk.

Most ünnepelték őt 
Nagyok és kicsinyek,

Hálátlan iránta 
Hát én sem lehetek;
De mit adjak néki,
Mivel jutalmazzam ?
Tán az lesz a legszebb,
Mit Tőle tanultam.

Bokrétát kötöttem 
Szép kék nefelejtsből, 
Tisztelet-, becsület-,
Igaz szeretetből 
Ezt adom hát néki,
Bár ez is csekélység;
Áldja meg több jóval,
A gazdag Istenség!

Ifj. Oyurátz Samu.

O lvassátok  a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Eol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán illán  ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
December 7. vasárnap, Ján. 2, 13—25.

„ 8. hétfő, „ 3, 1 — 15.
„ 9. kedd, „ 3, 16—21.
„ 10. szerda, „ 3, 22—36.
„ ,1 1 .  csütörtök, „ 4, 1—14.
„ 12. péntek, „ 4, 15—26.
„ 13. szombat, „ 4, 27 — 42.

Adakozzunk a H a r a n g s z ó  terjesztésére!

' -

A z e g y h á z  köréből.
A veszprémi egyházmegyei belmisz- 

szió-egyesiilet november 30-án szépen 
sikerült vallásos estélyt rendezett 
Magyarszombathelyen. Ä nagy szám
ban megjelent hívek zsúfolásig meg
töltötték a templomot s áhítatos lé
lekkel énekelték el a gyülekezet köz
énekét. Baldauf Gusztáv püspöki tit
kár, az egyházmegyei belmisszió- 
egyesület elnöke tartott ezután gon
dolatokban gazdag megnyitó beszédet. 
Jakab Iván súri lelkész felolvasást 
tartott. Bojtos László hántai segéd
lelkész, Boór Aranka szavaltak, Boór 
Ilonka pedig csengő, szép hangon 
énekelt. Mogyorossy Gyula bakony- 
szentlászlói lelkész imádsága s a hí
vek ének fejezte be a mindenképpen 
sikerült vallásos estélyt. A templom
ból kijövet a hívek az egyházmegyei 
belmisszió javára adakoztak.

Hálás örökösök. A Nagyszentmihá- 
lyon f. évi november hó 19 én el- 
húnyt Kasper József lakatosmester 
örökösei. Kasper József ruszti lelkész, 
Kasper Frigyes bécsi technikai hiva
talnok és Strohriegel Tódorné nagy-

szentmályi lakos, elhalálozott szüleik 
örök emlékére egyházközségi fenn
tartási alapítványként 1000 koronát 
adományoztak a nagyszentmihályi 
evang. gyülekezetnek. A jócselekedet 
önmagát dicséri!

Hála-ünnepély. A pozsonyi ev. ly- 
ceum az intézet jóltevőinek emlékére 
nov. 29-én hálaünnepélyt tartott, me
lyen Gróf Telekiné Roth Johannáról 
emlékbeszédet mondott Pukánszky 
Béla VIII. o. tanuló; Müller Béla 
Lacsny Pál, Göttche Károly szavaltak, 
Kirchner József, Limbacher Emil, az 
intézet zene- és vegyeskara pedig 
zeneszámokat adtak elő.

Protestáns esték. A magyar prot. 
irodalmi társaság pozsonyi köre az 
ádventi időszakban ismét felolvasó 
estélyeket rendez. Ez évben a követ
kező kérdésekről tartatnak előadások: 
I. November 29-én: A Szepesség 
egyházi viszonyai a reformáció korá
ban. Dr. Bruckner Győző, iglói evang. 
gimn. tanár. Énekek. Lampérth Géza, 
a Petőfi-Társaság tagja. II. Decem
ber 6 án: A büntetőjog köréből. Dr. 
Pazár Zoltán, kir. ítélőtáblái biró.
III. December 13-án: A feminizmus.

Kapi Béla, körmendi evang. lelkész.
IV. December 20-án: A békeeszme 
és az egyház. Gineverné Győry Ilona 
(London).

Eötvös emlékünnep. A modori ev. 
polgári leányiskola tantestülete no
vember 30-án szépen sikerült Eötvös- 
ünnepélyt rendezett, melyen „Eötvös, 
az igazi nagy ember, követendő pél
daképünk“ cím alatt Jeszenszky Ilona 
tanítónő tartott felolvasást. A „Vár 
és kunyhó* c. melodrámát Varga 
Etelka és Pukánszky M. tanitónők 
adták elő, Pukánszky M. tanítónő 
Liszt XV. rapszódiáját játszotta, a 
növendékek énekkara pedig énekeket 
adott elő.

Itthonról.
A bolgár király Magyarországon.

Ferdinánd bolgár király Bicskén volt 
egy napig s az esti vonattal visszu
tazott Szófiába.

Ko'suth Ferenc eljegyzése. Kos
suth Ferenc eljegyezte özvegy Be- 
nyovszki Sándorné grófnét, született 
kvassói- és brogyáni Kvassay Máriát. 
Az esküvőt márciusra tervezik.
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A földéhség. Szegeden most adják 
bérbe a városi bérföldeket árverés 
utján. Nyolcszázhatvan hold földet 
adott bérbe a város olyan nagy áron, 
a milyenről álmodni se mertek volna. 
A bérföldek ára ugyanis nem keve
sebb, mint kilencszáz százalékkal 
emelkedett ahhoz az összeghez ké
pest, a melyet a legutóbbi bérbea
dáskor, harminc évvel ezelőtt fizettek 
a gazdák. Akkor hat korona volt egy 
hold föld bérösszege s, ma az átla
gos ár holdankint ötvenöt korona, sok 
helyen azonban százharminc koro
nára is felszökkent egy hold évi bér
lete. A régi rendszer mellett a nyolc
százhatvan hold földért ötezer koro
nát kapott évente a város, a mos
tani bérösszeg pedig annak legalább 
is a kilencszerese, vagyis negyven- 
ötezer korona. A jövő héten tovább 
folytatják a licitálást a még ki nem 
adott nyolcszáz holdnyi teketeföldön. 
A feketeföldek bérlői a hihetetlenül 
fölvert árak miatt most nap-nap mel
lett gyüléseznek s kartelt akarnak 
kötni a fenyegető veszedelem ellen.

Mi tö r té n t  még ? A debreceni Kossuth 
szobor leleplezésére meghívták Kossuth Feren
cet. Lehet, hogy Kossúth gyengélkedése miatt 
az ünnepséget tavaszra halasztják. — A z iszá- 
kosságnak megint két áldozata van. Deáki 
Mihály Szabadkán ittas állapotban meggyil
kolta feleségét. A gyilkost elfogták. — Szat
márnémetiben most tárgyalják a cigányok pő
rét, 52 cigány ül rablas és tolvajlás miatt a 
vádlottak padján. — Játékból halál. Juhász 
János szoboszlói 11 éves gyerek játékból kö
telet kötött a mestergerendára, s beleillesztette 
nyakát. Mire észrevették, halott volt. — A  
debreceni egyetemet 1914 szeptemberében meg
nyitják és pedig a jogi, theologiai és bölcsé
szeti szakot.

A z o rszá g  dolgáról.
A képviselőház múlt héten a saj

tójavaslatot tárgyalta. Az ellenzék 
részéről Apponyi Albert, Benedek Já
nos, Polónyi Géza, Mezőssy Béla, 
Pop Csicsó István, Bródi Ernő szó
laltak fel. A munkapárt részéről is 
több képviselő beszélt. Felszólalt Ba
logh Jenő miniszter is és védelmezte 
a javaslatot.

A Ház munkarendje. A múlt héten 
csak pénteken és szombaton volt 
ülés. amelynek napirendjére a sajtó- 
reformról szóló javaslat volt kitűzve. 
Az ezután következő héten ismét 
szünet lesz december 15-éig. Ekkor 
újra a sajtóreform és egyéb javas
lat kerülnek napirendre.

A  n a g y v ilá g b ó l.
A mexikói forrongás. A szövetségi 

csapatokat Juareznél teljesen levertek. 1

A lázadók utóbbi győzelmei kétség
telenné teszik Mexikó elfoglalását is. 
Az európai kolóniák már megtették 
a szükséges védelmi intézkedéseket. 
A német követ felszólítására védő
csapatot alakítottak és az osztrák és 
magyar alattvalók is csatlakoztak 
hozzájuk.

Mi tö r té n t m ég? A Nikaja tavon el- 
sülyedt egy hajó, a melyen száz ember utazott. 
Harminc utast megmentettek, a többi azonban 
odaveszett. — Németországban Karlsborst 
közelében egy próbavonat belerohant egy mun
káscsapatba. A munkások közül hat meghalt, 
egy súlyosan megsebesült. — Németország
ban a reinsdorfi robbanóanyaggyárban rob-. 
bánás történt. Két száritó a levegőbe röpült. 
Két munkás meghalt. — Franciaországban 
egy monoplán lezuhant. A benzintartály lel- 
robbant. A repülőgép két utasát megszenese- 
dett holttestként húzták elő a gép romjai alól. 
— A Cosumaru japán gőzös nekiment egy 
kínai naszádnak, melynek utasai közül harminc 
a vízbe fűlt. — Forosz-Sziléziában Niesse 
mellett kiraboltak egy vonatot. Ötszázezer 
márkát raboltak el.

A Harangszó perselye.
A H aran g szó  terjesztésére eddig be

folyt 136 60 K. Újabban adakoztak: Fiiszár 
Károly Csönge 1 K, Id. Németh Józsefné 
Csönge 1 K, a Somogyi em. lelkészegylet 
10 K, Egy özvegy Rábaszenttamás 2 K, 
N. N. Rábaszenttamás 2 K, N. N. Alsó
mesteri 1 K. Reisinger Márton Lajoskomá- 
rom 1 K, Csulik Györgyné Lajoskomárom
40 fl.ll., Molnár Pál Mersevát 40 fül., Bakó 
Józsefné Pórládony 2 K, Kovács Imre Po- 
pováca 50 fill., Matej Károlyné Kassa 50 
f, Horváth Gyula Salamonfa 50 f, Remete 
Dénes Körtvélyes 2 50 K, Adorján Emma 
Zalaszentgrót 80 f, Horváth Zsófia Nagy- 
geresd 1 K, Weiszbrod Sándor Kiskőrös 1 
K, Berki Sándor Felsöireg 1 K, Schrikker 
László Győrujfalu 3 K, Bliszka Endre 
Pozsony 50 f. összesen 168 70 K.

K ölesei árvízkárosultaknak eddigi gyűj
tésűnk 28 K. Újabban adakoztak: Szabó 
Sándor Felsőszakony 1 K, Krajecz János 
Ujcsanálos 1 K, Ducsai Miklós Újcsanálos 
1 K, N. N. Besztercebánya 10 K. Összesen
41 — K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten I

S ZERKES ZTŐI  ÜZENETEK.
Előfizető inkhez. Kérjük azon igen tisz

telt előfizetőinket, akikhez a posta heten- 
kint csak kétszer vagy háromszor kézbesít 
és így lapunk talán megkésve érkezik, szí
veskedjenek a kézbesítési napot velünk 
közölni, hogy az expedítiónál az figyelembe 
vehető legyen. — P . V. Boba. A régebbi 
és mostani küldeményeket is köszönöm. 
Sorra kerül mind, csak egy kis türelmet 
kérek. Üdv. — H. J .  Léva. Köszönöm. 
Máskor is legyen szerencsém Üdv. — 
Sz. M. B ököd. Köszönöm. Mindegyik 
szükséges és jön. Szereteitel. — M. M. 
Felpéc. Köszönöm; sorjában felhaszná
lom. A nyáron emh'tett amerikai dolgot 
is szeretném megkapni. Sziv. üdv. — 
G. J  M agyargencs. Amerikába a lapot 4 
K-ért küldhetjük. H B. C sikvánd. Múlt 
évi előfizetésiek rendben van. Küldhetnél 
valamit. Szeretetlek — K. L. M oslavina. 
A HL évf.-ra az utófizetést megkaptuk, a

fenmaradt 50 fillért a perselyben nyugtatjuk. 
— Potyond . Az illető cím e: Budapest, 
I. kér. Krisztina körút 77. 1/11.

KARÁCSONYI AJÁNDÉKUL
ajánlom DUNÁNTÚLI SZAKÁCS- 
KÖNYVEM legújabb kötött kiadását. 
4 kor. 60 fill. ellenében szállítja Nagy 
Ferencné Pénzeskut, Veszprémmegye.

Karácsonyra
hozassa meg Csite Károly: „Az én 
múzsám“ című elbeszélés kötetét. 3 
kor. bolti ár helyett I koronáért meg
rendelhető a szerzőnél Körmenden.

Postadíj 20 fillér. 2 - 5 .

S z a l ó k y  Z s ig m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
S zen thárom sóg tó r. 

H om okkő-, m árvány -, g rán it-, 
sy e n it  s írk ő ra k tá ra . 

K a ta sz te ri fö ld m é ré sh ez  sz ü k 
séges k ö v e k e t ra k tá ro n  ta r to k . 
E p ü le tm u n k á t és m in d e n n em ű  

ja v ítá s t e lfogadok . 7

Toronyóra- 
7 készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n .
(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban.
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e : $
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentye.
ti_______________ :___________ jj
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EE ECIElEES3 □
Elsőrendű hnrant?íry»r, szerel a ki
tűnő Po/dech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, ha rangöntő- és 

h arang fe lszere lö  gyár

B udapest, R ó zsa-u tca  5 1 -5 3 .
Alapítva 186S. Telefon 77—51. 
Elvállal m inden e szakm ába  vágó 
m unkát, u. m .: e lsőrendű h a ran 
gok szá llítását, régi h arangok  át- 
ön tésé t, régi harangok á tsz e re 
lését Pozdech-féle fo rg a th a tó  ön
tö ttvas-koronára , e se tleg  fo rg a t
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok  k icserélését stb . 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat ju tányos áron . 
K öltségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstüzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, sa tu t stb. e szakba vágó m unkát. Ju tányos árak, 
pon tos és tisz tesség es  kiszolgálás. Árlap és költségvetés k ívánatra  I

EB

Feiwei
a

1

utódai
első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,

i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  i
tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K olozsvári-u tca  13.

Árjegyzék ing-yen és bérmentve !

ANGSTER JÓZSEF ás FIA
org;onaépitők. ■

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy millcniunii éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami.aranyéremmel kitüntetve. 

A lapítta to tt 1867-ben.

Orgona- és harmoniumgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építői. —

Ajánlják kitűnő hangú  és erős szerkezetű 
légnyom atú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a legjutányosabb árak m ellett művészi kivitelben. Raktáron kitűnő hangú

h a r m o n i u m o k  m inden n a g y s á g b a n
E lektrom os fújtató készülékek. 6

egy/éket kívánatra ingyen küld az „Egyházi Müipar“  szerkesztősége.

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyvc a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV £ £
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászon kötésben, táb lán  k e h e l ly e l................................................ K 2.20
E gészvászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
Egyszerű b ő r „ „ „ „ arany „ „ 6*—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8.—

„ bo rjubőr „ „ „ „ „ „ „ 12.—
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ „ 12*-
Dallamos könyvocske a  Kér. É n e k o sk ö n y v h ö z ........................... „ —.24
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés  m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek  m eg, 25% árengedm ényben részesülnek , de a  szállítási költ
séget m indenkor a  rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell v iseln ie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

\\

POHL GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés, 
G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k.
7

Malomberendezések.
Tóglagyártó gépek.

S. K O V A T S  
MENYHÉRT
m ű-orgona építő in tézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás Orgonák 
évi gondozását valamint 

átalakításokat, javítást, 
hangolást mérsékelt árak 

mellett az ország bármely részeben gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különléle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 2

K a r á c s o n y i  a j á n d é k u l
a legszebb és leghasznosabb ajándék a könyv.
E  célból a ján ljuk  K a p i B é la „Ad A stra“ című, szívet-lelket nem esítő , 
d íszesen k iá llíto tt m u n k á já t a m űvelt tá rsada lm i kérd ések rő l, fűzve 8 
kor., kö tve 4 kor. árban  — Ezenkívül a ján ljuk  az ifjú ság  részére  d í
szes k ö tésben  egyenk in t 1 kor. 20 fillé r árban  az a lan ti igazán nevelő 
h a tá ssa l b iró  m unkákat, ú g y m in t: 1. P ó sa  L a jo s : Arany liget. (V ersek.) 
2. D r. D in g h a  B é la : Hol volt, hol nem  v o lt.  . . (M esék.) 3. A lb e r t J ó 
z s e f : Túl az  óperencián . (M esék.) 4. H a m v a s  J ó z s e f: M esés tö rténe tek . 
(Ifjúsági elbeszélések.» 5. B o rso s  I s tv á n : A gályarabok  tö rtén e te . (E gy
h áz tö rtén e ti m unka.) 6. D r. M a s zn y ik  E n d r e : Képek az ókori keresztyén 
egyház tö rtén e téb ő l. 7. G y u rá tz  F e ren c : Hősök kora . 8. G agyhy  D én es:  
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F oh ász .
Óh Isten, bizom te benned,
Tudom, hogy velem van kegyelmed. 
Csapás, szenvedés, hogy ha jő reám, 
Békén tűröm, miért is zúgolódnám ; 
Mert Te tudom, hogy jó vagy s igaz, 
E hit nekem elég vigasz.
A rosszat jóra fordíthatod,
Legyen meg szent akaratod!

Ámen.
Iíj. Varga Sándor.

P  a s z t a l u n k .
Az „Evang. Egyházi Élet“ című 

lapból, Szalay Mihály cikkéből vész- 
szűk át a következőket:

Dr. Zimányi Dániel összeállította 
a magyar birodalom hitfelekezeti vi
szonyait 1840-től 1910 ig. Munkájá
nak címe: „Egyháztörténet számok
ban.“ 70 év története áll előttünk. 
Hét népszámlálás eredményében hét 
Egyenletes évtized lép fel kemény 
vádlóként ellenünk. Mind a hét azt

kiáltja fejünkre : megmérettél és köny- 
nyünek találtattál!

A népesség átlagos szaporodása s 
ehhez képest az izraeliták, római 
katolikusok, reformátusok és evangéli
kusok szaporodása ilyen volt:

1850. 1857. 1869. évben
Átl. szap. 2-36 3-61 12 80 O/o
Izraeliták 51-01 11-99 33-78 o/o
Róm. kath. 211 440 14-78 o/o
Ref. —3-36 fogyás 243 10-74 o/o
Evang. 0-23 0-05 9 99 o/o

1880. 1890. 1900. 1910. évben
Átl. szap. 1-46 10-91 1021 8 48 o/o
Izraeliták 15-61 13-61 16-82 9-73 o/o
Róm. kath. 4-63 12-37 11-61 9-75 O/o
Ref. 0-36 9 52 8-92 7-37 0/0
Evang. 1-32 7 24 6-32 4-02 0/0

Ezekből az adatokból tisztán lát
ható, hogy a túlságosan szaporodó 
izraelitákon kívül a róm. katholikusok 
haladtak számbelileg legtöbbet. Sza
porodásuk 1857-től kezdve minden 
népszámláláskor kedvezőbb volt az 
átlagos szaporodásnál, sőt azt legalább 
l ‘50°/o al mindig felül haladta. Ellen
ben a protestánsok szaporodása kez
dettől fogva mindig alatta maradt az 
átlagos népességi szaporodásnak. A 
reformátusokra nézve legkedvezőtle
nebb volt 1840—50. közti időszak,

de az utolsó három népszámláláskor 
javult helyzetük.

Az evangélikusok mindig az utolsók 
között voltak, 30 év óta pedig követ* 
kezetesen a legutolsó helyet tartják 
meg maguknak, amely igyekezetükben 
már annyira haladtak, hogy az átlagos 
8'48% szaporodásnak felét sem tud
ják 4"02 arányukkal felmutatni. Mintha 
csak feltették volna, hogy erővel má
soknak engedik át a helyet; viszont 
az izraeliták és katholikusok, úgylát
szik, megfogadták, hogy lassanként 
meghódítják az egész területet. Az 
izraeliták már csak 2% al vannak 
kevesebben, mint az evangélikusok; 
a katholikusok pedig az utolsó két 
számlálás szerint már 10—10 éven
ként közel annyival szaporodnak, mint 
mi összesen vagyunk. Térfoglalásuk 
szemlátomást, fokozatosan növekszik. 
Mi meg a fokozatos hanyatlás, a lassú 
öngyilkosság példáját mutatjuk ma
gunk szégyenére, ellenségeink kár
örömére. 70 év alatt 100 izr. 380-ra, 
100 kath. 173-ra, 100 evang. pedig 
csak 132-re gyarapodott. 1840-ben 
számarányunk 7*81% volt, 1910-ben 
már csak 6-41, ellenben a katholiku- 
soké ez alatt 47‘59-ről 52‘09-re emel
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kedett. Ha elgondoljuk, hogy valami
kor még a protestánsok voltak ha
zánkban többségben!

Amilyen jó reménységgel örvendez
tette meg a XX. század a róm. katho- 
likusokat, olyan megdöbbentő köszön
téssel üdvözölt minket. A XVII. szá
zad „gyászos évtizede“ nem volt ránk 
nézve gyászosabb az utolsó három 
évtizednél. Akkor az üldözés hősöket 
nevelt, most a békesség árulókat te
nyészt, vagy egyáltalán nem szül 
senkiket. Akkor elvették templomain
kat, de épült helyettük templom a 
szívekben; most állnak még a temp
lomok, de fogy a nép az oltárok körül.

Mintha csak igazuk volna ellensé
geinknek, akik végpusztulásunkat jó
solgatják. Mintha csak végelgyengü
lésben kellene a protestáns egyházak
nak kimulniok. Mert ez már nem csu
pán a férges gyümölcs hullása, hanem 
a törzs elerőtlenedése. Úgy látszik, 
minket már az ökölcsapások sem tud
nak öntudatra ébreszteni, mint a ha
lálos eszméletlenségbe esett beteget.

Szerezze meg dr. Zimányi rövid, 
de nagyon tanulságus füzetét minnél 
több evang. ember és minden gyüle
kezet az iskolai könyvtár számára is. 
(Ára nincs kitüntetve, de nem lehet 
drága s a Luthertársaságnál kapható.) 
És ébredjünk végre valahára, mert 
különben míg azon gondolkodunk, 
hogyan készüljünk a reformáció négy
százados évfordulójára, az idő emlé
kül dicstelen sírkövet készítget szá
munkra, amelynek felirata örök vád
ként hirdeti: Megmérettél és könnyű
nek találtattál I

V adosía.
Történelmi elbeszélés a magyar protestánsok 

üldözése korából (1751.)

Irta: S zán tó  R óbert.

I.
A vadosfai templom keresztje meg

megcsillan a leáldozó nap sugaraiban, 
mintha még egyszer, utoljára dics
fénnyel akarná körülfonni a keresz- 
tyénség örök jelképét. Oly nyomott a 
hangulat. Alkonyi fáradtság nyomai 
szállanak le lassan, nehezen az egész 
falura, mintha valami ólomsúlyú téli 
köd nehezednék reá s széttéphetlen 
gyűrűkkel vonná körül a parányi, 
fehérre meszelt viskókat. Az egész 
képet a természet úgy látszik idősb 
Radó László és fia számára terem
tette, oly jól beleillenek a környezetbe. 
A nemesi kúria udvarán állanak s a 
hanyatló nap búcsúcsókjai szelíden

simulnak bánatos arcredőik közé. A 
halványan ragyogó templomkereszt 
mintha szólani akarna hozzájuk.

„Nézd atyám a keresztet, a ha
nyatló eszmét siratom benne. Végte
len fájdalom vesz erőt rajtam. Hát 
azért küzdöttek őseink századokon 
át a hitszabadságért, hogy annak 
diadaljelei most egyenként menjenek 
át jogbitorlók kezeibe ? Uram tekints 
le reánk, a te öröködbe pogányok 
ültének. Nem tudom tovább nézni e 
jajjokat. Jobbágyainkat nap-nap után 
hurcolják a legkülönfélébb ürügyek 
alatt Kapuvárra, Keresztúrra. A köz
ségek piacai nap-nap után hangosak 
a megkorbácsolt szegények jajkiáltásai
tól. S mindez azért, mert térdet nem 
hajtunk a régi hit előtt. És minden 
törvény és minden befolyás hasztalan. 
Ha tudnék, mért ver úgy az Isten 
minket, tán könnyebben viselnők e 
nyomort, de így a gyötrő kétségekbe 
kerget, hogy meddig is fog ez az 
átok rajtunk nyugodni. Messze vidé
keken mindenütt lefoglalták temploma
inkat. Egyedül Vadosfa dicséri még 
szabadon az Istent. Szerfölött bánt
hatja ez Kisfaludy Balázs uramat, 
mert addig járt a pozsonyi püspök 
nyakára, míg ki nem eszközölte, hogy 
meghalt felesége emlékére kápolnát 
emeltethessen Vadosfán. . .  Vadosfán, 
amely legutolsó telkéig és legszegé
nyebb jobbágyáig a mi nemesi tulaj
donunk, amit évszázados jog és tör
vény nekünk biztosít a család magja- 
szakadtáig, amelynek utolsó lelke a 
nagy Luther eszméitől hévül. S a 
felszentelési ünnepségre az egész kör
nyék katholikus lakosságát megmoz
gatják és . pogány lamentációkkal, 
processiókkal fognak falunkon át a 
kápolnáig vonulni. Véres napokat 
látok magam előtt. Népünk nyugal
mát ez annyira fel fogja dúlni, hogy 
veszedelmes zavargásokra lehetünk 
elkészülve. De hiszen Kisfaludy uram
nak csak ez a célja. Okot keres arra, 
hogy rátörjön népünkre, amelynek 
boldogságát rég irigyli. Istenem, vaj’ 
ne volna igazami“

„Fiam, Szent István napja messze 
még, akkor készülnek az új kápolnát 
felszentelni, addigra tán sikerül fő- 
tisztelendő Fábry Gergelynek azt az 
átkot falunkról eltávolítani. Igaz, a 
népet már most is csak nagy nehev 
zen tudja fékentartani. Multkorában 
amikor a templomi oltárszenteket hoz
ták társzekereken, kicsiny híja, hogy 
a nép vasvillákkal, kapákkal ki nem 
kergette a szállítókat a faluból. Jobbá
gyaink jobban irtóznak ezektől a bál
ványoktól, mint amennyire régen a

törökcsapástól féltek. Te a leáldozó 
keresztben a hanyatló eszmét siratod. 
Kétségbeejt a jelen szenvedése. Nem 
tudod-e, hogy a Krisztus keresztje 
akkor lett világeszmévé, amikor a 
Mestert ütötték rája? Nem érzed-e, 
hogy a szenvedések viharai megacé
loznak bennünket, hogy utolsó tem
plomunk rombadöntése nem jelent
heti egyúttal egyházunk bukását is? 
Krisztus egyháza akkor volt mindig 
legnagyobb, amikor legkisebbnek tar
tották. Bátorság fiaim 1 Nekem volna 
okom elcsüggedni, mert bajosan fo
gok már jobb időket megérni. De te 
előtted egy hosszú élet fekszik még, 
boldogabb jövő reményében veheted 
fel a küzdelmet elleneinkkel!“

E végszavak oly bizonytalanul, 
reszketegen tódultak az öreg ajkára, 
mintha maga sem akart volna nekik 
hitelt adni 1 Élete alkonyán annyi csa
pás érte már, hogy nem csoda, ha 
fiát nem tudja kellőkép megvigasz
talni.

— Boldog jövőt nem keresek. Lel
kemnek zsenge ifjúkoromtól fogva 
egy ideálja volt. Vártam teljesedését. 
Epedve lestem az évek folyását, resz
kető örömmel gondoltam az áldásra, 
amely az agyongyötört nemzetre alá- 
száll, ha a reformáció eszméi át meg 
áthatják. Világosság, szabadság szel
lemi és anyagi téren, polgári jogok 
kiterjesztése a vért izzadó föld népére 
is, egyetértés vallási, politikai, nemzet- 
gazdasági téren. . .  micsoda végtelen 
távlata az áldásoknak. . .  s ime szinte 
romokban hever minden. Miért nem 
vagyok tárogató hivó szava, hogy 
őseinket a régmúló ködéből feltá
maszthatnám, hogy boszuló haragjuk
ban kíméletlenül agyonsújtsák az áruló 
népet ? Miért nem vagyok szélvihar, 
hogy zúgó szavammal beleordíthas
sam a nemzet ezreinek fülébe: „Tör
jetek magatoknak utat a középkor 
éjszakáján keresztül a világosság esz
méihez 1 Hogyha lángostor volnék“...

— De édes fiam, hova ragadnak fék
telen indulataid, szinte képes volnál 
magaddal ragadni, ha öregedő ideg
húrjaimat fel tudnám hangolni. Az én 
lelkem zenéje mélabús, síri álmok után 
vágyó. Hiába toborzékolnak trombita
harsogásra bensőd vad paripái, el
fáradt csontjaim nem viszonozzák, 
összeesnek, mint hóhulláskor az el- 
vénhedő, korhadó fa zörgő ágai 1 “

Az ifjú zilált hajjal, fuldokló mellel 
állt, kereste apja tekintetét s szinte 
még egyszer halkat akart lehelni a 
hidegülő, vonásokba, de az öreg feje, 
talán a tekintetek 'súlya alatt lassan, 
fáradtan hullott alá a mellére.
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Az örök mécsek egyenként kigyú- 
ladtak. A keleti égen felragyogott az 
esthajnali csillag, az ellenkező oldalon 
egy elfáradt égi vándor bukott alá a 
mélybe.

II.
. . .  Boldogok vagytok, ha szidal

maznak és háborgatnak titeket és 
minden gonosz hazugságot mondanak 
ellenetek én érettem I Ez a mi helyze
tünk is kedves testvéreim I- Az ordító 
ellenség gyűlölettel járja körül várain
kat, szidalmaz bennünket, istenkárom- 
lóknak, eretnekeknek nevez s alig 
várja, hogy ismét a máglyára hurcol
hasson, keresztre feszíthessen. S ne
künk mindazt mégis zúgolódás nélkül 
kell fogadnunk. Az Ur útjai kifürkész- 
hetlenek, s éppen azokat sújtja min
dig legsúlyosabban, akiket legjob
ban szeret. A gyémántnak csiszolás, 
a léleknek iigalom, zsúrlódás kell, 
hogy valódi nemes tartalma napvilá
got lásson. Azért tűrjünk, testvéreim, 
ne gördítsünk semmiféle akadályokat 
ellenségeink elé terveik kivitelében. 
Mert hiszen ők csak az ellenállásra 
vannak, hogy aztán minden felelő
séget reánk hárítva falunkat fölper
zselhessék, szeretteinket megkínoz
hassák, bennünket börtönbe vethes
senek, templomainkat elvehessék. Én 
édes népem, amelynek majdnem min
den egyesét én magam neveltem, ősz 
papod még egyszer kér, fogadd meg 
jó tanácsát ne ingereld az ellenséget. 
S akkor talán az átok súlya leesik 
ismét vállainkról s ismét a régi bol
dogságban folytathatjuk napjainkat. 
Fel a fejekkel híveim, az Isten mégis 
megsegít. “

Fábry Gergely végzett. A hívek 
néma csöndben hagyták el a tem- 
pomot.

Kicsiny csoport tartott a piac felé, 
meghányván a szót, ami a templom
ban esett.

„Szinigazság lehet főtisztelendő 
uram beszédje“ — emelé a szót az 
egyik — „de mán’ népünk állapotja 
olyan, hogv azon a türelem semmit 
se segít. Ásót, kapát a kezünkbe, 
oszt álljunk a falu két végére s meg
látjuk, begyün e az a sok nagyúri 
népség cafatostul, szógástul egye
temben.“

széd. A keresztúri és mihályi határ
beliek is addig tűrtek, addig enged
tek, míg egyszerre csak kitúrták őket 
templomukból, házaikból, marhájuk
ból, minden lábas és lábatlan jószá
gukból. Úgy gondolom, a Mennybéli 
se írná rovásunkra, ha egyszer úgy 
istenigazábul megvédenők a jussun
kat.“

„Hallották-e atyafiak a legújabb 
esetet“ — szól közbe egy har
madik — „ami a szanyi határban a 
luthránus pappal megesett. A pozso
nyi püspök valami peres ügyben 
magáho’ citálta. Persze a pap, mint 
affajta igaz luthránus keresztyén csak 
a Fábry Gergely uramnak tartozott 
engedelmességgel. Nem is ment el a 
citátumra. Az urak ezért törvényt 
ültek fölötte, zsódos katonákkal vi
tették Pozsonyba s azóta se híre, se 
hamva. Felesége és családja meg 
éhen veszett vóna, ha jó Fábry urunk 
— az Isten hogy áldaná meg érte — 
magához nem vette vóna őket.“

„Nem az első eset koma, nem is 
az utolsó. Különb dógok történtek 
már ennél és történhetnek velünk is, 
ha hamarjába, melegibe hozzá nem 
látunk a féreg elhajlásához.“

„Ha csak rajtunk múlna“ — só
hajtott fel egy öreg zsellér — „de itt 
van a főtisztelendő úr, mit szólna 
hozzá, ha az ő tudta nélkül felfor
dult világot csinálnánk falujában. 
Tudj’ az Isten, valahányszor a deres 
hajára, jóságos arcára nézek, önként 
imára kulcsolódik a kezem s úgy 
gondolom, hogy maga az öreg Péter 
jár közöttünk. Szeretnék leborulni s 
a palástja szélit megcsókolni. Elmegy 
olyankor minden harag a szivembül 
s elém gyünnek azok a régi-régi, 
azok az első keresztyének, — akik
ről olyan sokat beszélt nekünk, — 
akik olyan sokat szenvedtek az apos
tolokkal együtt. Hja, ha neki nem 
kellene elszámolnunk“ . . .  — az öreg 
hangja megcsuklott.

Molnár Pista telkénél a férfiak ha
zaoszlottak.

III.
Szent István előestéjére jelentették 

be a megye urai, akiket Kisfaludy 
Balázs a felszentelési ünnepre meg
hívott, érkezésüket. Alkonyat táján 
hatalmas porfelleg jelentette, hogy

közelednek Vadosfa felé. Ostorpatto
gás, rikoltozás, nyerítés, vadászebek 
csaholása közben értek a faluba. A 
falu képe olyan volt, mintha ezek 
az urak halotti torára gyűltek volna 
össze. Sehol egy élő ember. Talán 
a föld nyelte el őket ? Még a máskor 
oly kiváncsi fehérné’p sem kandikált 
ki az alacsony kerítések mögül. A 
falu kóbor kutyái ijedten siettek meg
szokott menedékhelyük, a fahidak 
alá. A társaság a lutheránus templom 
előtti téren ütötte fel sátorát. Víg 
lakomához fogtak. Miért is ne ? Mi 
gondjuk a falu zselléreinek éjjeli nyu
galmára, akik a napi munkától szinte 
megdermedten hajtják le fejüket ke
mény fekhelyükre. Tüzet raknak. A 
hirtelen összehordott fahasábok sis
teregve, pattogva gyulnak meg. A 
láng magasra csap s valami sajátsá
gos ördögi arcvonásokat kölcsönöz 
a tűz körül foglalatoskodó, vigyorgó 
szolgáknak.

A sátor belsejében emelkedett a 
hangulat. Kisfaludy Balázs gúnyos 
mosollyal az ajkán, úgy ül az asz
talfőn, mintha nem is valami kurta 
nemesből kivedlett főrang, hanem 
valami római triumphator volna. A 
holnapi nap örömére itták az áldo
mást, nem törődvén azzal, hogy 
egyikük, másikuk mámoros fővel, 
mocskos szájjal a Krisztus és a fel
szentelendő templom rovására káro
molta az Istent. Eh m it! A holnapi 
ünnepséggel úgyis levezekelnek min
den létező és talán még létezendő 
vétket i s !

„Igyunk barátim, éljen az egység, 
vesszen az eretnekség I “ — kiált a 
hős, s a mámor dűl belőle. . .

„Hallgassátok meg, óriási vér
szopó voltam az éjjel álmomban. 
Felkúsztam az eretnekség mellére, 
szívtam, szürcsöltem a vérét, harap
tam, martam, cafatokban téptem róla 
a húst s mind hiába. Mennél jobban 
vájtam magam beléje, annál inkább 
növekedett. Végre oly erőre kapott, 
hogy egy roppanással agyonfojtott 
engem. Borzasztó álom 1 Ha babonás 
volnék, még rossz előjelnek venném, 
így azonban gazdag fogást remélek 
holnap, azt hiszem, a fenevadak 
lépre mennek.“

„A poharat a holnapi sikerre!“ —„Hát iszen mond valamit szom-

E lm arad o ttn ak  tek in thetjük  a z t a  k ö zség e t, ahol 
fo g y asz tá s i sz ö v e tk e z e t n in c s p

A fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti be egy-egy 
falu népe m indennem ű háztartási és gazdasági c ikke it és 
ita lszükség leté t a leg ju tányosabban , úgyszin tén  ham isí
ta tlan  m inőségben. — A m elyik községben fogyasztási 
szövetkezetét akarnak  lé te síten i, a mozgalom kezdői for
du ljanak  ú tba igazításért a ■ . 1 . ■1  ̂ .. —;—  --——

a  M agyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i é s  É rté k e 
s í tő  S zöv e tk eze téh ez , B udapest

IX., Közraktár-utca 34. szám.
(8ajá t palotájában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  50 millió
.............................. korona  évi forgalom m al. - ■ "
Levélcím  : H A N G Y A , B udapest, postafiók 109. szám.
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ordít valaki s az élősdi had üvöltve 
üdvözli a hőst.

A kakas szólította már a rózsa- 
ujjú hajnalt s a társaság még min
dig együtt ült. A hold ijedten bujkált 
a rohanó felhőfoszlányok között.

(Folytatjuk)

Ami erősebb az embernél.
Elbeszélés. Irta : K api B éla.

Hetedik fejezet.
Megérkezés. Amerika földjén.

Egy reggel szürke, nehéz köd
felhő takarta el a messze látóhatárt. 
Mintha láthatatlan, fojtott tűz pusz
títana, valahol a tenger mélyén s 
a gomolygó füstfelhőkbe burkolóznék 
az emésztő piros láng. Egyszerre 
csak a füstfelhőn keresztül magas 
épületek, karcsú gyárkémények kör
vonala rajzolódott. Az egyik magyar 
elkiáltotta magát: — ott van a 
szárazföld! . . .  Megélénkült a hajó.

* Mindenki a fedélzetre sietett s szív
dobogva leste, mikor látja meg újra 
a szárazföldet. Igaz, hogy nem ma
gyar ez a föld, de azért föld az is, 
melyen biztosabban megvetheti lábát, 
mint a háborgó tengeren. Mindig éle
sebb lett a város körvonala s mindig 
erősebb a felcsapodó lárma. Óriási 
hajók közt sietve siklottak a kis gőz
hajók, éles sípolással s búgó tülkö
léssel adva jelt a kitérésre. Beérkez
tek New-York kikötővárosába: Hobo- 
kenbe. Egyszerre csak egy kis gőzös 
süvít a hajó oldalához, fedélzetén öt 
egyenruhás férfi. Az egyik zászlóval 
jelt ad a hajónak, mire az meglas
sítja menését. A következő pillanat
ban már a fedélzeten vannak, átvizs
gálják a kapitány iratait, egy pár 
szót kérdeznek, azután ismét tovább 
sietnek. Nemsokára parthoz ér a hajó 
s az I. és II. osztályos utasok ki
szállnak. A mi embereink is neki 
készülődnek, de a matrózok vissza
szorítják őket. Csak az úri nép ki
szállása ilyen egyszerű valami, a 
közönséges szegény népet tovább 
viszi a hajó s Ellis Islandon, a ki
vándorló kikötőnél teszi partra. Mintha 
csak nagy birkanyájról lenne szó, 
behajtják őket egy hatalmas csar
nokba. Jobbról-balról egyenruhás em
berek vigyáznak, nehogy valaki el
kerülje a vizsgálatot. Órák hosszat 
álldogálnak, ide-oda dülöngélnek, míg 
végre rájuk kerül sor. Végre késő 
délután tizes csoportokban beeresztik 
őket a belső szobába, ahol a hatal
mas Williams Vilmos az úr. Eddig 
könnyű dolog volt a kivándorlás. Az

európaiak úgy jöttek erre a nagy 
darab aranyföldre, mint méhe az 
akácvirágra. De most Williams ur 
azt mondta, hogy elég volt az 
európaiakból. Majd megmutatja ő, 
hogy meg lehet nehezíteni a kiván
dorlást 1 Egyik kezükben az irataikat 
tartják, a másikban a pénzüket mu
tatják. Mert 25 dollár nélkül senki 
fiát partra nem ereszti a kikötő csá
szára 1 Kapnak egy Írást, azzal azután 
a mellette levő szobába lépnek. Itt 
meg orvosok várják s tetőtől talpig 
megvizsgálják őket. Dehát hála Isten, 
nincsen baj 1 Szép szál, erős izmu, 
domború mellkasu emberek sorakoz
nak a nagy asztal elé s az egyik 
hivatalnok mindegyiknek kiadja az en
gedélyt, hogy Amerikában maradhat.

Kimennek a csarnok előtti nagy 
térségre s ott csoportokba verődve 
várják egymást. Egyszerre csak jaj- 
veszékelve szalad a Földes Balázs 
felesége.

— Mi bajod, Julcsa, mit óbé- 
gatsz ? . . .  kérdezik az öregebbek.

— Jaj, hogy megvert az Isten en
gem, jajveszékli az asszony. Minde
nünket eladtuk, kijöttünk családostul, 
most azután csak nekünk engedték 
meg az ittmaradást, az embernek azt 
mondták, hogy menjen vissza régi 
hazájába 1 Jaj, jaj, mi lesz most ve
lünk 1. . .

Az emberek tanácstalanul néznek 
össze. Ilyesmire bizony senkise gon
dolt. Mi lesz az asszonnyal, gyere
kekkel? . . .  De meg haza is hogy 
menjenek? Kicsoda bírja el azt a nagy 
költséget ? . . .  Otthon is mit keres
nek?. . .  Se földjük, se házuk, hogy 
menjenek haza község csúfjára, gú
nyolódok hahotájára 1. . .  Olyan nagy 
csöndesség zárta le az emberek aj
kát, mint mikor haldokló gyermeke 
ágyánál biztatásért eseng az édes
anya s mindenki tudja, hogy minden 
biztatás hazugság, mert már nincsen 
mentség. Fejlesütve, összeszorított 
ajakkal álltak egymás mellett s félve 
kerülték a szegény asszony tekintetét.

— Itt jön az öreg Dömötör, kiál
tott egyik, s mindannyian bizakodva 
emelték fel fejüket.

Dömötör figyelmesen meghallgatta, 
miről van szó, azután sietve vissza
ment az irodába. Nehéz óra követ
kezett ezután. Izgatottan lesték Dö
mötört, de csak nem jött. A bátrab
bak visszamerészkedtek egészen a 
kapuig, hol ki-beáradt az emberek 
tömege, de seholse látták az öreg 
Dömötört.

Egyszerre csak egy különös alak 
perdült a magyar csapathoz. A bő

ruhát viselő amerikaiaktól ugyancsak 
eltért az öltözete, meg egyáltalában 
a külső formája. Testhez álló, sujtá- 
sos magyar attila simult kövér ter
metére, csizmába szorított szűk ma
gyar nadrág, pörge kalap egészítette 
ki öltözetét. Kezében fényes fokost 
tartott, hegyesre sodort bajusza mint 
valami félelmetes dárda meredt két
felé. ,

— Isten hozott édes magyarjaim, 
kiáltotta már messziről, ölelésre táruló 
karokkal. — Csakhogy szerencsésen 
megérkeztetek! Csakhogy a keblemre 
ölelhetlek titeket I

A magyarok összenéztek, mert 
egyikse tudta, kit illet tulajdonképpen 
a barátságos köszöntés. A marosiak 
az aradmegyeiekre néztek, ezek me
gint a marosiakra gondoltak.

— Hát aztán van-e szállás, van-e 
munka ? kérdezgette nagy bőbeszé
dűséggel a dolmányos. De feleletre 
tlem várt, rögtön válaszolt a saját 
kérdésére. — Jaj, dehogy is van, 
hogy is volna! Ilyen szűkös viszo
nyok közt nehéz dolog munkát ta
lálni. Hanem ne búsuljatok pajtása
im, itt vagyok én, majd szerzek én 
munkát. No, mélyítek hova akar be
kerülni ?

Vette a zsebkönyvét, a papirosára 
ráillesztette a ceruzáját, úgy várta, 
hogy mit diktálnak neki a munka
kereső magyarok. Mikor senkise fe
lelt, egyet intett a kezével.

— No, majd elvégezzük a szállá
son. Hanem van-e amerikánus pén
zetek ? . . .  Úgy-e, hogy nincs ? . . .  
Pedig enélkül, egy lépés nem sok, 
de annyit se lehet megtenni. Rápil
lantott a csarnok nagy, kerek órá
jára. — Hamar, hamar, adjátok csak 
gyorsan a pénzeteket, mert 5 perc 
múlva becsukják a bankot, akkor 
pedig nem tudom, mit csinálunk.

Egyik másik már a zsebébe nyúlt, 
a többi még tanakodott magéban, 
mikor egyszer csak ott termett Földes 
Balázsékkal az öreg Dömötör. A 
magyar dolmányos azt is kitörő 
örömmel fogadta, de Dömötör hidegen 
elhárította magától a kéretlen ölelést.

— Gyere csak, bátyám, a tiedet is 
beváltom, noszogatta a pörge kalapu.

— Mit akar beváltani, kérdezte 
gyanakodva Dömötör. Azután mintha 
villám érné, hirtelen körültekintett 
emberei közt s rájuk förmedt. —■ 
Pénzt adtak ennek az embernek?..

Azok fejüket rázták. — akkor rend
ben vagyunk! Köszönjük a kegyel
med felajánlott szolgálatát, de elvégez
zük magunk is. — így szólt, azután 
elfordult a dolmányostól. Az pedig,
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se szó, se beszéd úgy eltűnt az utca 
forgatagában, mint az illó sáfrány a 
levegőben.

— Jegyezzék meg, — szólt Dömö
tör, — hogy itt az idegenben csak 
nagy vigyázva bizhatnak az emberek
ben. Elég szomorú, hogy akadnak 
lelketlen semmirevalók, kik saját vérei
ket tévútra vezetik s tudatlanságukat 
kihasználják.

— Csak nem volt csaló az a ba
rátságos dolmányos ? — kérdezgették 
az emberek.

— Biztosan az volt, feleli Dömötör. 
Csak kerültek volna kezei közé, bi
zony jól kiszipolyozza magukat. Ha 
rábízzák a pénzüket, hogy váltsa be 
a bankban, akkor megugrik vele, ha 
pedig ez nem sikerül, akkor meg 
szállás, munkaszerzés ürügye alatt 
húzza le a bőrüket. Ismerjük jól eze
ket a kikötő kalózokat! Rendesen itt 
leselkednek a kivándorlók csarnoka 
körül. Tudják, hogy a jámbor érkezőt 
elszédíti a nagy város zajos lármája 
és tehetetlenné teszi az, hogy nem 
érti az emberek beszédét. Ezt kihasz
nálják s úgy rácsapnak a gyanútlan 
idegenre, mint vércse a kicsiny ma
dárra. Szomorú, hogy a magyarok 
közt is akad ilyen hitvány gazember 1 
Vigyázzanak s ne bízzanak az ide
genben !

— Hát mi van a Földesékkel ? . . .  
— kérdezi az egyik.

— Annyira, amennyire, rendben 
van a dolguk. Itt ugyan nem marad
hatnak, de a bevándorlási biztos nagy 
könyörgésre megengedte, hogy vala
melyik falusi farmon letelepüljenek. 
Ez is jobb, mint a visszavándorlás.

Földes Balázsné odafurakodott Dö
mötörhöz. — Az Isten áldja meg a 
jó szívéérti Soha el nem felejtjük, 
ami jót velünk tett.

Lassanként felszedelőzködtek s neki
indultak a nagy városnak.

(Folytatjuk.)

H azafias ön felá ld ozás.
Franciából: P u lay  Vilma.

Az utolsó lengyel fölkelés, illető
leg forradalom alatt történt. Egy 
magasrangú lengyel katonatiszt csa
patával egy kisebb folyón akart át
kelni.

Katonáit előreküldve ő utolsónak 
maradt a parton, mert úgy sejtette, 
hogy az ellenség abból az irányból 
jöhet. S valóban sejtelme nem is csalta 
meg, midőn az utolsó katona is el
tűnt a nádasban: egy nagy orosz 
csapat közeledett feléje.

A lengyel főtiszt nyugodtan — 
nem gondolva a menekülésre — várta 
be az ellenséget, mely pár perc alatt 
meg is érkezett és tudakozódni kezd
tek : hová és' merre menekült el a 
lengyel fölkelők csapata. De bár
mennyire faggatták is a lengyel sza
badsághőst, ő csak annyit válaszolt: 
nem tudom, nem láttam. Majd meg
parancsolták neki: lépjen be a folyóba 
és ússza át. Meg akarták ugyanis 
tudni, hogy milyen mély a folyó medre, 
át lehet-e rajta jutni veszély nélkül ?

A lengyel kissé gondolkodott. — 
Ha előre úszik bátran és biztosan a 
vízben, az oroszok követni fogják és 
a lengyelek feltétlenül vereséget fog
nak szenvedni a náluknál tízszerte 
nagyobb erő ellenében. S ezt pedig 
meg akarta akadályozni minden áron, 
mert gyűlölte hazája szabadságának 
elnyomóit. Az tehát bizonyos volt 
előtte, hogy az ellenséggel azt kell 
elhitetnie, hogy az átkelés veszélyek
kel jár, sőt lehetetlen, ha időt akar 
nyerni a menekülő lengyel csapat 
számára.

Átlátva a helyzet nehézségeit és 
fontosságát, hirtelen egy merész el
határozás villant át agyán. Belépett 
a folyóba és elkezdett úszni lassan 
éviekéivé, majd készakarva alámerült 
egész derékig, majd nyakig és végül 
— mintha a folyó igen mély lenne — 
elvesztő lábai alatt a talajt, egészen 
a víz alá bukott, szándékosan bele- 
fullasztván magát a folyóba, hogy az 
ellenséget tévútra vezesse. Célját el 
is érte hősies önfeláldozásával: az 
oroszok azt hivén, hogy a folyó ör
vényes, nem mertek átkelni rajta. 
Midőn a valóságot felfedezték, már 
késő volt, a kis lengyel csapat sze
rencsésen megmenekült vezérének 
nemes cselekedete által, — s hozzá
csatlakozhatott a fősereghez.

A b i b l i a i  r e j t v é n y e k .
Örömmel jelentjük, hogy a kitűzött 

bibliai rejtvényekre 348 jó megfejtés 
érkezett be.

A helyes megfejtés a következő:
1. „A betű öl.“ II. Kor. 3, 6.
II. „Hit“ Zsid. XI. fejezetében.
III. 1. Kir. I. 17, 17—23. Illés fel

támasztja a sareptai özvegy asszony 
fiát.

2. Kir. II. 4, 18 — 36. Elizeus fel
támasztja a sunamita asszony fiát.

3. Kir. II. 13—21. Elizeus holtteste 
— érintésre — megelevenít egy em
bert.

4. Máté 9, 18—26.1 A zsinagóga 
Márk. 5, 23—42. ! fejedelmének 
Luk. 8, 41—52,) leányát Jézus

feltámasztja.
5. Luk. 7, 11 —15. A naini ifjú fel

támadása.
6. János 11, 31—43. Lázár feltá

madása.
7. Ap. csel. 9, 36 -  43. Tahitha 

feltámadása.
8. Ap. csel. 20, 9—12. Eutychus 

feltámadása.
Mind a hármat (a harmadiknál 

mind a 8-at) helyesen megfejtették 
193-an. Ezek közül a duplafedelü 
ezüstórát megnyerte Szmodics Ferenc 
Sand.

Két rejtvényt helyesen megfejtettek 
101-en. Ezek közül Pálmai Lajos győri 
lelkész úr által ajándékozott díszköté- 
ses, aranymetszésű Újszövetséget meg
nyerte Tóth Rozália Alsószakony.

Egy rejtvényt helyesen megfejtet
tek 54-en. Ezek közül Stráner Vilmos: 
Az élet könyve c. díszkötéses mun
káját (Wellisch Béla ajándéka) meg
nyerte Somogyi János Ászár.

A nyereményeket elküldöttük.
A rejtvényeket helyesen megfejtet

ték a következők.
Mind a 3 rejtvényt m egfejtették :
1. Özv. Gyurátz Jánosné Bük, 2. Ritecz 

Katalin Gyékényes, 3. Ifj. Magyar Mihály 
Gyékényes, 4. Id. Egyed Dénesné Hány, 
5. Szabó Karolin Felsöszakony, 6. Ifj. Bo
ros Jánosné Felsöszakony, 7. Kis Molnár 
Mihály Lovászpatona, 8. Várallyay István 
Celldömölk, 9. Bögöthy Lajos Simaháza, 
10. Farkas Ferenc Barabásszeg, 11. Ifj. 
Ritecz István Gyékényes, 12. Fodor Antal 
Tokorcs. 13. Bernáth Sámuelné Nemescsó, 
14. Vida Lajos Nagygyimót, 15. Gulyás 
Istvánné Magyargencs, 16. Ifj. Lőrinc 
Györgyné Gyékényes, 17. Petheő Paula 
Pásztori, 18. Ferenczy Zoltán tanuló Sop
ron, 19. Vukán Mariska tanuló Gyékényes, 
20. Boros János Csót, 21 Korcsek Zsig- 
mond Pozsony, 22. Vágola Pálné Tab, 23. 
Ifj. Ritecz M. János Gyékényes, 24. Héra 
Erzsi Czák, 25. Bokkon Lujza és Ida 
Csönge, 26. Betók István Vése, 277 Ko
vács tmre Tordas, 28. Tóth Jánosné Saj- 
toskál, 29. Szmodics Illés Sand, 30. Markó 
József Katafa, 31. Özv. Molnár Károly né 
Bpest, 32. Szabó Istvánné Kemenesmagasi, 
33. Bokkon Dávid Csönge, 34. Héra Cyula 
Czák. 35. Balassa' Karolin Répcelak, 36. 
Rácz Sándor tanuló Sopron, 37. Kiss Já
nosné Kőszeg, 38 Bokor Károly Czeldö- 
mölk, 39. Bolla Sándor Nagyköcsk, 40. 
Simon Dánielné Somorja, 4L Ács Ferencné 
Kispereg, 42 Baráth Lajos Alsószakony, 
43. Galló Margit Mellété, 44. Moór Ká- 
rolyné Ókörtvélyes, 45. Péter Sámuel Za- 
lamegyes, 46 Berece Sándor Alsóság, 47. 
Hegedűs Mári Zalaistvánd, 48. Bögöthy 
Irén Felsöszakony, 49. Egyed Ernő Nemes- 
hany, 50. Kovács Sámuel Sopronköhid,
51. Takács István és Imre Ostffyasszonyfa,
52. Varga János Százd, 53. Horváth Zsófi 
Nagygeresd, 54. Kuntár Sándor Felsösza
kony, 55. Barna Erzsi tanuló Gyékényes,
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56. Kovács Dénesné Mihályi, 57 Mészáros 
Jánosné Tordas, 58. Varga Cséri József 
Uraiújfalu, 59. Svigruha Katalin Torda$, 
60. Tóth Józsefné Gyékényes, 61. Tompos 
Sánosné Jobaháza, 62. Balogh Károly 
Uraiújfalu, 63 Németh János Ménfő, 64. 
Mód Mihály Ujvarsándi, 65. Nagy Jánosné 
Ungvár, 66. Kutasi Sándor Ostffyasszonyfa, 
67. Borbély Jánosné Mihályi, 68 Gömbös 
Terus Uraiújfalu, 69. Hári Ádámné Ma- 
gyargencs, 70. Erős József Szentivánfa,
71. Salber Mariska Bakonyszentlászló,
72. Kirnbauer Gyula Szombathely, 73. Id. 
Kovács Istvánné Mihályi, 74. Grosz János 
Leipzig, 75. Baki Ilka Alsószakony, 76. 
Molnár János Naggyimót, 77. Tarján Dá
niel Ostffyasszonyfa, 68. Özv. Pónya Fe- 
rencné Felsőszeli, 79. Németh József Hegy
falu, 80. Smidélius testvérek Szombathely, 
81. Bohár János Sand, 82 Pintér Etel 
Mihályi, 83. Bocska János Magyarszom
bathely, 84 Tóth Anna Kőszeg, 85. Hor
váth Imre Mihály, 86. Esze Sándor Csönge, 
87. Seregély Sándor Sopron, 88. Zsiráy 
Eszti Mihályi, 89. Bokor Sándor Celldö- 
mölk, 90 Döbröntey István Csönge, 91. 
Németh Ida, Felsőszakony, 92. Vajda Fe
renc Nagyköcsk, 93. Kolonits Ernőné Alsó
szakony, 94. Horváth Józsefné Kisbarát- 
hegy, 95. Kovács Mariska Ászár, 96 Varga 
István Vanyola, 97. Sárosi Lina Kisgeresd, 
98. Mosberger Sándor Lajoskomárom, 99. 
Bors József Csót, 100. Albert János Lu
kácsháza, 101. Várallyay Idus Kisgeresd, 
102. Simán Ilona Zalaistvánd, 103. Csikor 
Lajos Celldömölk, 104 Rajki Ferencné 
Magyargencs, 105. Pollák Pál Nyíregyháza, 
106. Gömbös Károlyné és Ida Ostffy
asszonyfa, 107. Mészáros Lajos Rábabo- 
gyoszIő,"_T08. Zakocs Ferenc Liszó, 109.

Dantz Eszti Beled, 110. Kovács Linus 
Gyóró, 111. Haszáné Gyóró, 112. Markó 
Mihály Nádasd, 113. Ifj. Balogh Lajosné 
Nádasd, 114. Hasza Ilolna Felsőszakony, 
115. Gaál Tini Felsőszakony, 116. Özv. 
Árvay Mihályné Kerrtenesmagasi, 117. 
Ihriczky Irén Százd, 118. Czéh Pál Lajos
komárom, 119. Horváth Mihályné Dobrony, 
120. Özv. Kelemen Sománé Szarvas, 121. 
Boros Emma Ivánegerszeg, 122. Lázi János 
Maráza, 123. Puskás Karolin Ostffyasz- 
szonyfa, 124 Rosta Lajos Vönöck, 125. 
Berecz Imre Vönöck, 126. Özv. Fischer 
Jánosné Misérd, 127. Csillag Imre L. 
Csikvánd, 128. Kernes Ferencné Csikvánd, 
129. Hasza Fáni Bük, 130. Pulay Vilma 
Boba, 131. Kásper József Ruszt, 132. Szmo- 
dics Ferenc Sand, 133. Mészáros László 
Felsöság, 134. Horváth Sándor Szilsárkány, 
135. Andriska Pál Kiskőrös, 136. Szabó 
Lajos Lajos Felsőszeli, 137. Pápai Ferenc 
Nemespátró, 138. Ifj. Bognár József Ostffy
asszonyfa, 139. Rothermel Henrik Kapos- 
szekcső, 140. Ifj. Brezina József Nyíregy
háza, 141. Bodor Károly Kemenesmagasi, 
142. Veczán András Nyíregyháza, 143 Id. 
Varga József Répcelak, 144. Francsics Ka
rolin Bük, 145. Özv. Német Gyuláné Bük, 
146. Francsics Samu Bük, 147. Martinék 
Rezső tanuló Szombathely, 148. Mogyorósi 
János tanuló Uraiújfalu, 149. Bokkpn József 
Csönge, 150 Péter Eszter Celldömölk, 151. 
Mészáros Józsefné Csánig, 152. Lengyel 
Ferenc Nagykároly, 153 Mogyoróssy Karo
lin Szentistvánfa, 154 Varga Ferenc Gyé
kényes, 155. Farkas Gyula Nagygyimót, 
156. Varga Olga Szombathely, 157. Gaál 
Sándorné Alsószakony, 158. Ifj.. Szmodics 
Illés Liszó, 159. Gömbös Sándor Fehérvár
csurgó, 160. Dömötör Karolin Szentivánfa,

161. Nagy Karolin Nagysáros, 162. Varga 
Irén Alsószakony, 163. Hemri István Zala
istvánd, 164. Balogh János Csönge, 165. 
Domonkos János Homokbödöge, 166. Körcs- 
már Jánosné Gyékényes, 167. Ifj. Boros 
Ferencné Felsőszakony, 168. Bokor Lajos
né Mósonszentjános, 169. Sztrokay Sándor 
Nemescsó, 170. Mesterházy Viktor Rempe- 
hollós, 171. Varga Rozália Uraiújfalu, 172. 
Gaál Irén Alsószakony, 173. Kovács Ilona 
Gyóró, 174. Kovács György Gyóró, 175. 
Takáts István Nemescsó, 176. Szabó Károly 
Tokorcs, 177. Ifj Nagy István Ostffyasszony
fa, 178. Id. Károlyi József Homokbödöge, 
179. Id. Bolla József Zalaistvánd, 180. Kb- 
ronczay Sámuel Csönge, 181. Leposa Ist
ván Lendvanemesd, 182. Szekér Karolin 
Borgáta, 183. Varga Ferenc Borgáta, 184. 
Özv. Kelemen Istvánné Ostffyasszonyfa, 
185 Németh Ilka Kisgeresd, 186. Ifj, Lőrinc 
Ferenc Gyékényes, 187. Vágola Lajos Tab, 
188 Pécz József Gércze, 189. Nagy József
né Nagybarátfalu, 190. Gerencsér ltvánné 
Lovászpatona, 191. Domsitz Eleonóra So- 
morja, 192. Eszényi Borbála Sajógömör, 
193. Pataky Károly Taksonyfalva.

O lvassá tok  a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

to l  biblia a házban nincs, Tanyái a sála,, ütött ott 
Hiányzik olt a legfőbb kincs, De Isten nem lt: bajlékot
December 14. vasárnap, Ján. 4, 43—54.

„ 15. hétfő, „ 5, 1 — 8.
„ 16. kedJ, „ 5, 9—16.
„ 17. szerda, „ 5, 17 — 23.
„ 18. csütörtök, „ 5, 24—30.
„ 19. péntek, „ 5, 31—39.
„ 20. szombat, „ 5, 40 — 47.

A z e g y h á z  k öréb ől.
Szép ünnepély folyt le 1913. nov. 

23-án a nemeshanyi ev. leánygyüle
kezetben. Ugyanis akkor avatta fel 
esperesi megbízás folytán Mód Ala
dár zalagalsai ev. lelkész a nőegylet 
által a gyülekezetnek ajándékozott 
221 kgrmos új harangot, igazán lel
kes, szívreható, gyönyörű beszéd kere
tében. A csekély tagot számláló, de 
hitbuzgó nőegylet igazán az Ur dicső
ségére működik. Rövid fennállása alatt 
a templomba uj csillárt szerzett 132 
K értékben, ezüst gyertyatartókat 
vett 144 K-ért, keresztelőmedencét 
csináltatott 132 K-ért, az orgonát 
100 kor. erejéig javíttatta, most pedig 
a harangért 850 koronát fizetett. A 
gyülekezet tagjai között is az igazi 
protestáns áldozatkészség uralkodik. 
E maroknyi, 27 családot számláló 
gyülekezet iskoláját az 191 l ik évben 
a kor igényeinek teljesen megfelelően

5000 K-ért újra építtette, most pedig 
a korhadt haranglábak helyett 50Ó 
koronáért uj vasharangállványt szer
zett be. Az ünnepély alkalmával 
a nőegylet táncvigalmat rendezett, 
mely szépen sikerült. A gyönyörű 
hangú harangot úgy a vasállványt 
Seltenhofer Frigyes Fiai soproni cég 
készítette.

A lajoskomáromi ev. nöegylet nov. 
30-án este igen szép műsorral egy
bekötött vallásos estélyt tartott. Célja, 
hogy karácsony szent ünnepére né
hány gyülekezeti szegényt felsegé
lyezzen. E méltó elhatározás önma
gában hordja méltó dicséretét. A 
felebaráti szeretet gyakorlása a leg
szebb keresztyéni kötelesség és erény. 
Zsúfolásig megtelt a templom. Fel
olvastak : Dörmer Frigyes, Mohar 
Ilona és Szombath Ernő. Szép sza
valatokat mondtak: Macher Erzsébet, 
Schnitz Anna, Mosberger Zsuzsánna 
és Lisztmajer Teréz. Az estély'tiszta

jövedelme 30 korona 14 fillér volt. 
Ádventben még egy estélyt fog ren
dezni a nőegylet.

Fejes István püspök meghalt. Fejes 
István, a tiszáninneni református egy
házkerület püspöke, hosszas betegség 
után Sátoraljaújhelyen elhunyt. Fejes 
Istvánban a magyar református egy
ház egyik lelkes, nagytudásu vezérét, 
a magyar irodalom régi munkását, 
veszítette el. Nagy részvét mellett 
temették el.

Az evangélikus zsinat. Az evangé
likus zsinat december 7-én Isten- 
tisztelettel megnyílt, melyen Geduly 
Henrik püspök mondott beszédet. 
Hétfőn délelőtt megkezdődöt a tanács
kozás, melyet Prónay Dezső báró 
egyetemes felügyelő nyitott meg. Elő
reláthatóan a zsinatot rövidesen el
napolják.

Lelkészválasztás. Dörmer Frigyes 
lajoskomáromi lelkészt a pinkafői 
gyülekezet lelkészévé választotta.
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Isten áldását kérjük a lelkész uj 
munkálkodására. Az árván maradt 
gyülekezet kebelébe vezessen a jó 
Isten hozzá hasonló buzgóságú vezért.

Itthonról.
A király karácsonya. A király a 

karácsonyi ünnepeket a schönbrunni 
kastélyban fogja eltölteni. Szó van 
arról, hogy a király februárban több 
heti tartózkodásra Budapestre utazik, 
erről azonban még nincs végleges 
döntés.

A bajor király Magyarországon.
Leonród Vilmos báró, III. Lajos bajor 
király főlovászmestere a minap Sár
váron időzött s ugyanakkor közölte 
a sárváriakkal, hogy a király és csa
ládja májusban néhány heti tartózko
dásra Magyarországba jön.

Milliós alapítvány. Faragó Andor 
nagybirtokos, a református egyház 
volt főgondnoka, aki a múlt héten 
halt meg Nagykőrösön, összes ingat
lan vagyonát, egymillió kétszázezer 
korona értékben továbbá házát a nagy
kőrösi református főgimnáziumnak 
hagyományozta.

Bethlen Gábor szobra. Tizenhárom esz
tendővel ezelőtt a nagyenyedi kollégium tanári 
kara elhatározta, hogy Bethlen Gábornak, a 
nagy erdélyi fejedelemnek szobrot emeltet 
Nagyenyeden. A mozgalmat annak idején föl
karolták Erdély mágnásai, a megyék, városok, 
egyházak és iskolák s a szoborbizottság, 
melynek élén Bánffy György gróf főajtónálló- 
mester állt, hetvenháromezer koronát gyűjtött. 
Ez az összeg azonban kevés s ezért a bizott
ság újra nagyobszabásu akcióhoz fog s remé
li, hogy 1922-ben, a fejedelem által alapított 
nagyenyedi kollégium háromszázados ünnepén 
leleplezhetik az emlékművet.

Magyar birtok oláli kézen Buda Géza 
szentgyörgyvályai 1640 kát. holdas birtokát 
eladta az Ardeleanának 320.000 koronáért. Az 
oláh bank parcellázza a birtokot és a szeben- 
megyei Poljenár község oláh parasztjainak ki
osztja. A parcellázás már elkezdődött s az 
oláh tenger árja elöntött megint egy nagy da
rab magyar földet, s az oláh rengeteg gyökere 
megint új talajba vette be magát.

Az ország dolgáról.
A képviselöház ülései. E hét végén 

a képviselőház az indemnitást tár
gyalta, vagyis a felhatalmazási tör- 
yényt, amely a kormánynak a múlt 
évi költségvetés keretében való utal
ványozást engedi meg a jövő évi 
költségvetés elfogadásáig. Az ellen
zéki pártok csütörtökön este tanács
kozást tartottak a követendő taktika 
tárgyában és azt határozták, hogy a 
képviselőháznak ezen az ülésein nem 
fognak megjelenni. Ennek következ
tében távolmaradtak a szombati ülés 
nagyobb résztől is és csak az inter
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pellációk előterjesztésének idejére je
lentek meg, amikor is Apponyi és 
Polónyi Géza interpellációt intéztek 
a kormányhoz.

A delegáció. Kedden lesz a dele
gáció teljes ülése a külügyi költség- 
vetés tárgyában, amely előrelátható
lag két napig fog tartani. Ez után 
ugyancsak teljes ülésben fogják tár
gyalni a hadügyi és tengerészeti 
költségvetéseket. így tehát az egész 
jövő hét a teljes ülésekkel fog eltelni.

A n a g y v ilá g b ó l.
A legrövidebb ut Amerikába. Az

angol kormány hatalmas tervet ké
szül megvalósítani, mely új pályára 
tereli az Amerika felé induló hajók 
útját. Írország észak-nyugati partján 
új kikötőt építenek. Blackson-Bayt 
egy vasúti vonallal belekapcsolják Ír
ország vasúti forgalmába, hogy a ki
kötőt szárazföldi utón megközelíthes
sék. Az új kikötőből kifutó hajók 
három és fél nap alatt elérik Amerikát. 
Az angolok remélik, hogy ez utón 
az Európából Amerika felé irányuló 
személy- és teheráruforgalom az új 
kikötőn keresztül fog nagyrészben 
lebonyolódni s ezzel Anglia egy új 
erősséget nyer.

A newyorki vihar. Az amerikai 
ítéletidő pusztításait csak most lehet 
megközelítőleg felbecsülni, 13 nagy 
szállítóhajó sülyedt el a viharban és 
több mint 200 ember veszett oda.

Az Unió a bevándorlás ellen a 
képviselőház bevándorlási bizottságá
nak újabb törvényjavaslatot nyújtott 
be, mely a bevándorlás megengedé
sét attól teszi függővé, hogy az ide
gen legalább egy nyelven Írni és 
olvasni tudjon. Taft volt elnök a 
javaslat ellen foglalt állást.

A spanyol király Bécsben. A spa
nyol király Bécsbe érkezett, kedden 
utazott el.

Mi történt m ég ? Franciaországban 
megbukott a kormány. Valószínűleg Caillaux 
vagy Ribot nyer megbízást. — Nagy vasúti 
szerencsétlenség volt Olaszországban. Egy 
gyorsvonat összeütközött egy tehervonattal.
— Egy német vitorlás összeütközött egy 
angol gőzössel. A vitorlás elsülyedt, a legény
séget megmentették. — Bosztonban egy éj
szakai szállóház leégett. 29 ember meghalt, 
50 súlyosan megsebesült. — A zsidóit Jeru
zsálemben egyetemet akarnak felállítani. Eddig 
már félmillió frankot felajánlottak erre a célra.
— Árvíz pusztítja Szentpétervárt; sok vá
rosrész elpusztult. — A z északi tengeren 
nagy vihar volt. Egy norvég hajó negyvenhat 
emberrel elsülyedt.

Adakozzunk a Harangszó te r j e s z té s é r e !
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G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1913. évi dec. hó 11-én.
Búza 19.60, Rozs 15—, Árpa 15.20, Zab 

14.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

KARÁCSONYI AJÁNDÉKUL
ajánlom DUNÁNTÚLI SZAKÁCS- 
KÖNYVEM legújabb kötött kiadását. 
4 kor. 60 fill. ellenében szállítja Nagy 
Ferencnó Pénzeskut, Veszprémmegye.

3 - 5 .___________________________________________________

Karácsonyra
hozassa meg Csite Károly: „Az én 
múzsám“ című elbeszélés kötetét. 3 
kor. bolti ár helyett I koronáért meg
rendelhető a szerzőnél Körmenden.

Postadíj 20 fillér. 3- 5.

Toronyóra- 
8 készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n .
(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban. 
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e : $
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentYe.
/ ____________________________ i

S z a l ó k y  Z s i g m o n d
szobrász és kőfaragó

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

H om okkő-, m árvány-, gránit-, 
sy e n it  sírkor aktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
ség es k övek et raktáron tartok. 
É pületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 8
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S. K O V Á T S  
MENYHÉRT
m ű-orgona építő in tézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. J utányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 

átalakításokat, javítást, 
hangolást mérsékelt árak 

mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különléle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolásét. 3

K a r á c s o n y i  a j á n d é k u l
a legszebb és leghasznosabb ajándék a könyv.
E  célból a ján ljuk  K a p i B é la „Ad A stra“  cím ű, szívet-lelket nem esítő , 
d íszesen k iá llíto tt m unká já t a m űvelt társadalm i kérdésekrő l, fűzve 3 
k o r , kötve 4 kor. árban  — E zenkívül aján ljuk  az ifjú ság  részére d í
szes kötésben egyenk in t 1 kor. 20 fillér árban  az a lan ti igazán nevelő 
h a tá ssa l b iró  m unkákat, ú g y m in t: 1. P ó sa  L a jo s : Arany liget. (V ersek .) 
2. D r. D in g h a  B é la : Hol volt, hol nem  v o lt.  . . (M esék.) 3. A lb e r t J ó 
z s e f : Túl az óperencián . (M esék.) 4. H a m v a s  J ó z s e f: M esés tö rténe tek . 
(Ifjúsági elbeszélések.» 5. B o rso s  I s tv á n : A gályarabok tö rténe te . (Egy
háztö rténet! m unka.) 6. D r. M a s z n y ik  E n d r e : Képek az ókori keresztyén 
egyház tö rténe tébő l. 7. G y u rá tz  F eren c : Hősök kora. 8. G agyhy  D én es:  
M ária nővér. (K isregény.) 9. B a b a y  K á lm á n : N ádfödeles házak a la tt. 
(F alusi történetek .) 10. S tr á n e r  V ilm o s: A biblia az é le t könyve. (Ism e
re tte rjesztő .) 11. F a rk a s  M ih á ly n é : T örténetek  az é letből. (E lbeszélések 
ére ttebb  ifjúságnak és felnő tteknek .) 12. K a p i B é la : A boldogság könyve. 
(Jellem képző m unka.) M indezen könyvek  egyenk in t is m egrendelhetők

WELLISCH BÉLA KönyvteSMÍSÉt!8Il Szentgotthárdon.

p n U I GÉPGYÁR
r U i l L  S Z O M B A T H E L Y .
Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b in á k . 8

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
-------------- orgonaépitők.--------------
Két arany, 1 ezüst és 1 nagy milleniumi éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami.aranyéremmel k itüntetve. 

A lapíttntoit 1867-ben.

Orgona-és harmoniumgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építői. —

Ajánlják kitűnő hangú  és erős szerkezetű 
légnyom atú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a  legjutányosabb árak mellett m űvészi kivitelben. Raktáron k itűnő  hangú

h a r m o n i u m o k  m i n d e n  n a g y s á g b a n .
E lektrom os fújtató készülékek. 1

Árjegyzéket kívánatra ingyen küld az „Egyházi Müipar“  szerkesztősége. (

A Dunántúli ág. hitv. . ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYY
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászon kötésben, táb lán  k e h e l ly e l ................................................K 2.20
E gészvászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ .2 80
Egyszerű bő r „ „ „ „ arany „ w 6*—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8.—

„ borjubőr „ „ „ „ „ » » 12.—
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ „ 12* -
Dallam os könyvocske a Kér. É n e k e sk ö n y v h ö z ...........................„ —.24
Fenti árakból mindazon egyhazak és tanintézetek, melyek készpénzfize
té s  m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek  meg, 25% árengedm ényben részesülnek , de a  szállítási költ
séget m indenkor a  rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell v iseln ie.

H0RNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.
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JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

ha ran g fe lsze re lő  gyár

B udapest, R ó z sa -u tca  5 1 -5 3 .
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal m inden e szakm ába vágó 
m unkát, u. m .: e lső rendű  h a ran 
gok szá llítását, régi harangok át- 
ö n té sé t, régi harangok  á tsz e re 
lé sé t Pozdech-féle fo rgatha tó  ön 
tö ttvas-ko ronára , ese tleg  fo rg a t
ható  kovácsoltvas-koronára, kiko

p o tt csapok  k icseré lését stb . 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat ju tányos áron. 
K öltségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, sa tu t stb . e szakba vágó m unkát. Ju tányos árak , 
pontos és tisz tesség es  k iszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I

■ -----m-fcm-iv-ni- —

JIPÜTrH'-m—-  ■ ■ ■■■■ ■ -
Elsőrendű hnranggyár, szerel n k i
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

Feiwel
Lipót
utódai

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  s

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyárfása.
B u d a p e s t ,  X . ,  K o l o z s v á r i - u t c a  13.

4r jegyzék ingyen és bérmentve !

Nyomatott Wsüisch Béla viUamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, cso p o rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , kézira tok  és m indennem ű meg
keresések  a  szerkesztőség  c ím 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 :  Kovács Sándor: Ének. (Vers.) — Szalay M ihály: Harangszó. — Hamvas József: Pali megbukott. (Elbeszélés.) 
— Szántó Róbert: Vadosfa. (Történelmi elbeszélés. Folyt, és vége:) — Ország-Világ. — Persely.

E  ti e k.
Dallam a: Istenfélők, mely boldogok 

vagytok.

Bűneimnek kegyes eltörlője, 
Bízva siet lelkem te elődbe. 
Kihez mehetnék ?
Csak te nálad vár rám békesség.

Napjaimat e bujdosó földön 
Könnyhullás közt, tévedezve töl- 
Egy percem nincsen, [töm.
Hogy szivem te ellened ne vétsen.

Mint a földet alkonyat homálya 
Elfedett a vétek szilaj árja.
Hab habra csapkod 
S köd borítja messze a révpartot.

Édes Jézus eljöttél a földre, 
Hogy bűnünket eltöröld örökre, 
Nyújtsd kezed nékem,
Légy a bűnből újjá születésem.

KOVÁCS SÁNDOR.

Harangszó.
Irta: S zalay  M ihály.

Gyermekkoromban kevés dolog fog
lalkoztatta úgy képzeletemet, mint a 
„pátkai harangszó“. A szomszédos 
Pátka határában erdők között van 
egy régi kolostor helye, azt nevezik 
így. Nevét állítólag onnan vette, mert 
a tatárjárás idején harangozással ka
lauzolták ide a menedéket kereső, 
rengetegben tévelygő magyarokat.

Valami különös, titokzatos dolognak 
tetszett nekem az a harangozás. Alig 
vártam, hogy kissé telnövekedve elme
hessek megnézni. Egyúttal mindig 
jobban jobban éreztem, hogy a ha
rangnak mindenütt hasonló szerepe 
van. A tévedező embereket akarja 
nyugodalmas, biztos helyre vezetni.

Mégis első sorban a magunk ha
rangjairól gondoltam ezt, meg a fel- 
péci harangokról, mivel azok nem 
csak lutheránus toronyban vannak, 
hanem olyanban, amelyikben óra is 
jár. Ez is különös volt előttem. A 
felpéci gyerekeket nem sokra becsül
tem, mert a gulyásgyerekünket a 
malomárokba dobták s hantokat hány

tak rá, nekem meg a dolmányomat 
lopták el s mikor visszakerült, hiány
zott belőle a pirosnyelü késem meg 
a pár krajcárom; de a felnőtteket 
külömb embereknek tartottam, hogy 
a tornyukra órát is csináltattak. Nem 
is nyugodtam, míg ezt is meg nem 
néztem. Ejnye, még ezeknek az órá
kat is a harang veri ki!

Már a kajári templom harangjaival 
nem voltam úgy megelégedve. Pedig 
Kajár egészen összeépült a mi falunk
kal. Ha azt mondtuk: „mi nálunk“, 
ezzel mind a két falut értettük. Csak
hogy azok pápista toronyban vannak. 
Aztán — gondoltam gyerekésszel — 
nem is lehetnek azok jóravaló ha
rangok, akik nagypénteken nem hív
ják templomba az embereket, hanem 
elmennek Rómába és kereplővel kell 
őket helyettesíteni. Jóravaló harang 
nem csavarog el a helyéről.

Ha este Kajáron harangoztak, arra 
még nem emeltük meg kalapunkat 
és nem mondtuk el magunkban rö
vid imádságunkat, hanem vártuk, 
hogy a mi harangunkat meghúzzák. 
Akárhol voltunk, az esteli harang
szóra otthon kellett lennünk. De itt 
is csak a magunké számított. Ha a
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pápistáké szólt, még játszottunk to
vább ; ha a mienk megkondult, ár
kon-bokron igyekeztünk haza. Más
ként siralmas vacsora várt volna 
bennünket. Katholikus gyerekekkel 
nem igen vitatkozhattunk, hogy ki
nek a harangjai szólnak szebben, 
mert a falunk a községi kovácsot, 
molnárt, ácsot és cigányokat kivéve 
tiszta evangélikus volt s így más 
vallásuakkal keveset érintkeztünk, de 
bizonyos, hogy jussunkat ököllel is 
megvédelmeztük volna. Lutheránus 
harangnak nincs párja, különösen a 
mieknek nincs. (Egyébként a falunk 
példát adott a türelemre, mikor pá
pistának adta a vámot, a patkolás 
díját, az épitési költséget és a nóta
pénzt).

Aztán elszakadtam hazulról. Vasár
nap délután, könyörgés előtt vitt ki 
a kocsi először a falumból. Az előtt 
keveset voltam másutt, most egy
szerre messze, idegenek közé, német 
városba kellett mennem. Ma sem 
csodálom, hogy nem ízlett az ebéd. 
Pedig vadréce volt az asztalunkon.

A harang kísért el legtovább. Mi
kor már az ismerős fák is elmaradtak 
az ut szélén, még a szomszéd ha
tárba is eljött utánam. Mintha hívo
gatott volna vissza: Ne menj el 1 
Soha se jobb másutt 1 Aztán mintha 
siratott volna, hogy nem hallgatok 
rá. Olyan szomorúan búgott ott a 
hegy alatt. (Sokszor megsirathattam 
azóta azt az utat magam is.) Tizen
két esztendeig csak nyárra és nagy
ünnepekre mehettem haza, azután 
azokra sem. Valahányszor nap köz
ben falum felé közeledtem, a torony 
integetett legelőbb. Ha pedig piros 
tetejét befödte az esteli sötétség, ak
kor is a harang szava jött legmesz- 
szebb elém. Bele-belebúgott a kocsi 
zörgésébe : örömmel látunk 1 — Tud
tam, hogy igazat mond.

Vasárnap és ünnepen meghúzták 
mindeniket. Külön is, együtt is. Aki 
mint mi, tovább lakott, kitárta az 
ablakot, télen meg ki-kilépett a ház
ból, hogy észre vegye. Amelyik óra 
sietett a faluban, megállították; ame
lyik késett, előbbre hajtották. Lám 
itt is a haranghoz igazodnak az em
berek, ha nincs is toronyóra. Akkor 
még ahhoz igazodtak másként is. 
Szavára nemcsak a ruhájuk lett ün
neplővé, hanem tisztábbá, ünnepie- 
sebbé lett a szivük is. Ma már csak 
az órákat igazítják hozzá. Annyira 
megváltozott vagy a harang szava 
vagy az emberek szive. Pedig nem 
szereztek más harangot, még más 
harangszót sem. (Ha csak azóta nem

történt valamelyikben változás, mióta 
utolján otthon voltam.) Talán éppen 
abban rejlik a hiba, hogy a régi ha
rangszó már igen elgyöngült, nem 
bírja olyan erővel rákondítani, hogy 
a szivek kemény, fásult ajtaját be
törje és sirva, panaszkodva búgja: 
Téged is várunk 1 Hiába várunk! 
Sohase látunk I — Alighanem az 
öreg harangszó az oka mindennek! 
De hát ott, ahol fiatal, erős kéz 
kondítja meg a harangokat, zúgnak 
is, mint a harsona, mégsem tudják 
felrázni a fásult szivü, vallástalanság 
álmába merült embereket! ? De bez
zeg mennek a hiúság vásárára csa
logató kolompok után 1 ...

Pár év óta meg-megcsendül híve
ink számára egy új Harangszó. Ez 
már irott szóval keresi fel az ̂ embe
reket. Szavát nem egy gyülekezetben, 
hanem egész magyar evangélikus 
népünkhöz intézi. Célja ennek is 
az, hogy az élet szövevényes utjain, 
a kísértések,' kétségek rengetegeiben 
tévelygő embereket a rájuk leselgő 
ellenség elől jó helyre vezesse. Mert 
hogy a régi harangszóra kevesen 
hallgatnak, sokkal könnyebben zsák
mányol a hitetlenség, vakhit, kétség- 
beesés, romlottság és mindenféle el
lenség közöttünk.

Elmegy ez oda is, ahol a mieink 
szétszórva élnek s hozzájuk a torony 
harangja el nem érhet. Jó barátja 
kíván lenni mindenkinek. Nyújt va
lamit mint evangélikusnak, mint ma
gyarnak, mint gazdálkodó embernek. 
Ád komoly tanítást és könnyed szó
rakoztatást. Az alvókat ébresztgeti, az 
ébredőket erősíti. A resteket serkent- 
geti, a munkásokat kitartásra inti.

Összekötő kapocs a hitfelek között. 
Hírül adja, mit tesznek, hogyan él
nek, mi örömöt, bánatot érnek a 
másutt lakó, de velünk egy hitet 
valló testvérek; a vezérek közül hol 
kik dőlnek ki a sorból és kik álla
nak helyükre. így neveli az össze
tartozás érzetét, az egyházunk dol
gai iránt való érdeklődést, az evan
gélikus öntudatot és vallásunkhoz 
való ragaszkodást, amire most, mi
kor annyi áruló hitehagyott akad, 
igen nagy szükségünk van.

Sok családnak lett már kedves 
vendége. 7.000 példányban megy 
hetenként, mint szívesen várt ismerős 
az ország minden részébe. És vakok 
volnánk, ha itt-ott jó hatását már 
eddig is nem vettük volna észre. Csak 
azt lehet sajnálni, hogy még többen 
nem hallgatják szavát és nem fogad
ják házukba. Azt mondják sokan, a 
szegénység az oka. Nem igaz I Van

nak előfizetői között elegen szegé
nyek, de hiányoznak még többen 
gazdagok. Ha a szegénység az oka, 
hogy nem kerül lelki táplálékra éven
ként 2 korona, vagyis hetenként 4 
fill.ér, ez csak lelki szegénység lehet. 
Legyen egy selyemkendővel, vagy 
más fölösleges holmival kevesebb, 
évekre kikerül annak árából ez a 2 
korona.

Ennél olcsóbb már egy lap igazán 
nem lehet. Hogy ennyiért lehet járatni, 
onnan van, mert ebbe nem pénzért, 
hanem ingyen dolgozik mindenki. A 
szerkesztő ingyen végzi sok munká
ját s díj nélkül küldik munkáikat 
az írni tudó emberek. Nem kénysze
rítheti erre őket senki. Ami hajtja 
őket, az a vágy, hogy evang. test
véreiknek így is szolgálhassanak. Ők 
áldo2 nak idejükből, szellemi vagyo
nukból, csakhogy a népnek ne kell
jen nagy áldozatot hoznia.

Ezért aztán nem volna-e elvárható, 
hogy a nép az érte meg-megcsendülő, 
néki szóló Harangszót minél nagyobb 
számban, minél szívesebben hallgassa.

Aki megérti és szereti szavát, fi
gyelmeztesse rá evang. testvéreit. 
Egyházának tesz szolgálatot.

A közeledők felé itt is az a kö
szöntés csendül: Örömmel várunk 1 
Örömmel látunk!

Karácsonyi számunkat az ünne
pek előtt már széjjel küldjük.

Pali megbukott.
Elbeszélés. Irta: H am vas József.

Gyönyörű szép reggel volt, nyár 
vége felé, mikor kint reggeliztek Né- 
methék a nagy diófa alatt és egy
szerre csak előjárt a kocsival a János.

A házból jókora utazóládát hoztak 
ki és Némethné ugyancsak sürgött- 
forgott, járt-kelt, hogy semmi le ne 
maradjon a kocsiról. Vagy talán az
ért is foglalatoskodott annyira, hogy 
ki ne törjön belőle időnek előtte a 
meghatottság.

Mert azzal a kocsival az ő legdrá
gább kincsét viszik el innen: az ő 
Pali fiát. Aki már annyira fölcsepere
dett, hogy kijárta a falusi iskolát és 
most viszik be a városba, a gimná
ziumba. Ott aztán nagy ember lesz 
belőle, orvos, ügyvéd vagy pap, vagy 
talán még nagyobb, amire most még 
csak úgy titokban gondolnak.

Ott áll Pali büszkén, zsebre dugott 
kézzel, új ruhában és nagyon komo
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lyan nézi a készülődéseket, amik mind 
miatta történnek. Csak egy kicsit fáj 
neki itthagyni mindent. Jobban elfog
lalja az a gondolat, hogy milyen lesz 
a város, a nagy iskola, új pajtásai 
és mind az a sok ismeretlen dolog.

Végre fönt van a kocsin minden, 
édes apja is felült. Most az anyjától 
búcsúzik. Erre kitör a sírás az anyá
ból, a fiút is könnyekre indítja édes 
anyjának szomorúsága, ő is elpitye- 
redik, de indulni kell, felül és János 
odaszól a lovaknak, sebes vágtatva 
mennek ki az állomásra.

Csöndes, jó kis udvari szobát fo
gadott Palinak a városban apja és 
Kapómé, aki itt Paliról gondoskodni 
fog, áldott lelkű jó asszony volt. 
Valahogy szegről-végről rokona is 
Némethéknek, ezért fogadta magához 
Palit. Neki magának sohasem volt 
gyermeke, de igéé szerette a gyere
keket.

Pali büszkén lépegeti föl és alá 
szobájában és már is felnőtt, nagy 
embernek érezte magát. Nem tudta, 
hogy addig még sok esztendőnek kell 
elmúlni és ezeket az esztendőket szor
galmas munkával kell kitölteni.

Amikor megkezdődtek az előadá
sok, Pali már megismerkedett néhány 
társával és alig várta, hogy vége le
gyen az órának, hamar megebédelt, 
sietett ki a játszótérre, ahonnan alko
nyat felé, fáradtan jött haza.

A jó Kapómé örü't, hogy Palinak 
pompás étvágya van és jóízűen fo
gyasztja a főztjét. Leveleiben el is 
dicsekedett Némethnének, hogy milyen 
jól megszokott már nála Pali.

Az iskolában eleinte nem volt baj. 
Az év elején még nem végeznek erős 
munkát a kis tanulók. Csak úgy játszva 
vezetik be őket a tudományokba, de 
bizony vigyázni kell már akkor is, 
mert ekkor vetik meg az alapot és 
erre építik rá a tudományok nagy 
épületét.

Palit néha szorongó érzés fogta el. 
Ha kihívtak valakit felelni, ijedten 
vette észre, hogy ő ezt így nem tudná 
elmondani. Pedig otthon a legjobb 
tanuló volt, mert édes anyja minden 
nap kikérdezte a leckéből. Itt egyedül 
volt egészen. A jó Kapor néni arra 
nem gondolt, hogy Pali naponkint 
elvégzi-e feladatát. Szívesen beszélge

tett el az élénk eszü gyerekkel és 
örült, hogy nem kell olyan egyedül 
élnie, mint eddig.

Aztán megtörtént, hogy Palit is ki
hívták felelni egyik tárgyból a másik 
után. Először még küzdött. Ő, aki jó 
tanuló volt otthon, lehetetlen, hogy 
most egyszerre ne tudjon felelni. De 
hiába volt minden erőlködése, hiába 
törte a fejét, bizony szégyenben ma
radt és kétségbeesve ment a helyére, 
ott csendesen elsirdogált egy darabig.

Mikor másodszor, harmadszor is 
így történt, a tanárok már nem sokat 
faggatták. Rossz, lusta tanulót láttak 
benne, aki aligha végzi el az első 
osztályt.

Amikor otthon volt, egyedül, kis 
szobájában, néha elkeseredve vette 
elő könyveit és tanulni kezdett. De 
hamar összezavarodott előtte minden. 
Nem tudta már helyrehozni, amit el
mulasztott és szinte megkönnyebbült, 
amikor félretette a könyvet és elment 
játszani. A játék neki már nem szó
rakozás volt, de háborgó lelkiismere
tét némította el vele.

Jó, szelíd természete is átalakult. 
Dacos lett és erőszakos. Kapómé néha 
megütődött azon a goromba hangon, 
ahogy Pali vele beszélt. De olyan jó 
asszony volt, hogy még meg se szidta 
érte a fiút. Hiszen szegény idegenben 
van, minek szomorítaná el ?

Novemberben aztán szomorú arccal 
lépett be Kapóméhoz Pali apja. Az 
iskolából arról értesítették, hogy Pali 
rosszul tanul és ha meg nem javul, 
meg kell az osztályt ismételnie.

Kapómé megijedt és szabadkozott, 
hogy ő erről nem tehet. Mindent meg
tett, amit tehetett, de hát ő nem tud 
latinul, hogyan tanítsa rá Palit?

Pali megtörtén állt az atyja előtt 
és nehéz szívvel ígérte, hogy ezentúl 
tanulni fog. Az apa megnyugodva tért 
haza. Nejének nem is mert szólni a 
szomorú esetről, hiszen a jó anya 
arról volt meggyőződve, hogy fia a 
városban is a legjobb lesz valamennyi 
között.

Ez a szomorú jelenet egy darabig 
gyötörte Palit és egy pár napra vissza 
is vonult a játszó társaságtól, de egész 
lapok meredtek előtte a könyvben, 
amiket társai már tudtak, ő meg még 
nem tudott belőle semmit.

Dolgozott, tanult, de értelmetlenül. 
Megtanulta szóról szóra a leckét, ha 
azonban a tanárok azt faggatták, 
érti-e, amit tanult, akkor kisült, hogy 
bizony hiába tanulta meg a leckéjét. 
Már olyan rossz véleménnyel voltak 
felőle, hogy mikor jól mondott föl 
valamit, azt furcsaságnak nézték.

Az első félév végén aztán bekövet
kezett a nagy csapás: Pali megbukott.

Szomorúság borult a falusi házra. 
Úgy volt, hogy Pali hazamegy a fél
évi szünetre. Nem ment haza. Nem 

' mert volna édes anyja szemébe nézni. 
Innen is tudta, hogy könnyek vannak 
benne.

Valami kétségbeejtő fásultság fogta 
el, hogy nagy bűn terheli a lelkét és 
szeretett volna ennek a súlyától min
den áron szabadulni. Kiment az ut
cára. Élesen süvített a téli szél, de jól 
esett ez forró homlokának. Céltalanul 
ment, bolyongott. Órák teltek el így, 
de ő nem vette észre és már sötét 
éjszaka volt, mikor föleszmélt és hal
lotta, hogy a város tornyában kilen
cet üt az óra.

Egészen meg volt dermedve a hideg
től. Alig tudott hazavánszorogni. Ott
hon bágyadtan feküdt le és egész 
éjjel erős láz gyötörte. Másnap Ka-, 
porné orvost hivatott és néhány nap 
múlva olyan rosszra fordult az álla
pota, hogy az orvos tanácsára elvit
ték haza.

Ez volt aztán nagy szomorúság a 
szegény anyának. Mit törődött ő most 
már azzal, hogy milyen a bizonyít
ványa a fiának, de, hogy ott fekszik 
betegen, nehéz lélegzettel és láztól 
piros arccal és hogy az orvos aggódva 
nézi a beteget, ez borzasztóbb volt 
neki mindennél a világon.

Azonban a fiú erős természete le
győzte a betegséget. Túlesett a nehe
zebb részen és lassankint gyógyulni 
kezdett.

Mikor így megszabadult az anya 
az aggodalomtól, elgondolkozva ült 
Pali betegágya mellett és amíg az 
egyre erősödő beteget nézte, azon 
gondolkozott, mit kellene most már 
tenni a fiúval, hogy ne csak testi 
egészségét nyerje vissza, de ember
séggel megállja a helyét az iskolában 
a társai között is.

És mikor elaludt a beteg és egye-

E lm aradottnak t e kinthetjük a z t  a k ö z s é g e t ,  ahol 
fo g y a s z tá s i  s z ö v e tk e z e t  n i n c s !

^  fogyasztási szövetkezetek rév én  szerezheti be egy-egy 
í f  , m indennem ű h áztartás i és gazdasági c ikkeit és
ita lszüksógletót a leg ju tányosabban , úgyszin tén  ham isí
ta tlan  m inőségben. — A m elyik községben  fogyasztási 
szövetkezetét ak arn ak  lé te s íten i, a  mozgalom kezdői for-j  a iv a iu a a  xo w oi uoui, a m uL gaium  Av^iuui a  ■  --------------------------------------- b u iu u a  o v i ju igaiuum iai., ----------------------

uijanak ú tb a ig az ításé rt a  -— -  ■■■ —  - .......... m ß  L ev é lc ím : H A N G Y A , B udapest, postafiók 109.

a Magyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i é s  É rték e 
s í t i  S zö v e tk eze téh ez , B udapest

IX., K özrak tár-u tca 34. szám . 9

(8a,ját palo tájában.) — A  HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  50 millió 

korona  év i forgalom m al. -
szám.
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dűl volt a szobában az anya, nagyon 
csodálkozott volna rajta, aki úgy észre
vétlenül láthatta volna.

A lámpa világánál az anya olvasott. 
Nagy figyelemmel, komolyan és el
mélyedve. így tett szorgalmasan nap 
nap után. Nem elbeszéléseket, szóra
koztató könyveket olvasott, hanem a 
Pali iskolás könyveit. Meg akarta ta
nulni ezeket a könyveket, hogy majd 
ha a fia meggyógyul, segíthessen neki 
a tanulásban.

Pali a jó gondozás mellett gyorsan 
erősödött, gyógyult, úgy hogy nem
sokára fel is kelhetett. Mikor ez az 
örömnap eljött, anyja magához szorí
totta fiát és elmondta neki szépen 
komolyan, hogy most már arra is kell 
gondolnia, hogy iskolai mulasztását 
pótolja.

Pali csüggedten felelte, hogy nem 
tudja azt már ő. Annyira elmaradt. 
Már a városban is megpróbálta és ott 
se sikerült, azóta pedig még többet 
tanultak az iskolában.

Akkor az anya elővette a könyve
ket és elkezdte magyarárni, amit belő
lük megtanult. Pali mohó figyelemmel 
hallgatta és igen könnyen ment a 
tanulás. Mire kitavaszodott és újra 
vissza mehetett az iskolába, már any- 
nyira otthon volt a könyveiben, hogy 
olyan büszkén lépett be az iskolába, 
mint azelőtt sohasem.

A bibliai rejtvények megfejtőinek 
névsorát helyszűke miatt jövő szá
munkban közöljük.

V adosía .
Történelmi elbeszélés a magyar protestánsok 

üldözése korából (1751.)

Irta: Szántó Róbert.

IV . (Folyt, és vége.)

Radóék házaalját a faluvégen kora 
hajnalban ellepte a mihályi proces- 
sió. Mint amikor gyümölcséréskor 
valami pusztító sáskahad fekszik a 
vidékre, úgy nehihasaltak ezek a jöve
vények a földnek. Hevenyészett sát
rakból a mézeskalácsosok, gyertyá- 
sok, szentképárúsítók egész utcát 
csináltak s nagy hangon kínálták a 
portékájukat. Volt is annak már kora 
reggel keletje. Hiszen minden vala
mire való hivő csak vesz magának 
egy-két gyertyát, ami lelke üdvös
ségére lesz meggyújtandó; no meg 
aztán egy-két mézeskalácsot, perecet, 
képet is csak kell vinni a honma- 
radtaknak.

De a község belső képe is szokat
lanul élénk. Vadosfa férfinépe ma 
egyakarattal nem vonul a munkába. 
A templom körül csoportosul; sűrű 
sorfalakat alkotnak, mintha valami 
külső veszély fenyegetné templomu
kat. De a jövevényekkel szemben, 
akik sürögnek-forognak az utcákon, 
a nemesi sátrak körül, látszólag telje
sen érzéketlenek. Úgy látszik, egye
dül saját templomuk érdekli. Fábry 
Gergely és az öreg Radó híveik közé 
vegyülnek s csöndes türelemre intik 
őket.

Az ifjú Radó azalatt a nemesi 
kúria ablakából nézi a szokatlan 
nyüzsgést a kert végibe. Arcának egy 
izma sem rándul meg, amikor látja, 
hogy a kövér legelőn micsoda erő
szakot követnek el. Oda se neki, a 
mikor egynéhány markos legény neki 
esik a fakerítésnek s tüzelőnek való 
iát tördelnek belőle. De. . .  saját sze
meinek sem akar hinni . . .  a tábor 
közepén oltárt emelnek . . .  a gyer
tyák kigyulnak m ár.. .  a minisztrán- 
sok tüzet gyújtanak a tömjénserpe
nyőbe . . .  a füst szaga csodálatoské
pen húzódik a templom felé . . . 
N em .. .  ez már mégis csak so k .. .  
Szédülve támolyog az udvarra. . .

„Pista, Pista hol vagy?“ . . .  a kis 
lovászinas ijedten rohan elő az istál
lóból.

„Velem jössz fiam, a mihályiakat 
felkeressük.“ A kis kerti ajtón át 
egyenesen a nyüzsgő tömeg közé 
léptek. Hatalmas karlökésekkel éppen 
akkor ért az oltár elé, amikor a mi
hályi plébános kilépve sátrából a mi
séhez akart fogni.

„Főtisztelendő atyám, az ország 
törvényei ellen cselekszik, amikor a 
mi ősi birtokunkon oltárt építtet és 
misét akar szolgáltatni. Hivatkozom 
erre a törvényre, hivatkozom ember
séges érzésére, figyelmeztetem a kö
vetkezményekre, ha a dolog népem 
tudomására talál jutni. Ha már tör
vénytelenül beültek jogainkba, lega
lább meg ne botránkoztassanak ben
nünket. Az Isten szerelmére kérem, 
hagyjanak abba mindent.“

„Törvény ? Jog ? Nekem egyedül 
a pozsonyi püspök az uram s paran- 
csolóm. Az ő akarata a mi köteles
ségünk. De hogy is mer ez a gaz 
eretnek elém állani, félre az utamból I 
Törődöm is én a falu eretneknépsé
gével I“

„Le kell ütni az istenkáromlót I“ 
— ordítja egy csornai asztalos s a 
következő pillanatban óriási kavaro
dás támad. Az oltár felborul. Töm
jénserpenyő, égő gyertya repül a

szerencsétlen felé. Hurcolják, ütik, 
verik, tépik, ahol csak érik. A felbő
szült emberáradattal nem lehet bírni.

„Gyújtsátok meg a szélső pajtá
kat, hadd vesszen el az eretnekfé
szek I “ — kiáltott egy vörösképű 
kurtanemes s csóvát tartva a kezé
ben, nekirohan az első pajtának.

A kis lovászinas fuldokolva ér a 
templom elé I . . .  „Főtisztelendő . . .  
Nemzetes . . .  Emberek az ifiur . . . 
gyújtják a falut . . .  segítség . . .  se
gítség I

Az öreg Radó szeme még egyszer 
fölvillan. „Fegyverre, utánam, ment
sük meg a falut I“

Mint egy fölzavart méhraj, rohant 
a templom előtti tömeg a kúriára. 
Kinek ami kezeügyébe akadt, azzal 
rohant a kertajtón ki a mezőre. A 
templom mögött hatalmas tűzoszlop 
csapott a magasba. Nem látták ezt 
már a vadosfaiak. Az alattomos jö
vevényeknek nekiestek, ütötték, ver
ték őket. Mintha évszázados szenve
désekért egyszerre akarnának fizetni, 
oly elkeseredetten feküdtek neki az 
ellenségnek. A falu egy pillanat alatt 
megtisztult. Tépett zászlókat, fáklyá
kat, sátrakat, mindent odahagyva, 
rémülten futottak a mihályi országút 
mentében. A lihegő emberek idősb 
Radó Lászlót egy fa tövében találták, 
amint véres, összetört fia sebeit kö- 
tözgette.

Kisfaludy Balázsnak és társainak 
csak annyi idejük volt, hogy a falu 
ellenkező oldalán elvágtassanak. A 
cserben hagyott kápolna tátott szájjal, 
érthetetlenül bámult az urak után.

V.
Eldőlt a nagy per. A vadosfai 42 

jobbágy Eszterházy kazamatáiban 
maradt. Hiába volt Vittnyédy minden 
ékesszólása. A királyi kancellária vég
zése harmadnapon az ifjú Radó ágyá
nál találta atyját és Fábry Gergelyt. 
Fábry átnyújtja a sorokat.

Végzés
a vadosfai artikuláris egyházközség 

bűnpörében.
A Pozsonyban székelő királyi kan

cellária a Vadosfai Szent Istvánnapi 
zavargásokat igazságosan mérlegelve, 
a hiteles szemtanúk vallása alapján 
a következő végzést eszközölte:

1. Radó László és fia, mint akik 
a zavargásoknak értelmi szerzői vol
tak, nemesi jogaik tekintetbe vételével 
egy-egy esztendei nehéz börtönre ítél
tetnek azon indokolással:

hogy nevezett egyének jobbágyaik 
fölött adott hatalmukkal visszaélve, 
törvénytelen cselekedetekre ösztökél
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ték; hogy az egyedül igaz államval
lást jogos szabadságában erőszakkal 
korlátoztatták; hogy a tettlegességig 
fajuló összetűzésben a katholikus egy
házat legszentebb cselekvényének vég
hezvitelében akadályozták s az össze
tűzésben maguk is tettleg résztvettek.

2. Fábry Gergely kerületi szuperin- 
tendensi és vadosfai lelkészi állásától 
örök érvényüleg megfosztatik, azzal 
a hozzátevéssél, hogy nevezett lelkész 
az ítélet jogerőre emelésétől számított 
48 órán túl sem superintendensi, sem 
lelkészi jogait Vadosfán többé nem 
gyakorolhatja, a községet ez időn túl 
súlyos büntetés fenyegető terhe alatt 
elhagyni köteles. Különös kegyelem
képen azonban megengedtetik neki, 
hogy más articularis helyeken prédi
kálhasson.

Indok:
Mivelhogy nevezett egyén, dacára 

annak, hogy tehette volna, híveit bal
lépésük következményeire sem kellő
leg nem figyelmeztette, sem a zavar
gás kitörése alkalmával visszatartani 
nem igyekezett.

3. Azon 42 jobbágy, akik hiteles 
tanúk följelentése folytán a tettleges- 
ségben leginkább kitűntek s egy em
berhalálnak is okozói voltak, minden 
további indokolás nélkül 6—6 eszten
dei nehéz várfogságra ítéltetnek.

4. A vadosfai .lutheri confessiona- 
lis“ hívek az ítélet jogerőre emelésé
től számított egy esztendőre a tem
plomlátogatástól eltiltatnak.

VI.
A déli országúton egy könnyező 

nyáj búcsúzik pásztorától.

Északra tart egy sajátságos menet. 
Két marcona katona egy ifjút visz 
hordágyon. Utána megláncolt öreg 
ballag fegyveres őrök között. Az ifjú 
még egyszer visszatekint. A fölkelő 
nap sugaraiban ragyogó templomke
reszt biztatva int a távozó felé mintha 
mondani akarná: az eszme örökké 
megmarad!

O lvassátok  a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Eol biblia a házban nincs, _ Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb Eines] De Isten nem lel hajlékot.
December 21. vasárnap, Ján. 6, 1—15.

„ 22. hétfő, „ 6, 16-27.
,  23. kedd, „ 6, 28—40.
„ 24. szerda, „ 6, 41—50.
„ 25. csütörtök, Luk. 2, 1—24.
„ 26. péntek, „ 2, 15—20.
„ 27. szombat, Titus 2, 11 —14.

A z e g y h á z  k öréb ől.
A gyékényesi ev. nöegylet dec. 7-én 

este a hívek és számos más vallásu 
hallgató részvételével Livingstone szü
letésének 100 éves évfordulójára em
lékünnepélyt rendezett a következő 
műsorral: 1. Közének. 2. Igeolvasás 
és magyarázás. 3. Szalay Mihály lel
kész előadása: „Livingstone élete és 
munkája.“ 4. Lőrincz Katalin : „Jézus“ 
költemény Vargha Gyulánétól. 5. Is
kolás gyermekek éneke Horváth Mi
hály tanító vezetésével: „Te benned 
bíztunk eleitől fogva. . . "  6. Péter ! 
Katalin: „Ének a szeretetről“ költe
mény Szabolcska Mihálytól. 7. Ima. 
8. Közének. Az offertorium a kará
csonyfa ünnepély javára szolgál. Dec. 
10-én este pedig a báró Eötvös Jó
zsef születésének 100 éves évfordu
lójára rendezett emlékünnepély mű
sora a következő volt: 1. Himnusz.
2. Szalay M. előadása báró Eötvös 
Józsefről. 3. Ritecz I.: „A vár és a 
kunyhó* költ. b. Eötvös Józseftől. 
4. Kovács Gy.: „A megfagyott gyer
mek“ költ. b. Eötvöstől. 5. Szózat.
A téli hónapokban vallásos estélyek 
és külön ismeretterjesztő összejöve
telek lesznek.

Aki a jótékonyságban keres vigasz
talást. Özv. Porkoláb Gyuláné urasz- 
szony, akitől a mindenható Isten ki- 
kutathatlan bölcsesége nem régen vá
ratlanul elszólította forrón szeretett fér

jét, a battyándi nagy gyülekezetnek 
hűséges lelkipásztorát, a battyándi 
gyülekezetnek egy szép új perselyt 
és 300 koronát — amely összeg új 
urvacsorai szent edények beszerzésére 
lesz fordítandó — adományozott.

Gyűjtés harangalapra. A Beledben 
építendő új templom új harang alap
jára Berecz Gábor nyug. tanító eddig 
összesen 1462 koronát, és pedig Be
ledben 1322 kor., Vásárosfalun 119 
kor., Ed vén pedig 21 koronát gyűj
tött. Az Isten áldása legyen a jókedvű 
adakozókon s az ügybuzgó gyűjtő 
nyug. tanítón.

Alapítvány, özv. Dancz Jánosné, 
született Dancz Terézia, a Beledben 
1912. évi június 12-én elhalt férje 
emlékére a beledi evang. anyaegyház
községnek ez év december 8-án egy 
200 koronás alapítványt tett le, mely
nek kamatával az egyházközség sza
badon rendelkezhetik.

Vallásos estély Nemespátróban. A 
nemespátrói evang. egyházközségben 
e hó 2-án délután 1/2Ö órakor a tem
plomban ádventi áhitatoskodással 
kapcsolatosan vallásos felolvasást tar
tott Mesterházy Sándor lelkész a 
magyarhoni evang. misszió-egyesület
nek Trencsénben ez évi július 31-én 
tartott gyűléséről. A nagy számban 
egybegyült hívek a felolvasást meleg 
érdeklődéssel hallgatták és végül meg
töltötték a misszióegyesületnek ez 
alkalommal kitett gyűjtőperselyét.

Adtak összesen 8 K 51 fillért, mely 
összeg az egyesület pénztárosához, 
Broschkó G. Adolf budapesti lelkész
hez küldetett be.

Harangavatás. A nagykanizsai ev. 
missziói egyház 3 uj harangját szép 
ünnepséggel egybekötve december 
8-án avatta fel. Az avatást a zsinaton 
levő Németh Pál esperes helyett 
Balogh István egyházmegyei főjegyző 
teljesítette. Hütter Lajos nagykanizsai 
lelkész, ki az uj harangok megszer
zése körül sokat fáradott, az o.tár 
előtt megemlékezett egyházközsége 
eddigi történetéről és buzgó imát 
mondott. A szószéken pedig Mester
házy Sándor nemespátrói lelkész tar
tott prédikációt.

Vallásos ünnepély. A kemenesma- 
gasi-i ev. gyülekezet f. hó 7-én, ád- 
vent második vasárnapján, délután, 
szépen sikerült vallásos ünnepélyt 
rendezett. Szabó István ev. lelkész 
következő munkáját olvasta fel: Az 
üdvösség tavaszának előhirnökei. 
Szavaltak: Magassv Karolina „A vi
láglátó“-!, Tompa Mihálytól; Pálffy 
Mihály ev. tanitó „Keresem az Is
ten“-!, Ábrányi Emiltől; Smidéliusz 
Sándor ev. tanító, a „ Szivárvány “-t 
Várady Antaltól. A műsort részint 
a tanítók, részint Szakái László tanító 
vezetése alatt a felsőbb osztályú is
kolás gyermekek által előadott szép 
ádventi énekek egészítették ki. Az 
ünnepi offertorium, amely a templom
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parkírozása javára fog fordíttatni. 
26 kor. 18 fillért eredményezett.

Gyászrovat. Fényes tehetségű, gaz
dag tudásu, sokat munkálkodott egy
házi vezér dőlt sírjába. Meghalt 
Veres József orosházai lelkész, a 
békési egyházmegye főesperese, az 
országos evang. lelkészegyesület el
nöke. Az életerős, hatalmas embert 
ősszel támadta meg a nehéz beteg
ség. Októberben vakbéloperációt kel
lett rajta végrehajtani. Most pedig már 
kinn fekszik az orosházai temetőben. 
Veres József nagy. tehetségű, kiváló 
ember volt. Huzamos ideig ország- 
gyül. képviselő is volt Kossuth párti 
programmal. Az irodalomnak is jeles 
tollú munkása volt. Lapunk olvasói 
is gyönyörködhettek meseszövése szi- 
nességében s magyar nyelve zama
tosságában. Áldott legyen emlékezete!

Az evang. zsinat a múlt héten az 
ügyrendet tárgyalta le, mely az egyes 
bizottságokat választotta meg. Ezután 
a zsinat elnapolta magát.

A zalaszentgróti evang. nöegylet 
ádvent második vasárnapján vallásos 
estét rendezett, melyen Nagy István 
lelkész erről a kérdésről tartott szép, 
építő beszédet: Kikhez jő el valóban 
a Krisztus ? Az estélyen az iskolás
gyermekek énekeltek s néhány pol- 
gárisikolai növendék vallásos költe
ményeket szavalt. Estély után a nő
egylet céljaira offertóriumot tartottak.

Karácsonyi ünnepély. A pesti ma
gyar egyház december 17-én szép 
karácsonyi ünnepélyt rendezett, me
lyen egyházi ének és prológus után 
Algöver Andor theol. tanár A 30 
éves háború koráról tartott felolva
sást. Több szavalat és zeneszám után 
Erdősy Károly: Angyalaink karácso
nya c. darabot adták elő. Áz estélyen 
nagy közönség vett részt.

Belmissziói estély. A győri evang. 
belmisszió egyesület a szeretetház 
nagytermében gazdag műsoru estélyt 
rendezett, melyen Pálmai Lajos imád
ságot és írásmagyarázatot mondott, 
majd Tirtsch Gergely katonai vallás
tanár tartott két előadást „Zarándok
út Jeruzsálembe* cím alatt, melyet 
több vetített képpel illusztrált. A gyü
lekezet vegyeskarának éneke egészí
tette ki a szép estély műsorát.

Két könyv. Karácsonyi ünnep kö
zeledtekor két kedves könyv kopog
tat családaink ajtaján. Az egyik régi 
ismerősünk, de most még gazdagabb 
kincsekkel jön hozzánk. Knábel Vil
mos és Vikiéért Lajos tanítók állítot
ták össze s Karácsonyfa alatt cím 
alatt kiadták. Nemes feladatot tűztek 
maguk elé. Az iskolákkal, családok

kal meg akarják kedvel tetni a kará
csonyi ünnepeket s így melegebbé, 
áldásosabbá akarják azt tenni. Szép 
versek, elmélkedések, párbeszédek, 
sőt énekek vannak a gyűjteményben, 
melynek igazán nem volna szabad 
hiányoznia egy evang. családunkból 
sem. A könyv ára 2 kor.

Petrovics Pál hosszúfalui (Brassó 
m.) ev. lelkész, kinek néhány ked
ves költeményét lapunk is közölte, 
csokorba kötötte a Megváltóra vo
natkozó költeményeit, s Jézus min
denütt cím alatt kiadta. A kedves, 
meleg érzésű versek őszinte szívből 
fakadnak s szívhez keresik az utat. 
Költészetete a Megváltóért hevülő, 
tiszta élet után vágyógó vallásos lé
lek poézise. Bizonyára kedves vendég 
lesz mindennütt, hol a vallásosság és 
hit drága kincsek. Szülők, lelkészek, 
tanítók jól teszik, ha az ifjúság kezébe 
adják s a költészet karján is Jé
zushoz vezetik a lelkeket 1 A könyv 
ára fűzve 1 kor., kötve 1 kor. 50 fill.

Az iskola javára. A körmendi ev. 
nőegylet a gyülekezet iskolája javára 
szépen sikerült hangversenyt rende
zett, melyen Bognár Laura zongorá
zott, Csite Károly elbeszélést olva
sott, Diénes Irénke, Dávid János 
szavaltak, Ebenspanger Vilma, Markó 
István, Töpfer Gyula és Szentes Fe
renc egy kedves egyfelvonásost ad
tak elő. Az estély tiszta jövedelme 
meghaladja a 600 koronát.

Itthonról.
Falusi gyerekek téli veszedelme. A

borsodmegyei Kaza község határában 
levő mély tó befagyott. A gyerekek 
ellepték a jeget és vígan korcsolyáz
tak. A tó egyik része a gyerekek alatt 
beszakadt és közülük kettő: Virág 
Károly 11 éves és Mikes György 13 
éves a jég alá került. A megrémült 
fiuk jajveszékelve futottak a faluba 
és sírva mondották el a történteket. 
Csákányos emberek az egyik gyere
ket, Virág Károlyt holtan húzták ki 
a jég alól. A másik holttestet eddig 
még nem sikerült megtalálni.

Ig az i m ese a  favágó gyerm ekeirő l, 
m eg a  Bodri k u ty á ró l. Debrecenben tör
tént ez a kis eset. A történetnek Kiss Mi
hály napszámos hét éves Margit s tizen
négy hónapos Etelka nevű leánykái és a 
fekete, hű Bodri kutya a hősei. Kiss Mihály 
vasárnap késő délután eltávozott kis vas
kójából. Hogy gyermekei ne féljenek, a 
petróleum lámpát félig lecsavarta, az ajtót 
pedig a gyermekekre zárta. A hét éves Mar
git abcés könyvet betüzgetett s hogy job
ban lásson, fel akarta csavarni a lámpát. 
A lámpa leesett s az égő petróleum fel
gyújtotta a kis lakást. A nagyobbik lányka

előbb az ajtót próbálta feszíteni, majd mi
kor a kísérlet nem sikerült, hirtelen elha
tározással kiütötte az ablakot, kis húgát 
kivette a bölcsőből és kimászott az apró
sággal együtt az égő házból. Utánuk me
nekült ki az ablakon át Bodri nevű kutyá
juk is. A gyermekek a félelmetes lánggal 
égő háztól megrémülve, neki vetették m a
gukat az erdőnek. Egy fél óra járásnyira 
végre agyonfáradva leültek a földre, a hol 
elnyomta őket az álom. A viskó porrá 
égett s mikor Kiss Mihály éjszaka haza tért, 
kétségbeesetten látta, hogy mindene és min
denkije benne égett. Egyenesen a rendőrségre 
futott, a hol a borzalmas katasztrófát jelen
tette. Mikor azonban hajnaltájban a csend
őrökkel visszatért viskója helyére, a két 
gyermek és a kutya, a kikkel egy erdei 
napszámos apjuk keresésére indult, már 
ott várták a szerencsétlen embert. A gyer
mekeket az mentette a megfagyástól, hogy a 
hű Bodri kutya rájuk feküdt s testével s 
lehelletével melengette őket.

A z ország- d olgáról.
A közös bizottság múlt héten is 

folytatta tárgyalásait. Az ellenzék ré
széről Vázsonyi Vilmos szólalt fel és 
nagy beszédben támadta külügyi po
litikánkat.

A képviselöház midőn e sorokat ír
juk, a sajtóreform tárgyalását folytatja.

A  n a g y v ilá g b ó l.
Újfajta géppuska. A tüzérségi gya

korlótéren Bissleyben egy uj géppus
kával tettek próbát, a mely minden 
eddigit felülmúl. Az uj géppuskával 
nyolcszáz lövést lehet tenni percenkint 
és az az előnye is van, hogy nem 
csupán a földhöz erősítve, lecövekelve, 
vagy talpát beásva lehet alkalmazni, 
hanem repülőgépeken is. Az géppus
ka feltalálója Lewy amerikai ezredes.

Mi tö r té n t  m ég ? Amerikában az újságok 
szerint valóságos Ítéletidő van. Mindent ellepett 
a hó, a hideg igen nagy. Sok vállalat be
szüntette a munkát, több hajó elpusztult. A 
hóviz sok helyen kiáradt; 20 ezer ember haj
léktalan s több százan elvesztek. — Az angol 
postások sztrájkra készültek, de nfost ez el
marad. — Mercury angol gőzös zátonyra 
jutott és elmerült. Legénységét megmentették. 
— Elszabadult egy oroszlán Rómában, de 
szerencsére az embereknek a nagy ijedtségen 
kívül nem esett baja. Az oroszlánt ártalmat
lanná tették. — Albánia trónjára Wied her
ceg kerül. December végén ajánlja fel neki 
a trónt egy albán küldöttség. — Bánya sze
rencsétlenség történt Ausztriában, a rydniki 
kerületben. Mintegy 25 bányász meghalt. — 
Egy dinamitmerénylöt fogtak el Londonban. 
Bevallotta, hogy Amerikában bosszúból 7 va
súti hidat és 47 épületet felrobbantott.

A Harangszó perselye.
A H aran g szó  terjesztésére eddig be

folyt 168'70 K. Újabban adakoztak: Kiss 
Sándor Tatatóváros 50 f, Gerhát Jánosné 
Sopron 50 f, N. N. Sopron 50 f, Dr. Kluge
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Endre Pápa 3’50 K, Perlaky István Pozsony 
1-50 K, özv. Szalay Józsefné Répcelak 2 K, 
Gyurátz János Őriszentpéter 1 K, Béres 
János Répeeszeszentgyörgv 1 K, Skriba 
János Jáhlonpuszta 50 f, Őrihodosi előfize
tőktől 190 K, Ráth Arnold Budapest 2 50 K, 
Tóth Rozália Alsószakony 1 K, Dokién Ist
vánná Zalaistvánd 2 K. Összesen 187 K  10 f.

A  kö lesei árvízkárosultaknak befolyt 
eddig 41 K. Újabban adakoztak: Gyurátz 
János Őriszentpéter 1 K, Németh N. Győr 
2 K, Ráth Arnold Budapest 5 K. Összesen 
49 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

S Z E R K E S Z T Ő I  ÜZENETEK.
R. K. C sékut. Előfizetését megkaptuk. 

A lapot küldjük. Azonban meg kell jegyez
nünk, hogy a beküldött összeget a harma
dik évfolyamra könyveltük el, mert azzal 
még hátralékban voltak. így a jelen évfo
lyamra, bár a lapot küldjük, előfizetés nem 
történt. — B. Gy. S opron. Az 1-25 K elő
fizetést megkaptuk, de a perselybe nem 
tehettünk a fölöslegből, mert előfizetése 
25 fillérrel kevesebb, mint kellene lennie.
— F. M. P usz tam iske . A megmaradt szá
mokat kérjük visszaküldeni. — N. Gy. Zsó- 
deny. Köszönöm. így nagyon jó lesz. Üdv.
— Sz. I. K m agasi. Köszönöm, bárcsak 
ádvent elején kaptam volna, de azért igy 
is örömmel közlöm. Üdv. — H. L. Gysze- 
m ere. Sok igazság van megjegyzéseidben, 
de azért az is szükséges, hogy tisztán lás
sunk s bajainkat ne leplezzük. Köszönöm 
érdeklődésedet Minden jótanács és minden 
jóakaratú bírálat kedves és érdekes nekem. 
Szeretettel.

G A B O N A Á R A K .
Búza 19.60, Rozs 15.—, Árpa 15.20, Zab 

14.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

S z a l ó k y  Z s i g m o n d
szobrász és kőfaragó

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

H om okkő-, m árvány-, gránit-, 
syen it sirkőraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Épületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 9

Uj szépirodalmi müvek:
Heltai Jenő: Jaguár. Regény. Ára 4 kor.
Heltai Jenő: Tündérlaki lányok. Elbeszé

lések . . . .  Ára 3 korona.
Krúdy G yula: Mákvirágok kertje és 

egyéb elbeszélések . Ára 4 korona.
Lakatos László: Mély húron. Feljegyzé

sek, elbeszélések . . Ára 4 korona.
Mikszáth Kálmán utolsó munkái.

Ára 4 korona.
Molnár Ferencz: Kis hármas könyv. El

beszélések Különleges miniatűr alakban, 
három kis kötet tokban ; kötve éra 6 kor.

Molnár Ferencz: A testőr. Vígjáték 3 fel
vonásban . . Ára 2 korona 50 fillér.

Radó Sám uel: Újságírók. Dráma. Ára 3 K.
Sebők Zsigmond: Ifjúkor és egyéb elbe

szélések  . . . Ára 4 korona.

Szende-Dárday Olga: Rozsda. Regény 2 
kötetben . . . .  Ára 6 korona. 
Finom szatírával teli előadásban, nagyon 
érdekes képben mutatja be egy mai úri 
leány sorsát

Vcrtesy G yula: Betegek. Elbeszélések.
Ára 4 korona.

Kaphatók a LUTHER TÁRSASÁG könyv- 
kereskedésében BUDAPEST, Vili., Szent- 

királyi utca 51/a.

Érdekes új könyv!
H ogyan k észü l?

Kétszáznál több képpel, külön a könyv 
számára készült felvételekkel. Szerk.: Apor 
D ezső és N agy  B éla. Ára stilszerű disz- 
kötésben 6 korona. Ez a könyv úgy a nagy 
közönséget, mint az ifjúságot a gyártelepek 
és a munkagépek titokzatos világába vezeti 
be. Könnyed előadási modorban, népszerű 
stílusban, sok kép hozzájárulásváal megismer
teti az olvasóval a papiros, a pénz, a cukor, 
az olaj, a gáz, a gyufa, az üveg, a műjég, 
az írón, a toll, a bőr, a vászon, a ruhaszövet, 
a porcellán, a könyv, az újság, a szivar, a 
liszt, a keményitő, az alagút stb. elkészülésé
nek lefolyását

Az e könyvben tárgyalt praktikus anyag 
felöleli az univerzális tudásnak mindazon 
ágait, melyek a mai embert közvetlenül érdek
lik, a figyelmét lekötik és melyek tudására 
mindenki vágyik.

Kapható 6 koronáért a LUTHER TÁR
SASÁG könyvkereskedésében Budapesten, 
VIII., Szentkirályi utca 51/a.

K --------------------7\

Toronyóra- 
9 készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö m r e n  d e n ,
(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban.
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e : $
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségyetés bérmentve.
bt----------------------------------------- V;

KARÁCSONYI
AJÁNDÉKUL

ajánlom DUNÁN
TÚLI SZAKÁCS- 
KÖNYVEM leg
újabb kötött kiadá
sát. 4 kor. 60 fill. 
ellenében szállítja 
Nagy Ferencné 
Pénzeskút Vesz- 

prémmegye.

K arácsonyra
hozassa meg Csite 
Károly: „Az én 
múzsám“ című el
beszélés kötetét. 3 
kor. bolti ár helyett 
I koronáért meg
rendelhető a szer
zőnél Körmenden. 
Postadíj 20 fillér.

K a r á c s o n y i  a j á n d é k n a k  a l k a l m a s
új ifjú sá g i k ö n y v ek :
Benedek E lek: Csodalámpa. A világ legszebb meséi: Arany m ese

könyv. Ára elegáns kiállítású aranyvászonba kötve 6 korona. 
Kék mesekönyv . . . . . . . .  6 ,
Piros m esekönyv ......................................................... 6 „

Benedek Elek: Szigeti veszedelem . Történeti elbeszélés az ifjúság 
számára. Nagyalakú díszes könyv, ára kötve . . 6 korona.

Donászy Ferencz: A vitéz Noszticz bátorságpróbája és egyéb 
történeti elbeszélések. Ára számos képpel, díszes kiállítású kötés
ben ..................................................................2 korona 40 fillér.

Donászy Ferencz: Mátyás király ifjúsága és egyéb történeti 
elbeszélések. Ára számos képpel, díszes kiállítású kötésben

2 korona 40 fillér.
Donászy Ferencz: Toldi Miklós. Történeti elbeszélés. 2. kiadás, 

számos képpel, éra k ö t v e .........................................6 korona.
Gstíl Mózes: Egy kis diák naplójából. Gaál Mózes ezzel az új 

könyvével eddigi bájos, kedves könyveit gyarapitotta. A könyvet 
Kotász Károly szebbnél-szebb illusztrációi diszitik. Ára díszes 
k ö té sb en ......................................................... 2 korona 40 fillér.

Hangh B éla : Vitéz Háry János hőstettei. Ára kötve 4 korona.
Holló Sári meséskönyve. E könyv igazi meséket tartalmaz, melyben 

a fantázia szépségei a bájos naivitással egyesülnek. Ára kötve 4 K.
Rákosi Viktor: Kisbürgözdtől Vaterlóig. Regény Napoleon ide

jéből. Bér Dezső rajzaival. Egy magyar fiú kalandjait mondja el 
a napóleoni háborúk idejéből, rendkívül mulatságosan és érdek
feszítően. Ára k ö t v e ................................................. 6 korona.

Sebők Zsigmond: Dörmögő Dömötör újabb utazása háborúban 
és békében. Dörmögő Dömötör ma már fogalom a gyermekek 
között. Ez az újabb könyv is kedves olvasmánya lesz a gyer
mekseregnek. Ára k ö t v e .........................................7 korona.

Szemere György: Gyermektörténetek.
Mindezen könyvek a LUTHER TÁRSASÁG könyv- 
kereskedésében B udapest, Vili., Szentkirályi-u. 51/a 

kaphatók.
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GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Álapittatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b in á k .
9

Malomberendezések.
Téglagyártól gépek.

S. K O V Á T S  
MENYHÉRT
m ű-orgona építő  in tézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 

átalakításokat, javítást, 
hangolást mérsékelt árak 

mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különléle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 4

K arácsonyi ajándékul
a legszebb és leghasznosabb ajándék a könyv.
E célból a ján ljuk  K a p i B é la „Ad A stra“ cím ű, szívet-lelket nem esítő , 
d íszesen k iá llíto tt m u n k á já t a  m űvelt társadalm i k érdések rő l, fűzve 3 
kor., kötve 4 kor. á rban  — Ezenkívül a ján ljuk  az ifjú ság  részére  d í
szes kö tésben  ogyenkin t 1 kor. 20 fillér árban  az alanti igazán nevelő 
h a tá ssa l b iró  m unkákat, ú g y m in t: 1. P ó sa  L a jo s : Arany liget. (V ersek.) 
2. D r. D in g h a  B é la : Hol volt, hol nem v o lt. . . (M esék.) 3. A lb er t J ó 
z s e f : Túl az ópe ren c ián . (M esék.) 4. H a m v a s  J ó zs e f: M esés tö rténe tek . 
(Ifjusági elbeszélések .) 5. B o rso s  I s tv á n : A gályarabok tö rtén e te . (E gy
háztö rténeti m unka.) 6. D r. M a s zn y ik  E n d r e : Képek az ókori keresztyén 
egyház tö rtén e téb ő l. 7. G y á r  ä t z  F erenc: Hősök kora. 8. G a g yh y  D é n es :  
M ária nővér. (K isregény.) 9. B a b a y  K á lm á n : N ádfödeles házak a la tt. 
(Falusi történetek .) 10. S tr á n e r  V ilm o s: A biblia az é le t könyve. (Ism e
re tte rjesztő .) 11. F a rk a s  M ih á ly  n é : T örténetek  az életből. (E lbeszélések 
érettebb  ifjúságnak  és felnő tteknek .) 12. K a p i B é la : A boldogság  könyve. 
(Jellem képző m unka.) M indezen könyvek  egyenkin t is m egrendelhetők

WELLISCH BÉLA KönyTteSMÄn Szentgotthárdon.

» Elsőrendű linranggyár, szerel a  ki- 
tűnő Pozdccli-féle rendszer szerint.

t  J L  JURISICS MARTON
fúvó-, szerszám -, harangön tő - és

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
II \  \  Elvállal m inden e szakm ába  vágó 

.ITlH B \ \  munkát, u. m .: első rendű  haran- l \ |  gok “ á llítását, régi ha rangok  át- Jt ön tésé t, régi harangok  á tszere- 
l  lését Pozdech-féle fo rg a th a tó  ön- M *1̂ *11 n (La tö ttvas-koronára , e se tleg  forgat- j f J U ható  kovácsoltvas-koronára, kiko- 

p ' «ii1 po tt csapok k icse ré lé sét stb .
Készít fekvő és álló harangvas-

~ w ,fr Költségvetéssel szívesen szolgál. 
Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigaso rokat, csigákat, 
em előket, üllőket, sa tu t s tb . e szakba  vágó m unkát. Ju tányos árak, 
pontos és  tisz tesség es  kiszolgálás. Árlap és költségvetés k ívánatra  I

1

FUpöí J É É f e
u tó d a i

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  9

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X .,  K olozsvári-u tca  13.

Á 1 - j ingpyeu és b é r m e n tv e  !

ANGSTER JÓZSEF és FIA
o rg ^ o n a é p itö k .

K ét arany, 1 ezüst és 1 nagy milleniumi éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állnmfiaranyércmmel k itüntetve. 

Á lap itta to tt 1867-ben.

Orgona- és harmoninmgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építői. —

Ajánlják kitűnő hangú  és erős szerkezetű 
légnyom atú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a  legjutányosabb árak m ellett m űvészi kivitelben. Raktáron k itűnő  hangú

h a r m o n iu m o k  m inden n a g y s á g b a n .
E lektrom os fújtató készülékek. 8

Árjegyzéket kívánatra Ingyen küld az „Egyházi Müipar“  szerkesztősége.

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV S á S
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászon kötésben, táb lán  k e h e l ly e l................................................ K 2.20
Egészvászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
Egyszerű bő r „ „ „ „ arany „ . „ 6-—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8.—

„ borjubőr „ „ „ „ „ „ „ 12.—
M űelefántcsontkötésben győngyházkapoccsal „ „ „ 12* -
Dallamos könyvocske a  Kér. É n e k e sk ö n y v h ö z ........................... ......  —.24
Fenti árakból m indazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés  m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek meg, 25°/o árengedm ényben részesülnek, de a  szállítási költ
séget m indenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell v iseln ie.

H0RNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

7

Nyomatott Welligch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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VALLÁSOS NÉPLAP.
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, csoportos küldéssel 2 korona.— Az előfizetési díjak, kéziratok é e  mindennemű meg

keresések a szerkesztőség címére Körmendre (Vasv&rmegye) küldendők. — Előfizetést elíogad minden evang. lelkész és tanító is.

T A R T A L O M :  P o h á n k a  M a r g i t : Jövel Messiásunk. (Vers.) — N o v á k  G y u la :  Az élet karácsonya. — N , S zo m b a th  E rn ő :  
Karácsonyi történet. (Elbeszélése — A biolia. — G in d ly  J á n o s :  Ka.ucsonykor. (Vers.) — K a p i  D c lu : A.i.i erősebb az embernél. 

(Elbeszélés.) — A bibliai rejtvények megfejtőinek névsora. — Ország-Világ. — Persely.

Jövel M essiásunk!
. . .  Biborbársonyon, koldusrongyon által 
Közéig Krisztus dicsfényes g ló r iá v a l... 
Üdv- s szeretetnek örök M essiása! 
Jöttére eloszlik a köd, a homály.
S halk szimfonikus ég i zene harsan, 
Követvén ötét mind amerre jár.
Jön... k ö z é ig ...  és m egtér a szívekbe, — 
Bús elhagyatott hogy ne legyen egy se!

Kőkemény rideg ágyán  
A koldus is beh’ gazdag m egnyugvást lel 

Karácsony éjszak áján !
Várunk, mint a pásztorok egykor régen 
Ama nagy bethlehemi születésen . . .  

Jövel M essiásunk!

Lásd: nem apadtak a keserű könnyek; 
Varázsold át te m osolygó örömnek. — 
Megbocsátás, béke — örök M essiása — 
Még tusákat viv a bűn és erény.
E tülekedő, kincsvágyó világban 
Lásd oly sok most is az árva s szegény! 
De a panasz-szók ma ím elcsitulnak! 
Milljó angyalkéz hó-virágokat hullat.

S ha leszáll a szent este, 
Fenyő-illatok, — színes gyertyafény közt 

Áldás-osztón lebegsz te. 
Ahányszor a földön ádáz harcok kélnek: 

" szüless meg újra az emberiségnek; 
Jövel Messiásunk!

POHÁNKA MARGIT.

Rz élet karácsonya.
Irta : Novák Gyula.

Aki az emberiség történetét felüle
tesen nézi, nem lát egyebet, mint 
össze nem függő események soroza
tát. Azonban ha magasabb szempont
ból, az örökkévalóság szempontjából 
vizsgáljuk a világot, megsejtjük a lát
hatatlan kezet, amely az emberi sze
mek előtt elrejtett fonalakból szövö
geti a jövendőt. Megsejtjük, hogy az 
emberiség története egy bizonyos cél
hoz vezet, és hogy a fejlődés folya
mán elérjük a határt, ahol két időszak 
érintkezik. Ilyen határkő különösen az, 
amikor a keresztyénség uralma meg
kezdődött.

Nagy és hatalmas nemzeteknek 
kellett addig bevégezni pályafutásukat 
és eltűnni a múltak ingerébe. Az ős
idők Hellasza, a m 'eltség és mű
vészet hazája csak rmjaiban emlé
keztet még a pogá ■ világ egyik leg
hatalmasabb orszá i. Róma, a hét
halom 1 városa, amely uralkodott az 
akkor ismert világ legnagyobb részén 
és hajdan híres volt igazságszereteté- 
ről és tudományáról, a gazdagság

fejlődésével megingott, a rothadás je
leit piutatta és végül bukni volt kény
telen. Hova tűnt az olympiai istenekbe 
vetett hit? A nép nem tudott már 
bízni azokban az istenekben, akiket 
a római társadalom saját bűnével ru
házott fel. Az oltárra nemsokára a 
Cézárok kerültek; majd amikor a nép 
ezektől is elfordult, mert csak a bűn 
megtestesítőjét látta bennük, oltárt 
emeltek az ismeretlen Istennek.

A népek tömege világosság, békes
ség, megváltó után esengett. Elkövet
kezett az idők teljessége.

És ekkor a galileai tenger partján 
szegény halászok között próféták emel
kedtek szólásra. Üdvöt hirdettek, amely 
Kelet felől lesz eljövendő. Ézsaiás meg
jövendölte, hogy elkövetkezik az az idő, 
amikor az oroszlán és a bárány egy 
barlangban laknak és kis gyermek 
vezeti őket. És a prófécia beteljesült. 
A pásztorok előtt feltűnt a csillag, 
amely Bethlehem városába vezérli őket 
és megszólalt az angyal igéje: „Ne 
féljetek, mert megszületett néktek a 
Megtartó a Dávid városában.“ És le
borult a nép a jászol előtt, amely
ben a Megváltó, a gyermek Jézus 
pihent. Azóta alleluját zeng a kérész-
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tyénség széles e világon karácsony
nak szent ünnepén.

Mi tehát tulajdonképen a karácsony 
lényege? Nem az, amit a szem lát, 
a külső s csillogó pompa, hanem a 
mi élő hitünk az Ur Jézus Krisztus
ban, aki ma a mi megváltásunkra 
született. A keresztyén ember kará
csonya a krisztusi hitnek, békesség
nek, szeretetnek örömünnepe.

Csak az fáj nekünk, hogy ez a szép 
ünnep nem csak idejében, de hatá
sában is olyan igen-igen hamar elszáll, 
elmúlik fölöttünk. Leszedjük a kará
csonyfát, elégetjük és tudja Isten, 
mintha ugyanekkor a karácsonynak 
az a nemes, az az üdvös irányban 
átalakító ereje is elszállana szívünk
ből. Mert karácsonykor úgy-e ma
gunkba szállunk s az istenitisztelet 
hatása alatt szelídül a lelkünk. De 
aztán megint visszazökkenünk a mi 
megrögzött, hibákkal fertőzött hétköz- 
napiságunkba. Mintha csak úgy vol
nánk a karácsonnyal, mint valami ér
tékes szép ünneplő ruhával, amelyet 
külön erre az alkalomra csináltattunk 
s óvatosan, vigyázva viseltük is, de 
amikor elmúlott az ünnep, vissza
akasztjuk s elzárjuk az almáriomba, 
hogy jövő karácsonyra, ha megérjük, 
megint elővehessük s magunkra ölt- 
hessük.

Ne így I. . .
Legyen a mi egész életünk fölsé- 

ges, szent karácsony. Adjon neki 
irányt a hit csillaga. Munkakedvet a 
pásztorének. Erőt az isteni szeretet 
tüze. Munkakedvet, örömöt s meg
elégedést az angyalok harsonája. A 
hit és a szeretet lelke vezéreljen ben
nünket, most, midőn az országban 
pártos viszály lett úrrá, testvér a test
vért marcangolja, szegény a gazdagra, 
felekezet a felekezetre, népfaj a nép
fajra feni gyilkos tőrét. S ha ez a 
nemes érzés járja át bensőnket, akkor 
remélhetjük megszületését annak a 
boldog Magyarországnak, s annak az 
erős evangélikus egyháznak, amelynek 
manap csak ádventjét éljük.

Ha karácsony lesz a mi életünk, 
majd akkor eltölti lelkünket egy
más iránt a jóakarat, majd akkor 
igazán érdemesek leszünk a krisztusi 
békére. Majd akkor hirdetjük győzel
mét a zászlónak, amely alatt küzdünk 
s e győzelmi énekünk lesz a Magasság
belinek az a dicsérete, amelyet a su
hogó szárnyú angyalok hirdettek az Ige 
megtestesülésének éjszakáján.

74. -

Lapunk következő száma újévre 
megjelenik.

Karácsonyi történet.
Elbeszélés. Irta: N. Szombatit Ernő.

Karácsony szent estéje van.
Fohász fakad a szívben, zsolozsma 

kél az ajkon: A Megváltó íme meg
született! Dicsőség a mennyben Isten
nek, békeség a földön embereknek! 
Halleluja! Halleluja 1

Csilingelés hallatszott.
Kinyitottam a belső szoba ajtaját.
Vakító fényesség áradt ott benn 

szét. Fényárban úszott a szoba. Csil
logott, villogott a lobogó gyertyafény
ben a karácsonyfa. Kis apróságaim 
meghatva, szinte félénken léptek be. 
Csodálkozva állták körül a fát. Bá
mulva nézték a sziporkázó, csillago
kat szóró csodás valamit s a sok-sok 
más, nekik oly csodás dolgokat.

De aztán megszokta szemük a csil
logást, a fényt. Megismerték a kedves 
csemegéket. Az almát, a diót, a cuk
rot, a süteményt. A varázs meg volt 
törve. A szemük csillogott, az ajkuk 
mosolyra állt. Kis szívük minden örö
me kigyulladt a szemükben 1

Majd észrevették a fa alatt a kis 
Jézuska által hozott ajándékokat.

Örömsikollyal vetették magukat reá. 
Hirtelen nem is látták, hogy mijük 
van, de boldogságuk oly túláradó lett, 
hogy nem is tudták, mit csináljanak, 
mit mondjanak hamarjában. Megro
hanták édes anyjukat s kérdést kér
désre halmoztak fel.

— Baba is van ? Bölcső is van ? 
Kis paplan is van ?

Édes anyjuk könnyein át moso
lyogva ölelte őket a keblére.

— Az is van. Az is van. Minden 
van édes kis angyalaim.

Meghatva néztem e jelenetet, e 
szent örömöt.

Ekkor felcsendült ablakom alatt a 
bethlehemi dal.

Szívem tele lett csendes örömmel, 
jóleső meleg érzéssel. Úgy éreztem, 
mintha a kis Jézuska ott röpködne 
körülöttünk. Imára kulcsolódott a ke
zem, fohász takadt az ajkamon.

— A Megváltó ime megszületett! 
Halleluja 1 Halleluja I

*
A szent estén önkényfelenül is 

azon vágy fogott el, hogy körülnéz
zek a faluban. Ugyan hol, hogyan 
és miképen fogadták a Megváltó szü
letését? Hozott-e minden házba örö
möt, boldogságot, vagy talán akadt 
ház, ahová zokogással, kétszeres fáj
dalommal köszöntött be e szent este ?

Magamra vettem a kabátomat, fog
tam a botomat s elindultam. De előbb

feleségem egy kis csomagot nyomott 
a kezembe. Hátha szükségem lesz 
reá 1 ?

Elértettem jóságos szíve sugallatát. 
Magamhoz vettem a csomagot s ki
léptem az utcára.

Apró pelyhekben hullott a hó. Las
san, csendesen. Csak néha-néha su
hant végig a szél a száraz ágak kö
zött. Ilyenkor bizony nagy kavarodást 
okozott a hulló pelyhekben és jó 
csomó havat söpört le a háztetőkről.

Feltűrtem a galléromat, szememre 
húztam a sapkámat s aztán elindul
tam. Jobbra-balra kémleltem. Minden
hol fényes ablakok világítottak ki az 
éjszakába. Amint elmentem egy-egy 
világos ablak alatt, víg nevetés, élénk 
gyermekhang ütötte meg a fülemet.

Nagyokat lépve iparkodtam előre.
Befordultam egy másik utcába.
Itt is világos ablakok sorakoztak 

egymás után.
De nini, mintha amott egy kevésbé 

megvilágított ablak volna 1
Átmentem a túlsó sorra. Benéztem 

az ablak vékony függönyén.
Egy szál gyertya égett az asztalon.

S körülötte sötétes árnyak. Mély, öb
lös hang hallatszott ki a szobából.

Figyelni kezdtem.
S ekkor tisztán hallottam, hogy a 

családfő a szentirást olvasta. Krisztus ’ 
Urunknak a születése történetét.

Nyugodtan indultam tovább. Itt 
méltóan ünnepük a szent estét.

Ismét más utcába kanyarodtam. 
'Azonnal szemembe ötlött egy sötét 
ház. Egyenesen odatartottam.

Körülnéztem. Ugyan ki lakik itt ? 
Ah igen, a Molnár Istvánék. Az em
ber haszontalan ember. A szeszgyárba 
járt. Szépen keresett. De egész heti 
keresetét rendszerint elkártyázta. Rossz 
társaságba került. Egy kártyakompá
niába. Sokszor egy-két este összes 
keresménye elúszott. A családja meg 
nyomorgott. Kivált most, hogy az 
asszony nem járhatott a dologba. 
Mert ötéves kis leánykája betegen 
feküdt. Hát bizony, hogy az ura mit- 
sem hagyott odahaza a keresetéből, 
elfogyott az a kevés is, ami még volt 
a háznál. A jó szomszédok könyörü- 
letességének köszönhették, hogy nem 
éheztek. Azok adtak hol ezt, hol azt 
s juttattak egy kis meleg levest a 
beteg gyermeknek. így tengődött, 
nyomorgott a szegény asszony már 
két hete, amióta megbetegedett a le
ánykája. Utóbb aztán már a fűteléke 
is elfogyott. Venni meg már nem tu- j 
dott. Hát hideg szobában dideregtek. J 
Olaja is már csak egy csepp maradt. 
Azt meg tartogatta. Hát ezért maradt *
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sötét az ablak s ezért nem gyuladt 
ki nála e szent estén még csak egy 
gyenge mécsvilág se.

Egy pillanatig állva maradtam az 
ablak alatt.

Halk beszéd, időnkint elfojtott zoko
gás hallatszott ki.

Nem sokat haboztam.
Megkopogtattam az ablakot.
Csakhamar kinyílott az ajtó s én 

beléptem a szegényes szobába.
Az asszony mécset gyújtott.
A kis leány az ágyban feküdt. Éb

ren volt. Az anyjával beszélgetett. 
Annak a hangját hallottam odakinn. 
Az anyja meg sirhatott, mert a sze
mei azt mutatták.

Leültem az egyik rozoga székre és 
beszélgetni kezdtem.

— Hol az ura Molnárné ?
Az asszony nagyot sóhajtott.
— Bizonyosan valamelyik lebujbán 

kártyáz.
Megcsóváltam a fejemet.
— Ej, ej az az ember! Még ma 

sem tudja idehaza tölteni az estéti 
Annyi belátása csak lehetne!

Az asszony megtörölte a szemeit 
a köténye szélével.

— Nincs abban egy cseppnyi be
látás se uram ! Itt hágy minket nyo
morogni, éhezni, még a szent estén 
is ! Óh Istenem — sírta el magát az 
asszony — a Megváltó születése 
úgylátszik csak a gazdagok számára 
hozott örömöt. Minket, nyomorulta
kat kikerül. Dehát igaz is. Mit is ke
resne itt nálunk?

Vigasztalni próbáltam.
De a szegény asszony elfojtott ke

serve most már utat tört magának, 
azt megállítani nem lehetett. Zokogva 
borult beteg gyermekére s úgy sírta 
el lelke minden búját, bánatát.

— Oh . uram, a mi sorsunk kétség
beejtő. Az uram elkölti a keresetét, 
én meg nem kereshetek, mert leá
nyom beteg, nem mozdulhatok a 
háztól. így semmim sincs a háznál. 
Ehen vesznénk, ha a jószivű embe
rek nem segítenének rajtunk. Azok 
könyörületessége tartja még bennünk 
a lelket, azok jósága mellett nyo- 
morgunk. Az uram jó ember volt. 
De megrontották. Valami gonosz lel
kű ember van a gyárban, az csábí-

doskodik rólunk. Még a mai szent 
este sincs idehaza. Itt sirdogáltam a 
beteg ágynál. így ünnepeltem a Meg
váltó születését.

A szegény asszony nyomora vég
telenül meghatott. Eszembe jutottak 
azok a boldog családok milliói, ahol 
ma a karácsonyfa gyertyái árasztják 
a meleget s boldog örömmel zengik 
a Megváltó születését. S íme, itt a 
lélek a fájdalom könnyében vergődik. 
A test fázik, a szív feljajdul. A má
sok öröme itt fájdalmat okoz. A má
sok boldogsága itt könnyet fakaszt.

Néhány percig meghatva tűnődtem 
a dolgok fölött. Aztán a kis leányra 
tereltem a beszédet.

— Hát a kis leánya betegségére 
mit mondott az orvos ?

Az asszony újra elsírta magát.
— Az orvos ? Nem volt ennél még 

orvos! Hiszen betevő falatunk sincs! 
Hogy kerülne akkor orvosra meg 
patikárá ?

Odamentem a kis leányhoz. Meg
fogtam a kezét. Könnyes volt a sze
me, de azért rám mosolygott.

— Ugy-e bácsi, a kis Jézuska 
nekem is hoz babát, ha jó leszek ?

Megilletődve feleltem:
— Hoz kis leányom, csak légy jó.
— Anyuska azt mondta, nem hoz, 

mert mi nagyon szegények vagyunk.
A szívem mélyéig hatott a leány

ka panaszos hangja. Alig bírtam fe
lelni.

— De hoz kis leányom. Mindjárt 
hoz. Majd meglátod.

A kis leányka szeme felragyogott.
— Cukrot is hoz? Süteményt is 

hoz? Meg diót is?
— Igen. Azt is hoz. A jó kis leá

nyokat szereti a kis Jézuska és hoz 
is nekik sok mindent. ■

— Dehát mikor hoz? Hát miért 
nem jön már hozzánk is ?

— Sokfelé van ám ilyenkor az 
útja I Nem ér rá, hogy mindenhová 
ő maga nézzen be. Hát másokat küld 
el maga helyett. Ide engem küldött. 
És küldött is ám sok mindenfélét. 
Nézd csak kis leányom.

Elővettem a csomagot. Felbontot
tam. És sorra kiraktam a tartalmát. 
Volt benne baba, többféle játék, dió, 
mogyoró, alma, sütemény.

Szegény gyermek, azt se tudta.

mit csináljon, mihez nyúljon. Örö
mében boldogan kiáltott fel s aztán 
könnyein át mosolyogva szorította 
magához a babát s mohón kapott a 
sütemények után.

A könnyekig meghatva, de szi
vemben édes érzéssel szemléltem a 
nyomorúság tanyáján a boldogság 
eme megnyilatkozását.

E percben valaki zörgetett az aj
tón.

Az asszony kiment s az urával 
tért vissza.

A gyermek, amikor meglátta az 
apját, boldogan kiáltott fel:

— Nézd édes apám, nekem is 
van babám, cukrom, süteményem. 
Ez a bácsi hozta. A kis Jézuska 
küldte nekem. Gyere, nézd csak.

A homályos szobában csak ekkor 
vett engem észre az ember. Teljesen 
józan volt, hát azonnal átlátta a hely
zetet. Levette a sapkáját s megindul- 
tan mondta:

— Az Isten fizesse meg a jósá
gát uram. Megelőzött a szándékom
ban. De ezt is az Isten akarta. Ez 
csak megerősít elhatározásomban, 
hogy gondját viseljem ezután a csalá
domnak.

Az asszony csodálkozva nézett az 
urára. De nekem is érthetetlennek 
tetszett a beszéd.

— Hogyan értsem a szavait ?
— Úgy uram, hogy ma is együtt 

voltam a kompániával, a kártya mel
lett. Folyton vesztettem ma is, mint 
máskor. De tudja Isten, máskor min
dig azt reméltem, majd visszanyerem 
s ez sarkalt, hogy éjjelezzek napról- 
napra. De ma nem erre gondoltam. 
Eszembe jutott az édes anyám. Egy
szerre gyermeknek képzeltem maga
mat, amikor oly nagyon örültem a 
karácsonyfának. És ekkor a csalá
domra, a gyermekemre gondoltam. 
Elfacsarodott a szivem. Hiszen ezek
nek még fűtelékük, talán egy betevő 
falatjuk sincs I Egyszerre valami ki
mondhatatlan undor vett rajtam erőt. 
Megvetéssel néztem társaimra. Hát 
ezeknek se Istenük, se szivük ? Ezek 
még a mai szent estét is ily garáz
dálkodással töltik el I S köztük va
gyok én is! Hirtelen elhatározással 
felkeltem s ott hagytam a bámuló 
cimborákat, akik bízvást azt hitték,tóttá a rossz útra. Azóta nem gon

E lm aradottnak  tek in th e tjü k  a z t  a  k ö zség e t, ahol 
fo g y a sz tá s i sz ö v e tk e z e t n in c s !

A fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti be egy-egy 
falu népe m indennem ű h áztartás i és gazdasági c ikke it és 
ita lszükség letét a  leg ju tányosabban , úgyszin tén  ham isí
ta tlan  minŐHégben. — A m elyik községben fogyasztási 
szövetkezetét ak arn ak  lé te síten i, a mozgalom kezdői for
duljanak  Ú tbaigazításért a  ■ ■: ' . ■ ■ rr-TTT

a M agyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i és É rté k e 
s í tő  S zö v e tk eze téh e z , B udapest

IX., Közraktár-utca 34. szám. io
(Saját palo tá jában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  50 m illió 
— . ■—■■■■ korona  évi forgalom m al.
L ev é lc ím : H A N G Y A , B udapest, postafiók 109. szám .

iiuiiiuiiuiiiiiiiimuuiuiiniuiuiiuiuiuiiiii iiuimiuMumt



hogy megbolondultam. A megmaradt 
pénzemen ennivalót, meg játékszere
ket akartam venni. De minden üzle
tet zárva találtam. Persze, ma senki 
sem kóborol az utcán, ma senki sem 
keresi a boltokat. Ma mindenki meg
elégedett és boldog. Csak én vagyok 
olyan, mint a kóbor kutya! Csak 
nálam nincs harapni való, csak ná
lam nincs boldogság! Elkeseredten 
értem haza. De Isten jósága végeden ! 
íme, amit én nem szerezhettem, azt 
meghozta más.

Beleszóltam a beszédbe:
— A kis Jézuska küldte!
Az ember meghatva fogta meg a 

kezemet.
— Igen. A kis Jézuska küldte! 

Hála és köszönet neki érette! De 
íme uram, önnek meg szentül foga
dom e percben, hogy elhatározásom 
szilárd. A jobb útra térek, kártyát 
kezembe soha nem fogok! Megbe
csülöm magamat és gondját fogom 
kétszeresen viselni a családomnak, 
csakhogy helyrehozhassam mind azt 
a vétket, amit ellenük eddig elkövet
tem. Úgy éljek, amint megtartom 
fogadásomat!

Melegen megráztam a kezét.
— A jó Isten adjon magának eh

hez erőt és kitartást!
Az asszony meg odaborult a férfi 

keblére s boldogságában ott zokogta 
ki magát.

A Megváltó születése hát ide is 
boldogságot és örömöt hozott. A szi
vek bensejében lobbantotta lángra a 
karácsonyfa tüzét, a szeretet me
legét.

*
Újra kint voltam az utcán.
Néma csend fogadott. Aludt a falu. 

Aludt a természet. A szél elállt. Csak 
a hó hullott alá nagy pelyhekben.

A természet e néma, fenséges 
csendje megkapott. Valami csodála
tos érzés járta át a bensőmet.

Egy pillanatra megálltam. Körül
néztem.

Az egész mindenség hódolt a világ 
Üdvözítőjének. És e pillanatban meg- 
éreztem, hogy megszületett a Meg
váltó !

Halleluja! Halleluja!

76

A  biblia.
A brit és külföldi bibliaterjesztő 

társulat 1912—1913. évi működésé
ről szóló jelentésben sok örvendetes 
és sok szomorú adatot találunk. Ha 
mást nem veszünk, csak azt az egyet, 
hogy a 450 nyelvre lefordított bibliát

HARANGSZÓ.

ez idő alatt közel 8 millió példány
ban terjesztették el, úgy már ez 
maga elismerésre indít a társulat, 
magasztalásra a jó Isten iránt. Több 
mint 1200 bibliaárus munkálkodott a 
szent munkamezőn. A társulat évi 
kiadása 6 millió 436 436 kor., bevé
tele 6 millió 413.232 kor. volt. Amint 
az már úgyis ismeretes, hasznot so
hasem keresnek. Jellemző példának 
megemlítjük, hogy a maláj ujtesta- 
mentom előállítása 4 kor. 75 fillérbe 
került, mégis 75 fillérért árusítják. 
Vagyis minden példányra ráfizetnek 
4 kor.-t.

Örvendetes jelenség, hogy majd
nem minden országban emelkedett 
az eladott bibliák száma. Sok helyen 
igazán váratlan támogatásra talált a 
szentkönyv. Oroszország némely ré
szében a bibliaárusok vasúti ingyen
jegyet kaptak, hogy szabadon utaz
hassanak. Az egyik katonai ezred
ben napiparancsba foglalták, hogy a 
bibliát mindennap olvasni kell. Török
országban s a balkáni államokban a 
háború alatt szintén nagy örömmel 
fogadták a bibliát. A kórházak bete
gei is gyönyörűséggel olvasták.

Annál nagyobb szomorúság fogja 
el szivünket, midőn arról olvasunk, 
hogy katholikus országokban mi min
dent elkövetnek a biblia elnyomá
sára. Vannak ugyan kath. papok, 
kik eltűrik a bibliaterjesztés szent 
munkáját, de még többen, kik gyű
lölettel elfojtják. Magyarországon egy 
kath. pap azt mondta a bibliaárus
nak. hogy a biblia a pápa átka alatt 
van, azt nem szabad olvasni. A bib
liaárus így felelt: „Jobb volna, ha a 
pápa a pálinkát és az átkozódást 
sújtaná átokkal, de a bibliát béké
ben hagyná.“ Nagyon szomorú, hogy 
e tekintetben a velünk szomszédos 
Ausztria vezet. Erről a jelentés azt 
mondja, hogy „a kath. türelmetlen 
és uralkodni vágyó szellemnek sehol 
sincs szabadabb keze, mint Ausztriá
ban. Újra és újra meg kell győződ
nünk arról, hogy a hatóság előtt 
gyűlöletes a mi munkánk.“ Alsó- 
Ausztriában letartóztattak egy biblia
árust, mert egy embernek, — ki nála 
bibliát rendelt, — bibliát adott el. 
Lefoglalták minden készletét s még 
pénzbírsággal is sújtották.

Hazánkban emelkedést mutatnak a 
számok. 1911-ben 150.273, 1912— 
1913-ban 164.657 példányt adtak el. 
De szomorúan említik, hogy sokfelé 
nagy a tudatlanság és a pálinka ha
talma. Az egyik magyar bibliaterjesztő 
élményei közül itt közlünk néhányat:

Mindennapi kenyér.
Bibliaárus: „Kérem, vegyen bibliát.“
A polgár: „Nincs szükségünk bibliára, 

hanem kenyérre.“
Bibliaárus: „Az ember nem csak ke

nyérből él, szüksége van Isten Igéjére is. Ha 
Isten akaratát ismerni akarjuk, olvasnunk kell 
Isten Igéjét.“

A polgár: „Oh, a pap olvassa minden 
vasárnap a bibliát, azért megyünk templomba.“

Bibliaárus: „Ha csak vasárnap eszünk, 
úgy éhezünk a többi napon. Minden nap kell 
ennie, hogy teste el ne pusztuljon, éppen igy 
kell lelkét is naponta táplálnia, különben 
éhen hal.“

Ezután a bibliaárus felolvasott neki és a 
többieknek, akik közben köréjük csportosul- 
tak, a Szent írásból egy részt. Tetszésüknek 
hangosan adtak kifejezést és sokan vettek 
bibliát vagy új testamentumot.

Az átmeneti forrás.
A K. felé vezető út, hegyek között, mere

deken megy felfelé. A bibliaárus elláradva, 
leült egy forrás mellé, hogy kipihenje magát 
egy kicsit. Egy öreg férfi közeledett a forrás
hoz és a friss víztől felüdülve, hálát adott 
Istennek. Erre leült a hibliaárus mellé és be
szédbe elegyedett vele. Amikor meghallotta, 
hogy az, akivel beszélget, bibliaárus, arca 
örömtől sugárzott. Kezet fogott vele és hálát 
adott Istennek, hogy végre bibliához juthatott. 
Addig nem tágított, amíg a bibliaárus vele 
lakására nem ment, ahol kellemesen töltötték 
el idejüket.

Felolvasás egy csoport embernek.
A bibliaárus egy kis román faluba ért s 

megkezdte munkáját. De a pap ellenségeske
dést szított, úgy hogy a nép ki akarta űzni 
a bibliaárust a faluból. Ez azonban nem ret
tent meg és kijelentette, hogy mielőtt köteles
ségének eleget nem tett, a falut el nem hagyja. 
Mikor e halált megvető elszántságot látták, 
nem tudták, mitevők legyenek, mire a hatóság 
kiküldöttei is megérkeztek. Most már óriási 
népcsoport gyűlt össze. Erre a bibliaárus elő
vette a Szent írást és olvasni kezdett belőle. 
Nagy csend lett azonnal és figyelemmel hall
gatták az Igét. Végre lassan oszlani kezdtek, 
sőt sokan távozásuk előtt vettek valamely 
Szent írási könyvet.

Egy másik bibliaárus egy megkapó esetet 
beszél el egy emberről, aki a 119. Zsoltár 18. 
versét hallotta .:neg: Nyissad fel szememet, 
hogy láthassam törvényed csodálatos dolgait. 
Kraftnak meg kellett ezt néhányszor ismétel
nie, mig ez az ember könyv nélkül nem tudta. 
Ezután vett magának a bibliaárustól bibliát és 
kijelentette, hogy valahányszor az új bibliájá
ból olvasni fog, megelőzőleg mindig e verset 
fogja imádkozni.

Pálinkásüvegek és templombajárás.
Néhány erdélyi faluban a bibliaárus ismé

telten kiüresítette táskáját és igazán öröm hal
lani, minő szívesen fogadták őt az emberek. 
Egy kis falucskában a pap segítségével 120 
példányt sikerült eladnia. Nagy sajnálattal be
szél arról, hogy bár a nép a legszegényebb 
sorsban él, mégis nagyon iszákos. Egyesek 
annyira a pálinkához szoktak, hogy a tem
plomba is elviszik magukkal a pálinkás üve
get. Egyszer volt alkalma látni két asszonyt, 
amint azok templomba mentek, a hátukon te
herrel és kezükben a pálinkás üveggel. Ami
kor megkérdezte őket, miért viszik az ördögöt 
a templomba, ijedt arcukat a hátukon levő 
teherre fordították. A bibliaárus válaszul azt 
mondta nekik, hogy nem azt a terhet gondolja, 
hanem hogy az ördög bizonyosan a pálinkás 
üvegbe bujt.

1913. december 28.
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K arácson yk or .
Miért örvend magas égben 
Angyalok serege?
Mi örömhír száll a légben,
Mellyel hegy és völgy tele?

Kegyes párnak messze távol 
Gyermeke született,
Bölcsője lett piszkos jászol,
S kit Isten Úrrá tett.

Óh szent zálog, szép ígéret 
Előtted térdelünk ;
Esdve, áldva kérünk Téged,
Az életben légy velünk.

Drága gyermek, üdv bimbaja,
Tedd lakoddá szívünk;
Hasson hozzád keblünk jaja,
S ne rendüljön hitünk.

Te légy lelkünk templomában 
Ragyogó oltárkép;
Harcolj értünk léthonában,
Ha dühös vész foga tép.

Isten fia, hős vezérünk 
Vesztünk nem akarod,
Bün-örvénybe hogyha érünk, 
Nyújtsad felénk karod.

Születésed fényes napja 
Nekünk, kik bujdosunk, 
Remény-horgonyt kelti, ad ja:
Lesz mennyben majd honunk.

Állj őrt Jézus végóránkban,
Hogy tartsuk hűségünk;
Szent neveddel szünkben, szánkban 
Lehessen jó végünk.

Óh mi édes az a tudat,
Hogy föl égbe szállunk;
Színről látjuk Őt, az Urat,
S egymásra találunk.

Gindly János.

Ami erősebb az embernél.
Elbeszélés. Irta: K api Béla, 

Hetedik fejezet.
A m erik a  földjén.

Dömötör a Magyar Menház felé 
vezette őket. Amint ráléptek a Bro- 
adway-re, beleszédült fejük a rettene
tes zűrzavarba. Csak a két oldalt ég
nek meredő 30—40 emeletes házóri
ások álltak nyugodtan helyükön, de 
egyébként minden forrongott a széles, 
egyenes úttesten. Nyugodt járású em
bert bizony egyet se lehetett látni. 
Rohant mindenki, mintha ellenség ül
dözné. Finom ruháju, előkelő urak 
ás asszonyok, egyszerű zubbonyú 
munkások ezrei hullámozták be a 
széles utat, fülsiketítő zajjal robogtak 
 ̂ kocsik, társzekerek dübörögtek, tül

kölve zúgtak az autók, a villamosok, 
‘̂ ág a házak felett is zakatoló vona- 
tok száguldtak s vitték az emberek 
százezreit. Az úttestek közepén s a

kereszteződéseknél ott álltak a rend
őrök s kicsiny botjuk felemelésével 
igazgatták az óriási ember- és kocsi
tömeget. Intésükre hosszú kocsiosz
lopok álltak meg s időt engedtek a 
más irányba menő ember- és kocsi
tömegnek.

Szándékosan-e, vagy pedig csak a 
nagy emberáradat szorította-e bele az 
öreg Dömötört, egyszer csak a Broad 
Streeten voltak. Itt meg olyan zűrza
var tombolt körülöttük, hogy alig tud
ták elviselni. A gyalogjáró szélén 
egyik helyen óriási keztyü, a másikon 
hatalmas facsizma, vagy a levegőből 
lelógó óriási kalap állította meg a 
járókelőt s figyelmeztette az ott levő 
üzletre. Az út közepén kiabáló ember
tömeg hadonázott, ide-oda szaladgál
tak s mindenféle kézjeleket mutogat
tak a házak ablakain kikönyöklő em
bereknek. Dömötör később megma
gyarázta, hogy ez New-York utcai 
börzéje, itt adják el meg veszik a leg
több értékpapírt, itt csinálják a leg
több üzletet.

Csak a negyedik utcában lélegzet- 
tek fel, ahol egy kissé elcsöndesedett 
a nagy város lármája. Egy pillanatra 
megálltak s összenéztek. Mindegyikről 
szakadt a verejték.

— Na, itt még három utca befu
tása is nagyobb munka, mint otthon 
egy öl fa felvágása. Úgy remegnek a 
lábaim, mintha három határt begya
logoltam volna 1. . .

A menházban tisztességes szállást 
kaptak. Másnap reggel azután Dömö
tör maga köré gyűjtötte a magyarokat.

— Emberek, így szólt, az idő pénz, 
nincs vesztegetni valónk. Mindennap 
ezer és ezer új bevándorló jön, sietni 
kell, nehogy elfoglalják előlünk a he
lyet. Akik biztosra jöttek, könnyen 
vannak, csak egyszerűen jelentkeznek 
munkaadójuknál. De akiknek nincsen 
biztos kenyerük, azoknak hamarosan 
munkát kell keresni. Mert hiába van 
itt az a sok gyár, iparvállalat, bánya, 
azért néha mégis csak nehéz munkát 
találni! Most pedig álljanak jobb ol
dalt azok, kiknek van biztos kenye
rük ; balra meg azok, kik még csak 
ezután akarnak munkát keresni.

A kisebb rész jobb oldalt sorako
zott. Köztük voltak az összes turóc- 
megyeiek. Egy vidéki szénbányához 
szólt a szerződésük. Aznap délben 
kellett jelentkezniük a bányavállalat 
new-yorki irodájában. A nagyobb rész 
baloldalt szorongott, azoknak még ez
után kellett munkát keresni. Az in
gyen földesek mégegyszer megpróbál
koztak s megkérdezték, hogy vájjon 
igazán nem kapnak-e ingyen földet?

Pedig 20 koronát is fizettek. Mikor 
megtudták, hogy ez is csak ámítás 
volt, igen összeszorították az öklüket 
s igen cifrán emlegették a szentkép- 
árust.

Az emberek mögött, az ablakmélye
désben magára hagyottan sirdogált a 
halvány arcú Marinka. Kezét arcára 
szorította s vállait megremegtette az 
elfojtott zokogás. Amint egymagában 
sirdogált, olyan volt, mint egy hajla
dozó virágszál, mely mellől kiszakí
totta a nehéz vihar a biztos támasz
tékot.

— Hát te hova mégy szegény lá
nyom, kérdezte részvéttel Dömötör 
bácsi. Elmégy a tieiddel a kőszén
bányákhoz ? . . .

A tót lány csak a fejét rázta. — 
Könnybe borult tekintetét esdeklőleg 
emelte Dömötörre, s olyan némán 
könyörgött, hogy az embernek meg
esett rajt a szíve. Az egy kicsit gon
dolkodott, azután szeretettel megsimo
gatta az arcát. — Hát velem maradsz 
lányom ?. . .  Azt se bánom, oda vesz
lek szívesen, legalább lesz tisztessé
ges otthonod. Te meg szárnyaid alá 
veszed az én apátlan-anyátlan kis uno
káimat s leszól édesanyjuk. Mikor az
tán hazamehetünk, akkor jössz te is 
velünk. Ha jól viseled magadat, az 
Isten is megáld, én is melléd állok 1. . .

Hogyan történt, hogyan se, Marinka 
lehajolt s hirtelen megcsókolta Dö
mötör kezét.

— Még magukhoz is volna egy 
szavam, mielőtt elválnánk, szólt az 
emberekhez. A munkában ne legye
nek válogatósak, mert különben köny- 
nyen kenyér nélkül maradnak. Azután 
olyan szállásra menjenek, ahol van 
becsületes élelmezésük és tisztességes 
fekvőhelyük. Sokat dolgozni csak ak
kor lehet, ha a testnek is megadják 
a magáét. Igyekezzenek megtanulni 
angolul, mert amíg ennek a népnek 
nyelvét nem beszélik, addig munka
erejüket kihasználják ugyan, de ma
gukat soha meg nem becsülik. És 
végül még kettőt kötök a lelkűkre. 
Vigyázzanak, nehogy lelketlen kalan
dorok visszaéljenek a maguk tájéko
zatlanságával. Csak ismerősöknek 
higyjenek, csak a hatósági emberek 
szavára hajoljanak, csak nagy meg
fontolás után írjanak alá írást vagy 
kötelezzék magukat valamire. Ha pe
dig pártfogóra, védelmezőre van szük
ségük, menjenek bizalommal az osz
trák-magyar konzulhoz, az majd meg
védelmezi érdekeiket. De azután arról 
se felejtkezzenek el, hogy egymást is 
támogatniok kell. Ha különböző nyel
ven beszélnek is, legyenek mind jó
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magyarok, egymást megbecsülő test
vérek, mert Amerikában csak addig 
lehetnek erősek, míg összetartanak.

Az emberek megköszönték Dömö
tör jóságát, melegen megszorították 
a kezét, egyiknek-másiknak még a 
könnye is kicsordult, mikor azt mondta 
neki: „áldja meg az én Istenem I“

— Magukat is a mi Istenünk! . . .
Azután elindultak. A turócmegyeiek 

hamar helyükre találtak. A kőszén
bánya igazgatóságának irodájában 
gyorsan végeztek velük, úgyhogy 
délután a már ott várakozó mun
kásokkal együtt vitte őket a vonat 
a bányába.

A többiekkel Dömötör néhány 
nagy gyárhoz és iparvállalathoz ment. 
A menhelyen feljegyezte ugyan, hogy 
hol keresnek munkásokat, mégis ne
hezen ment a dolog. Első nap alig 
tudta az emberek felét elhelyezni, 
másnap délutánra mégis az utolsó 
magyarnak is kezébe tudta adni a 
biztos amerikai kenyeret. A gyárak 
előtt tolongott a munkanélküliek 
sokasága. Arcukon megkeményítette 
a vonásokat a nélkülözés, az élet 
nehéz gondja, némelyik beesett szeme, 
sápadt arca az éhezés gyötrő kínjai
ról beszélt. De legtöbb helyen hiába 
zörgettek. A kapura függesztett tábla 
megmondott mindent:
• •

Munkásokat nem f o p d i k  fel!
• *

Végre három acélgyárban, egy 
csontfeldolgozó, egy vas- és rézipar
telepen, meg egy fuvarozási vállalat
nál el tudta őket helyezni. A napi 
keresetük nem volt egyforma. De 
1 dollárnál kevesebb, 1 dollár 50 
centnél több egyiknek sem volt. Mivel 
pedig Dömötörnek se volt több elvesz
tegetni való ideje, a szálláskeresés 
kérdését magyarjaink maguk oldották 
meg. Dömötör Marinkával elutazott 
a majorjára, ők meg nyakukba vették 
a munkásnegyedet.

Istenes Mihály nyolcad magával 
az acélgyár egyik osztályába került. 
Lakáson is együtt voltak a szomszéd 
utca egyik burdosz házában. 4—4-en 
aludtak egy szobában. 18 dollárt fizet- 
tak havonként, azért azután kaptak 
reggelire kávét, húst, kenyeret. A 
ebédjüket, mely húsból, gyümölcsből 
állott, magukkal vitték s a gyárban 
költötték el. Vacsorára levest meg 
tésztát ettek. Munkájuk szép, csöndes 
munka volt. 727-től délig, 1—5-ig 
dolgoztak, akkor azután tetszésük 
szerint töltötték idejüket.

A többiek lassanként hozzásimul
tak az idegen munkásokhoz. Szokásaik, 
ruhájuk olyan volt, mint azoké. Ké
nyelmes, bő ruhában jártak s a gyár
ban vászonöltönyt vettek magukra. 
Csak Istenes Mihály maradt meg a 
régi bőrben. Testhez álló szürke ka
bátkáját le nem vetette volna a világ
ért sem. Hiába gúnyolódtak társai, 
azért mégis abban dolgozott s azt 
viselte. Még éjjelre is párnája alá 
gyömöszölte. Azt mondta: alacsony 
a feje alja.

Egy reggel Istenes Mihály nagy 
nyögdécselés után kijelentette, hogy 
ő nem tud felkelni, jelentsék a munka
vezetőnek, hogy ő beteg. A többiek 
elmentek, ő meg az ágyában gubbasz
tott, míg a burdosz ház asszonya ösz- 
sze nem verte egy kissé a szobában 
a rendet. Mikor az asszony elment a 
vásárcsarnokba s nagy csöndesség 
feküdt a bérkaszárnyára, Mihály vi
gyázva felkelt, odaosont az ajtóhoz 
s ráfordította a kulcsot. Azután vette 
a szürke kabátját s háttal az ablak
nak fordulva elkezdte bélését fejteni. 
Egy vászon-zacskót emelt ki s resz
kető kézzel szedegette ki belőle a 
bankókat: az ezer, száz, ötven, húsz 
koronás bankókat. A szeme csillogott 
számlálás közben, a keze boldogan 
simogatta a papirospénzt.

Egyszer csak a nem rég összevert 
bútor nedves fája reccsenve pattant 
egyet. Istenes összerezzent, arca fa
kóra vált, szíve hevesen kalapált. — 
Semmi, semmi, — mondogatta, — 
csak az a buta almáriom volt í . . .  
Hiszen senkise látta I. . .  Hiszen va
laki ül már emiatt a börtönben I. . .

Ebben a pillanatban a függöny 
zsinórja megoldódott s a vászonfüg
göny zörögve leesett. Istenes fehérebb 
lett a falnál. Ijedten fordult az ablak
kal szembe s úgy látta, mintha a vá
szonra rajzolódó árnyék-képről feléje 
közelednék egy elmosódó, halovány 
árny: Andris szolgalegény, merev te
kintettel, szívére szorított kézzel. 
Mintha a hangját is hallaná: — tudom 
ki vagy, gyilkos!

— Nem, nem I csöndesítgette szívét, 
ne félj Mihály, hiszen nem látta 
senki! . . .  Senki! . . .

A vászon függöny szakadékán be
világított a reggeli napsugár s két 
sugárkévével világosra festette a szoba 
közepén álló asztalt. Mihály egy 
ideig mereven nézte a verőfényt, 
egyszerre csak kiverte a hideg verej
ték. Ha bele nem kapaszkodik az 
asztalszélbe, bizony elesik. Azután 
tekintete felmeredt a világító kerek 
nyílásra s színtelen tompa hangon

súgta: — nézd csak, az Isten sze
m e l . . .

Mikor lakótársai alkonyaikor haza
jöttek, látták, hogy Mihályt kirázta 
a hideg. Később a láz forrósága 
gyötörte.

(Folytatjuk.)

O lvassátok  a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Eol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütátl ott, 
Hiányzik ott a leoföbb kincs, De Isten nem lel bajlákot.
December 28. vasárnap, Ján. 6, 51—59.

„ 29. hétfő, „ 6, 60-66 .
„ 30. kedd,A „ 6, 67—71.
„ 31. szerda, Rom. 8, 31—39.

Január 1. csütörtök, Máth. 25, 1 —13.
„ 2. péntek, Máth. 24, 42—51.
„ 3. szombat, Luk. 12, 35—46.

A bibliai rejtvények megfejtőinek 
névsora.

Egy rejtvényt fejtettek meg:
1. Péterfy Károly Jákfa, 2. Puhr Mátyás 

Vassurány, 3. Entler Ferencné Vasvár, 4. 
Varga Ferenc Surd, 5. Horváth Józsefné 
Merseváth, 6. Torda Gyula Czák, 7. Simon 
Torda János Kőszegdoroszló, 8. özv. Ko
vács Jánosné Kőszegdoroszló, 9. Erdős Pál- 
né Lébeny, 10. Reisz Györgyné Budapest, 
11. Kiss Józsefné Borgáta, 12. Özv. Illés 
Ferensné Magyarkeresztúr, 13. Salber Ká
roly Szentgotthárd, 14. Fazék Lajosné Fel- 
pécz, 15. Tóth Lenke Dabrony, 16. Tóth 
Rózsi Felpécz, 17. Csatári János Kemenes- 
pálfa, 18. Snáper Gyula és István Kőszeg
doroszló, 19. Kövecses Eszter Győrszemere, 
20. Lázi Varga Józsefné Csönge, 21. özv. 
Kovács Istvánná Lébeny, 22. Bálint Lipót- 
né Sopronköhidtelep, 23. Horváth Józsefné 
Merseváth, 24. Gönye Eszter Beled, 25. Ko
vács Márton Magyarszombathely, 26. Hell 
Frigyes Arad, 27. Porcz Mari Körmend, 
28. Takács f-erenc tanuló Sopron, 29. Nagy 
Károly Külsövat, 30. Horváth Sándorné 
Kemenessömjén, 31. Egressy Gyula tanuló 
Somlóvecse, 32. Reizinger Mártonná Lajos- 
komárom, 33. Erdélyi Sándorné Kemenes- 
szentmárton, 34. Somogyi János Ászár, 35. 
Mészáros Irénke Rábabogyoszló, 36. Spi- 
sák Pál Nyíregyháza, 37. Krupa Pál Csesztve 
38. Kovács Sándor Egyed, 39. Fiiszár Sán
dor Szécsényfa, 40. Széles Jolán Csánig, 
41 Kálmán István Kőszegdoroszló, 42. Csa
tári Józsefné Boba, 43. Lázi Istvánné Zsebe- 
háza, 44. Wanderer Márton Lajoskomárom, 
45. Lengyel Sándor Sopron, 46. Szinak Ju
liska Szend, 47. Kovács István Nemeshol
lós, 48. Gérnyl István Somlószőllős, 49. 
Hankó Zsófia Békéscsaba, 50. Vágola Pál 
Tab, 51. Tompa Matild Vásárosfalu, 52 
Szarka Juli Vadosfa, 53. Fodor Sándor Győr, 
54. Mátyás Juliska Győr.

Két rejtvényt fejtettek meg:
1. Ifj. Miva Mihály Kétbodrony, 2. Far

kas Pál Szombathely, 3. Polgár István Ma
gyarszombathely, 4. Ifj. Miszlai Mihály 
Magyarszombathely, 5. Osgyán Pál Magyar
szombathely 6. Zsoldos Jánosné Szarvas
kend, 7. Győri Sándorné Meszlen, 8 Len
gyel Lidi Gérce, 9. Özv. Király Ferencné 
Berektompaháza, 10. Molnár‘József Sárvár,



1913. december 28 HARANGSZÓ. 79

11. lfj. Kozmits Sándor Nádasd, 12. Mé
száros Imre tanuló Csánig, 13 Péter Sá
muel Zalamegyes, 14. Maráczi József Vá- 
sárosmiske, 15 Gaál Lidi Alsószakony, 16. 
Meidlinger Etelka Szák, 17. Csapó Károly 
Nagykirályhegyes, 18 Jobbágyi Irén Zala- 
szentgrót, 19. Id. Egyed Dénesné Hány, 
20. Barna Mihály Gyékényes, 21. Balogh 
István Ostffyasszonyfa, 22 Perenyei Irma 
Nemesládony, 23. Takáts József né Magyar- 
keresztúr, 24. Sári István Nagygeresd, 25. 
Ifj. Németh Ferenc Bük, 26. Mód Sándorné 
Magyargencs, 27. Kozma Imre Tés, 28. Ifj. 
Kovács János Kemenesmihályfa, 29. Bálint 
Endre tanuló Celldömölk, 30. Fekete Sán
dorné Bük, 31. Baráth István Felsőszakony, 
32. Kiss Károly Nemeshany, 33. Horváth 
Miklós Gérce, 34. Balogh Ferenc Gérce, 
35. Mózes János Kisbaráthegy, 36 Varga 
Sándor Uraiújfalu, 37. Özv. Papp Józsefné 
Budapest, 38. Németh Zsófi Lébeny, 39. j 
Ábrahám Róza Bük, 40. Szabó Juliska 
Püspöki, 41. Hováth Lajos Bük, 42. Özv.

Takács Samuné Hegyfalu, 43. Nagy József
né Nagybarátfalu, 44. Özv. Rosta Sándor
né Vásárosmiske, 45 Maráczi József Vásá- 
rosmiske, 46. Dallos Pál Vérteskethely, 47. 
Legifj Szalay Györgyné Rábcakapi, 48. Kü- 
hár Sándor Battyánd, 49. Adorján Emma 
Zalaszentgrót, 50 Özv. Neubauer Antalné 
Budapest, 51. Takáts llus Nagygeresd, 52. 
Bedi Gyula Bük, 53. Balogh József Ostffy
asszonyfa, 54 Schrott Gyula Kőszeg, 55. 
Farkas Ferenc Nemeskocs, 56. Bálint Mári 
Tényő, 57. Ritecz György Gyékényes, 58. 
Kovács József Kajár, 59. Tóth Vince Ná
dasd, 60. Horváth Lajos Bük, 61. Kovács 
Andrásné Gyékényes, 62. Özv Mészáros 
Lászlóné Répcelak, 63. Király Elekné Nagy- 
köcsk, 64. Várallyay Irénke Celldömölk, 
65. Ifj. Böröcz Ferenc Vásárosmiske, 66. 
Rosta Sándorné Vásárosmiske, 67 Büki 
Sámuel Alsószakony, 68. Bárány Sándorné 

i Répcelak, 69. Tóth Rozália Alsószakony, 
70. Skriba Gizella Alsószakony, 71. Danis 

| Margit Ratkó, 72. Simon Lidi Magyargencs,

73. Serbán Anna Jolsva, 74. Krajecz János 
Ujcsanálos, 75. Gondán Irén Győr, 76 Gaz
dag Józsefné Pusztamiske, 77. Faragó Róza 
Léva, 78. Dauer Eszti Beled, 79 Plachi 
Mariska Aszód, 80. Nagy Valéria Nagysá
ros, 81. Somogyi Mihályné, 82. Ifj. Hara
mia Gyula Kőszegdoroszló, 83. Dorsics 
Sándor tanuló Somlóvecse, 84. Bodis Kál
mán tannló Somlóvecse, 85. Ifj Varga Sán
dor Borgáta, 86. Torna István Dúsa, 87. 
Özv. Szabó Sándorné Szarvaskend, 88. Hor
váth Ferenc Hegyháthodász, 89. Baráth Ida 
tanuló Felsőszakony, 90. Farkas Mihály Csőt, 
91. Józsa Dezső Vid, 92. Balogh Zsófi Rá- 
baszentandrás, 93. Ifj. Végh József Felső
mesteri, 94. Tompa János Felsömesteri, 95. 
Fodor Sándor Győr, 96. Ifj. Szilvás Józsefné 
Zalaistvánd, 97 Sajben András Nyíregyháza, 
98. Horváth Irén Mezőhegyes, 99. Bakó 
Józsefné Nemescsó, 100. Borbély László 
Czák, 101. Renyes János Nagybábony.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

Olvasóinknak, munkatársainknak 
békességet hozó, boldog karácso
nyi ünnepeket kívánunk.

A z e g y h á z  k öréből.
Beteg református főpapok. Baltha- 

zár Dezső tiszántúli református püspök 
nagybetegen fekszik Debrecenben. A 
püspök a múlt héten difteritiszben 
megbetegedett s bár szérummal be
oltották, állapota ma skarláttal és vese
lobbal súlyosbodott. Ugyancsak nagy
beteg Antal Gábor dunántúli reformá
tus püspök, aki komáromi lakásán 
fekszik és Baksay Sándor dr., a duna- 
melléki református püspök is beteg 
s Kúnszentmiklóson ápolják.

Vallásos estély. A szombathelyi prot. 
nőegylet dec. 21-én szépen sikerült 
vallásos estélyt rendezett, melyen Já- 
nossy Gábor árvaszéki h. elnök A 
jövő asszonyáról tartott szép felolva
sást. Keresztúry Béla költeményt sza- 

1 vált, az egyházi énekkar és Károlyi 
Sándorné úrnő vallásos énekeket ad
tak elő. Imádság nyitotta meg és fe
jezte be az erősen látogatott estélyt.

Belmissziói estély. Szép, tanulsá
gos és szívet nemesítő vallásos estélyt 
rendezett a veszprémi ev. egyház- 
megyei belmissziói egyesület Gecsén 
f. hó 7-én. Nagyszámú hallgatóság 
jelenlétében lefolyása a következő 
volt: 1. Közének, Isten felséges ado
mánya. 2. Megnyitó beszéd, tartotta 

„ Baldauf Gusztáv belmissziói egyesü

leti elnök. 3. Jézus. Lampérth G.-tól 
szavalta Tóth Lidia. 4. Solo ének 
énekelte Nánik Emilia, orgonán kí
sérte Nagy Pál pápai tanító. 5. Sza
bad előadás a gályarabokról, mon
dotta Mesterházy László pápai má
sodlelkész. 6. Az özvegy és fiai. 
Tompa Mihálytól, szavalta Dezső 
Jolán pápai tanítónő. 7. Gyermek kar
ének, vezette Bárdosi Aladár gecsei 
tanító. 8. Miatyánk. Sántha Károlytól, 
szavalta Nagy Jolán tanítónőképző 
intézeti növendék. 9. Záró imádság 
és áldás, mondotta Nagy Kálmán 
gecsei lelkész. A hívek serege köz
ének hangjai mellett oszlott szét egy 
jól töltött és felejthetetlen estének 
emlékével. A belmissziói egyesület 
javára tartott offertorium 12 kor. 76 
fill.-t eredményezett.

Keresztelő-edények. Drechsler Nán
dor és neje Bundschuch Teréz bu
dapesti lakosok, akik a múlt évben 
márvány keresztelőkövet adtak a sár
vári gyülekezetnek, ezüst keresztelő
kannát és ezüst keresztelési tálat 
adományoztak. A buzgó áldozatkész
ség hű kifejezője a lelkek nemes 
gondolkodásának.

Vallásos estély és énektanítás. Át
érezve az éneknek szívet, lelket ne
mesítő és építő hatását, f. hó 7-én 
tartotta meg a mihályi-i leánygyüleke
zet második énektanítással kapcsola
tos vallásos estélyét. A hívek a tágas 
iskolatermet zsúfolásig megtöltötték. 
Ez alkalommal Takáts József tanitó 
figyelemmel volt a temetési éneklésre

is, hogy ezt is egységesebbé, össz- 
hangzatosabbá tegye. Azonkívül nem
zetünk küzdelmes, tanulságokban bő
velkedő múltjából a tatárjárásról tar
tott mindvégig érdekes felolvasást, 
mely után az egész gyülekezet el
énekelte a Himnuszt. A szép estélyt 
ima és közének zárta be. Óhajtandó 
volna, hogy ilyen énektanítások más
hol is tartatnának különösen ott, ahol 
filiák is tartoznak az anyagyülekezet
hez s ahol az éneklés módja többé 
kevésbbé eltér egymástól, ezáltal le
hetővé válnék az egységes templomi 
éneklés s mihamarább közkinccsé 
lenne új énekeskönyvünk.

Itthonról.
A király ajándéka a szegényeknek.

A király magánpénztárából tizenkét
ezer koronát ajándékozott Budapest 
szegényeinek.

A trónörökös ötven éves. Ferenc 
Ferdinánd királyi herceg, az osztrák 
császári trón és Szent István koroná
jának örököse, konopisti kastélyában 
most ünnepelte ötvenedik születése 
napját.

Magyar honvéd — amerikai sza- 
badsághös. Debreczeni Ignác nyu
galmazott vármegyepénztári ellenőr 
80 éves korában Szegeden elhunyt. 
A magyar szabadságharcot mint fő
hadnagy küzdötte végig, majd utána 
Amerikába menekült, hol szintén 
végigküzdötte az amerikai nép sza
badságharcát. Amerikában a fölkelő
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seregben tiszti rangot kapott. Az 
alkotmányos élet helyreállítása után 
visszatért hazájába. Ezelőtt négy év
vel ment nyugdíjba. Nyugdijat kapott 
a várostól, az államtól mint 48-as 
honvéd és az Egyesült-Államoktól, 
a honnan száz dollárt küldtek neki 
minden hónapban.

Munkás-kizárás Budapesten. Buda
pesten a Ganz-gyárból 4767 mun
kást kizártak, mert egy sztrájktörő 
társukat bántalmazták.

A kath. népszövetség Eperjesen tar
totta gyűlését. A jelentés szerint a 
szövetségnek 297.340 tagja van, a 
múlt évi bevétel 3C6.240 korona, a 
kiadás pedig 228.121 korona volt.

K iti in te te t t  b éres . A király Vlacskó Já
nos bérest, a ki a nagyugróci urodalomban 
négy évtized óta szolgált hűségesen, a szol
gálati díszéremmel tüntette ki. Az öreg béres
nek nagy ünnepséggel adták át a király ki
tüntetését.

A kanász tragédiája. Borsodi János a 
disznócsordát őrizte Abdán. A csorda valami
től megijedt és az öreg kanészt összeharap- 
dálták. Három óráig tartott, a mig a kórház
ban az orvosok sebeit bekötözték. Reggelre 
meghalt.

R égen és niost. János (a fogorvostól 
jövet): Ejnye, de megdrágult az élet. Nem 
telt bele egy minuta, mig a fájós fogamat 
kihúzta s azért is egy pengőt fizettet magá
nak a huncut felcserje. Bezzeg másképp volt 
régen. A komám háromszor is körülhurcolta 
az embert az udvaron s két fogat is kihúzott 
egyszerre és mégse került többe egy pipa 
dohánynál.

A z ország“ dolgáról.
A politikai helyzet. A képviselőház 

legutóbbi ülésén a sajtó-javaslat tár
gyalását folytatta, majd a bosnyák- 
hercegovináról szóló javaslatot tár
gyalta. Kitűzték ezenkívül a napi
rendre az állami számvevőszék szer
vezeti reformjáról szóló javaslatot is. 
Ezekkel a javaslatokkal hamarosan 
fog végezni a képviselőház és pedig 
annál is inkább, mert az ellenzék 
nem szándékozik résztvenni a vitában 
és nem is jelenik meg az ülésen.

A közös bizottság bécsi tanácsko
zásain Lovászy Márton, Andrássy, 
Apponyi, Vázsonyi szólaltak fel, kik
nek támadására Tisza István minisz
terelnök felelt.

Kivándorolhatnak a hadkötelesek.
A képviselőház ülésén Tisza István 
miniszterelnök jelentést tett arról a 
miniszteri rendeletről, amely szerint 
a kormány hatályon kívül helyezte 
azt a rendeletet, mely a fegyveres 
erő kötelekébe tartozó egyének részére 
az utlevélkiadást beszüntette. Egyúttal 
bejelentette a miniszterelnök, hogy az 
1910 dec. 10-én megjelent miniszteri 
rendelet, mely a védkötelesek kiván

dorlását egy évre megtiltotta, lejárt 
és így hatályát vesztette.

A n a g y v ilá g b ó l.
Kréta és Görögország egyesülése.

Nagy ünnepségek keretében történt 
meg vasárnap Krétának Görögország
gal való egyesülése. A görög király 
sajátkezüleg tűzte ki a görög lobogót 
a caneai Firka erőd ormára.

A mexikói felkelés leverése. A kor
mánycsapatok Tampicóban teljesen 
leverték a felkelők haderejét. A csata 
egy óráig tartott, de rendkívül véres 
volt. A felkelők közül sok százan el
estek.

Amerika a bevándorlás ellen. Az
Egyesült-Államok képviselőháza el
határozta, hogy uj bevándorlási tör
vényt hoz. mely a bevándorlóktól 
azt követeli, hogy egy nyelven Írni 
és olvasói tudjanak. Ezenkívül ki
mondja a bili, hogy minden kül
földi, aki a bevándorlás után há
rom éven belül vagyont rongál, a 
szervezett államrend felforgatását 
hirdeti, vagy köztisztviselők meggyil
kolására izgat, száműzendő.

Tízmillió kórházakra. Koldusszegé
nyen vetődött Afrikába Wernheer 
Gyula s ott gyémántásó lett, majd 
meggazdagodott és az évek során 
megalakította a De Beers-trösztöt, 
amelyen rengeteg milliókat szerzett. 
Ő volt ennek a gyémántbányatársa
ságnak vezérigazgatója. Nemrég meg
halt a gyémántkrőzus és nem feled
kezett meg szülővárosáról, Londonról. 
Végrendeletében tiz milliót hagyott a 
londoni kórházakra.

Mi tö r té n t  m ég ? Schwerinben a mecklen- 
burgi nagyherceg 5 emeletes palotája leégett. 
A kár 5 millió korona — Morva Osztrauban 
bányaszerencsétlenség történt. A bányászokat 
szállító kosár 365 méter mélységbe lezuhant. 
A bányászok mind szörnyet haltak. — Az 
angol hadügyminiszter olyan ágyút csinálta
tott, mellyel repülőgépekre is lehet lőni. — 
Bányakatasztrófa történt Kolorádóban. Har
minc munkás meghalt. — A kolera ellen uj 
orvosságot talált fel Stampf Gyula würzburgi 
egyetemi tanár. Az orvosságot agyag- és por
cellán földből állítják elő. — Magyar harang 
szólalt meg New Yorkban, melyet az ottani 
reformátusok szereztek be. Bocskay harangnak 
keresztelték. — Vasúti katasztrófa volt Orosz
országban. Egy benzines üveg felrobbant s a 
kocsi kigyulladt. A leugráló utasok közül 8-at 
elgázolt az arra robogó gyorsvonat.

A Harangszó perselye.
A H aran g szó  terjesztésére eddig be

folyt 18710 K. Újabban adakoztak : Säntha 
József Curtisvana 240 K. Összesen 189'20 K.

A  kö lesei árvízkárosultaknak eddig be
folyt 49 K. Újabban adakozott: Sántha Jó
zsef Curtisvana 5 K. összesen 54 K.

A jókedvű adakozót szereü az Isten 1

G A B O N A Á R A K .
Búza 19.60, Rojs 15.—, Árpa 15.20, Zab 

14.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

Érdekes új könyv!
Hogyan k észü l?  S S J r S

Kétszáznál több képpel, külön a könyv 
számára készült felvételekkel. Szerk.: Apor 
Dezső és N agy B éla. Ára stilszerű dísz
kötésben 6 korona. Ez a könyv úgy a nagy 
közönséget, mint az ifjúságot a gyártelepek 
és a munkagépek titokzatos világába vezeti 
be. Könnyed előadási modorban, népszerű 
stílusban, sok kép hozzájárulásváal megismer
teti az olvasóval a papiros, a pénz, a cukor, 
az olaj, a gáz, a gyufa, az üveg, a műjég, 
az Írón, a toll, a bőr, a vászon, a ruhaszövet, 
a porcellán, a könyv, az újság, a szivar, a 
liszt, a keményítő, az alagút stb. elkészülésé
nek lefolyását

Az e könyvben tárgyalt praktikus anyag 
felöleli az univerzális tudásnak mindazon 
ágait, melyek a mai embert közvetlenül érdek
lik, a figyelmét lekötik és melyek tudására 
mindenki vágyik.

Kapható 6 koronáért a LUTHER TÁR
SASÁG könyvkereskedésében Budapesten, 
Vili., Szentkirályi utca 51/a.

S z a l ó k y  Z s i g m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szenthárom ságtér. 

H om okkő-, m árvány-, gránit-, 
sy en it sirköraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Épületm unkát és  m indennem ű  

javítást elfogadok. to

Uj szépirodalmi müvek:
Heltai Jenő: Jaguár. Regény. Ára 4 kor.
Heltai Jenő: Tündérlaki lányok. Elbeszé

lések . . . .  Ára 3 korona.
Krúdy G yula: Mákvirágok kertje és 

egyéb elbeszélések . Ára 4 korona.
Lakatos László: Mély húron. Feljegyzé

sek, elbeszélések . . Ára 4 korona.
Mikszáth Kálmán utolsó munkál.

Ára 4 korona.
Molnár Ferencz: Kis hármas könyv. El

beszélések Különleges miniatűr alakban, 
három kis kötet tokban.; kötve ára 6 kor.

Molnár Ferencz : A testőr. Vígjáték 3 fel
vonásban . . Ára 2 korona 50 fillér.

Radó Sám uel: Ú jságírók. Dráma Ára 3 K.
Sebők Zsigmond: Ifjúkor és egyéb elbe

szélések  . . . Ára 4 korona.
Szende-Dárday Olga: Rozsda. Regény 2 

kötetben . . . .  Ára 6 korona. 
Finom szatírával teli előadásban, nagyon 
érdekes képben mutatja be egy mai úri 
leány sorsát

Vcrtesy G yula: Betegek. Elbeszélések.
Ára 4 korona.

Kaphatók a LUTHER TÁRSASÁG könyv-
kereskedésében BUDAPEST, Vili., Szent

királyi-utca 51/a.



1913. december 28. h a r a n g s z ó . 81.

S. KOVATS  
MENYHÉRT
m ű-orgona építő in tézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 

átalakításokat, javítást, 
hangolást mérsékelt árak 

meheu az ország bármely resztben gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 5

K arácsonyi ajándékul
a legszebb és leghasznosabb ajándék a könyv.
E  célból a ján ljuk  K a p i B é la „Ad A stra“ cím ű, szívet-lelket nem esítő , 
díszesen  k iá llíto tt m unká já t a m üveit tá rsada lm i kérd ések rő l, fűzve 3 
ko r., kö tve 4 kor. árban  — Ezenkívül a ján ljuk  az ifjú ság  részére  d í
szes k ö tésben  eg y enk in t 1 kor. 20 fillé r árban  az a lan ti igazán nevelő 
h a tá ssa l b iró  m unkákat, ú g y m in t: 1. P ó sa  L a jo s : Arany liget. (V ersek.) 
2. D r. D in g h a  B é la : Hol volt, hol nem  v o lt.  . . (M esék.) 3 A lb e r t J ó 
z s e f : Túl az  óperencián . (Mesék.) 4. H a m v a s  J ó z s e f: M esés tö rténe tek . 
(Ifjúsági e lbeszélések .i 5. B o r s o s  I s tv á n : A gályarabok tö rtén e te . (Egy
házi ö rtéu e ti m unka.) 6. D r. M a s zn y ik  E n d r e : Képek az  ókori keresztyén 
egyház tö rtén e téb ő l. 7. G y u rá tz  F e ren c : Hősök kora. 8. G a g yh y  D én es:  
M ária nővér. (K isregény.) 9. B a b a y  K á lm á n : N ádfödeles házak a la tt. 
(F alusi tö rténe tek .) 10. S tr á n e r  V ilm o s: A biblia az é le t könyve, tlsm e- 
re tte rje sz tö .) 11. F a r k a s  M ih á ly  n é : T örténetek  az életből. (E lbeszélések 
é re tteb b  ifjúságnak és felnő tteknek .) 12. K a p i B é la : A boldogság  könyve. 
(Jellem kópző m unka.) M indezen könyvek  egyenk in t is  m egrendelhetők

WELLISCH BÉLA KöDííKeresMéSlSIien Szentgotthárdon.

Elsőrendű hnrangaysr, szerel a  k i
tűnő Po/dech-féle rendszer szerint.

JURISICS MARTON
fúvó-, szerszám -, harangön tő - és 

ha ran g fe lsze re lő  gyár

B udapest, R ó z sa -u tca  5 1 -5 3 .
Alapítva 1808. Telefon 77—61. 
Elvállal m inden e szakm ába  vágd 
m unkát, u. m .: e lső rendű  h a ra n 
gok szállítását, rég i harangok  át- 
ön tésé t, régi ha rangok  á tsz e re 
lését Pozdech-féle fo rg a th a tó  ön 
tö ttvas-koronára , e se tleg  fo rg a t
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

p o tt csapok k icseré lését stb . 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat ju tányos áron . 
K öltségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigaso rokat, csigákat, 
em előket, üllőket, sa tu t stb . e szakba vágó m unkát. Ju tányos árak, 
pon tos és tisz te sség es  kiszolgálás. Árlap és költségvetés k ívánatra  I

Feiwel 
Lipót
utódai

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  io

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K o lo z sv á ri-u tc a  13.

^ rj e?y*úk ing-yen és bérmentve!

K a r á c s o n y i  a j á n d é k n a k  a l k a l m a s
új ifjú sá g i k ö n y v ek :
Benedek E le k : Csodalámpa A világ legszebb meséi: Arany m ese

könyv. Ára elegáns kiállítású aranyvászonba kötve 6 korona.
Kék m e s e k ö n y v ..........................................................6 „
Piros m esek ö n y v ......................................................... 6 „

Benedek E lek: Szigeti veszedelem . Történeti elbeszélés az ifjúság 
számára. Nagya akú díszes könyv, ára kötve . . 6 korona.

Donászy Ferencz: A vitéz Noszticz bátorságpróbája és egyéb 
történeti elbeszélések. Ára számos képpel, díszes kiállítású kötés
ben ..................................................................2 korona 40 fillér.

Donászy Ferencz: Mátyás király ifjúsága és egyéb történeti 
elbeszélések. Ára számos képpel, díszes kiállítású kötésben

2 korona 40 fillér.
Donászy Ferencz: Toldi Miklós. Történeti elbeszélés. 2. kiadas, 

számos képpel, ára k ö t v e ......................................... 6 korona.
Gaál Mózes: Egy kis diák naplójából. Gaál Mózes ezzel az új 

könyvével eddigi bájos, kedves könyveit gyarapította. A könyvet 
Kotász Károly szebbnél-szebb illusztrációi díszítik. Ára díszes 
k ö té sb e n ......................................................... 2 korona 40 fillér.

Hangh Béla: Vitéz Háry János hőstettei. Ára kötve 4 korona.
Holló Sári meséskönyve. E könyv igazi meséket tartalmaz, melyben 

a fantázia szépségei a bájos naivitással egyesülnek. Ára kötve 4 K.
Rákosi Viktor: Kisbürgözdtől Vaterlóig. Regény Napoleon ide

jéből. Bér Dezső rajzaival. Egy magyar fiú kalandjait mondja el 
a napóleoni háborúk idejéből, rendkívül mulatságosan és érdek
feszítően. Ára k ö t v e ................................................. 6 korona

Sebők Zsigmond: Dörmögő Dömötör újabb utazása háborúban 
és békében. Dörmögő Dömötör ma már fogalom a gyermekek 
között. Ez az újabb könyv is kedves olvasmánya lesz a gyer
mekseregnek. Ára k ö t v e ......................................... 7 korona.

Szemere György: Gyermektörténetek.
Mindezen könyvek a LÜTHER TÁRSASÁG könyv-
kereskedésében Budapest ,  Vili., Szentkirályi-u. 51/a 

kaphatók.

KARÁCSONYI
AJÁNDÉKUL

ajánlom DUNÁN
TÚLI SZAKÁCS- 
KÖNYVEM leg
újabb kötött kiadá
sát. 4 kor. 60 fill. 
ellenében szállítja 
Nagy Ferencne 
Penzeskút Vesz- 

prémmegye.

K arácsonyra
hozassa meg Csite 
Károly: „Az én 
múzsám“ című el
beszélés kötetét. 3 
kor. bolti ár helyett 
I koronáért meg
rendelhető a szer
zőnél Körmenden. 
Postadíj 20 fillér.

*------------------------------------------ 7

Toronyóra- 
9 készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n .
(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban.
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e :  $
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsetf aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél.
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve.
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ANGSTER JÓZSEF és FIA
orgonaépítők;.

Két arany-, 1 ezüst- és 1 nagy mil- 
leniumi éremmel, a pécsi országos 
kiállításon állami aranyéremmel ki
tüntetve. — Alapíttatott J, 1867-ben. |

Orgona- és harm onium gyár
P écse tt.

A budapesti bazilika nagy orgoná
jának építői.

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű lég
nyomatú és elektromos berendezésű

O R G O N Á I K A T
a legjutányosabb árak mellett művészi kivitelben. 

Raktáron vannak kitűnő hangú

H A R M O N I U M O K
minden nagyságban.

Elektromos fújtató készülékek.
Árjegyzéket kívánatra ingyen küld az „Egyházi Mű- 
----------------------  ipar szerkesztőságe. ----------------------

POHL GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k . to

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

X y
Is i

a _
« 3

A lapíttatott 1816-ban. Tíz évi jó tállás

SELTENHOFER FRIGYE S FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban berendezett

harangöntődéjüket
a t. községeknek és egyházak
nak. H arangok bármely nagy
ságban és zengzetben, csak a 

legfinomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal öntet
nek. R ep ed t harangok újra
öntetnek; ezek, valamint az új 
harangok is a már meglévők
höz teljes összhangzatba öntet
nek. M inden harang hangja 
előre határoztatik meg. 
Különösen figyelmeztetjük sza
badalmazott k ovácsolt vas
ból készü lt szerkezetünkre  
nagy harangok részére, mely 

által ezek könnyen .húzhatók s a falakat nem rázzák. 
Fakoronákkal biró harangok ezen szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. K o v á c s o l t  v a s b ó l  készült tűzmentes

h a r a n g á l l v á n y o k a t  3
célszerű szerkezetben olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk 
K öltségvetések k el és k ép es árjegyzékkel kívánatra 
------------------postafordultával szo lgá lu n k .------------------

$

' ¥ _ v _ ¥ _ UK

$
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Keresztyén Énekeskönyv
8 - ik  k iad ása

az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :
Félvászon kötésben, táblán kehellyel . K 2.20 
Egészvászon kötésben, táblán kehellyel,

tokkal, vörös metszéssel . . . .  „ 2.80
Egyszerű bőr kötésben, táblán kehellyel,

tokkal, arany metszéssel „ 6.—
Párnázott bőrkötésben, táblán kehellyel,

dobozban,' arany metszéssel . . . „ 8.—
Párnázott borjubőr kötésben, táblán ke

hellyel, dobozban, aranymetszéssel. „ 12.—
Műelefántcsont kötésben gyöngyházka

poccsal, arany metszéssel . . .  , 12.—
Dallamos könyvecske a Kér. Énekes-

Könyvhöz ..................................................  —.24
Fenti árakból mindazon egyházak, melyek kész- 
pénzfizetés mellett egyszerre (kötésre való tekintet 
nélkül) legalább 50 példányt rendelnek meg, 25% 
árengedményben részesülnek, de a szállítási költ
séget mindenkor a rendelő egyháznak vagy tanin

tézetnek kell viselnie.
HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

Nyomatott Welliich Béla vülamüiemű 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 d ijak , 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.

::

:
T A R T  A L O M:  Sántha Károly: Fiatal leány sírjánál. (Vers.) — Szabó István: Hagyjad az Urra a te u tadat. . .  — Fenyves 
Ede ■ Az én szomszédom. (Elbeszélés.) — Knpi Béla .■ Ami erősebb az embernél (Elbeszélés.) — Ifj. Stráner Vilmos: Aprő tör-

ténetek. — Ország-Világ. — Persely.

Fiatal leány sírjánál.
E hóvirágos akácfák tövében,
Itt fogsz  aludni hófehér virág, 
így volt megírva sorsod fent az égben — 
Nem ébredsz, bár könnyharmat hull reád. 
Forró, mint nyári nap, a szeretet,
De életet már ez sem ad neked. 
Szülők reménye, drága szem efénye, 
így hullsz a sim ák fagyos é jje lé b e !

Alig hasadt még tündérszép világod, 
Alig feslett m ég rózsás erdeje,
Már itt hagyod örökre e világot,
Nyíló tavasz, rád száll a sír tele.
Nem vált valóra ábránd és remény,
Te porladozni fogsz a sír ölén;
Hova most indulsz, szomorú az útad — 
Halál köti menyasszony-koszorúdat.

Szomorú, mégis szép a te halálod: 
Lelked szárnyára por még nem tapadt, 
Az angyalok közt üdvöd feltalálod,
Míg minket bún és bú bánt itt alatt. 
Ki lassú hervadással most lehullsz,
A fényes égben örökké virulsz,
Nem fáj már, ami úgy fájt néked itten, 
Meggyógyított, magához vett az Isten.
Fölséges Isten, sebhedt lelkek Atyja, 
Gyógyítsd meg a siránkozók sz ív é t !

Oh hallja meg, ki kedvesét siratja,
Az égből hangzó biztató Igét:
Csak alszik e lány és nem halt meg ő, 
Kihajt tavasszal a bús tem ető;
Míg felragyog a szebb tavasz sugára, 
Hints, Isten, áldást a nyugvók porára!

SÁNTHA KÁROLY.

Hagyjad az Urra a te u ta d a t .. .
Irta: Szabó Is tv án

Nincs szebb, felemelőbl vigasz a 
búcsúzó esztendő sírja fele , mint a 
zsoltáríró szava: Hagyjad az Urra
a te utadat, és hízzál ő he. ne; és ő 
megcselekszi.“ (37. zsolt. 5.) Az isten
félő Dávid imádkozott így aki sok
szor tapasztalta Istennek megsegítő 
erejét. Volt idő, amikor megfeledke
zett Istenéről, azonban önereje, ön
hatalma csakhamar cserbenhagyta. 
Bízott az emberekben is, de ezekben 
is sokszor csalatkozott. Egyedül az 
Istenbe vetett bizalma nem csalta meg 
soha, azért mondja, azért adja a jó 
tanácsot mindeneknek; .Hagyjad az 
Urra a te utadat, és bízzál ő benne; 
és ő megcselekszi.“

Hozzád is így szól, téged is int, 
biztat, vígasztal: „Hagyjad az Urra 
a te utadat, és hízzál ő henne; és ö 
megcselekszi /“

Hagyjad az Urra a te utadat! Is
mered őt. Róla olvashatod bibliádban 
a 19. zsoltár 2. versében: „Az egek 
hirdetik az erős Istennek dicsőségét, 
és az ő kezeinek munkáját hirdeti 
ama kiterjesztett erősség.“ Ugyancsak 
róla mondja János apostol is : „Az 
Isten szeretet“ (Ján I. 4 is.) Urad és 
Atyád ő neked egy személyben. Tö
kéletes, de azért nem veti meg a tö
kéletlen embert, boldog és mégis örül 
gyermekei boldogságának. Sőt min
dent megtesz, hogy tökéletességre 
neveljen s elvezessen a boldogság 
tiszta forrásvizéhez. Azért küldötte el 
az ő egyszülött fiát, hogy minden, 
valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, 
hanem örök életet vegyen. Az ő sze- 
retete virrasztott te feletted is mind
eddig. Ebben az esztendőben is. Mel
letted állott, s ha nem ellenkeztél, 
megfogta karodat s úgy vezetett. Ha 
engedelmes voltál, elküldé hozzád an
gyalait, hogy kezeiken hordozzanak, 
s így meg ne üssed lábaidat a bűn-' 
nek éles köveiben. Tudom, volt bána
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tód is, könnyeztél is ; csalódtál, vesz
tettél, de ezzel is lelked üdvét mun
kálta, ha nem értetted is meg. Mert 
„azoknak, akik az Istent szeretik, 
mindenek egyaránt javukra vágynak.“ 
(Róni. 8 2 8 .) Azért hagyjad az Urra 
a te utadat I

Hagyjad az Urra a te utadat. Kép
zeleted ma bejárja a jövőt. Végig 
röpül a küszöbön álló esztendőn. Nem 
egyszer, számtalanszor. Mindig más 
utón indul el, újra meg újra vissza
tér. Hatha mégse ez a te u tad: a 
virágokkal körül szegett út ? 1 Hátha 
mégse úgy lesz, amint te óhajtod ? 1 
Hátha mégse teljesülnek álmaid, vá
gyaid ? 1 Hátha csalódnod is kell ? 1 
Szenvedni, könnyezni ? 1 Lemondani 
örömeidről, járni tövisek között, szik
lás partok felett, meredek lejtőkön 
át ? 1 Ki tudja, veled lesznek-e mind
végig a tieid mind: azok a drága 
lelkek, kiknek szeretetében magát a 
menyországot bírod a földön, hitves
társad, gyarmekeid, szülőid, testvé
reid, rokonaid, barátaid ? 1 Nem veszí
tesz-e el közülök egyet, talán épen 
azt, akit legjobban szeretsz ? I..  .

Avagy egyedül állasz a világon ? 
Árva, özvegy, elhagyott vagy ? Nin
csen senkid ?. . .

És ki tudja, nem állít-e meg ten- 
magadat is a halál, mielőtt az új esz
tendő véget ér ? I. . .

A jövőt nem ismerjük, csak egyet 
tudunk, azt, hogy az Urnák ereje, 
szeretete nem változik a változó idő
vel, eseményekkel. Azért semmit ne 
félj, ne aggódj, bármit rejtsen szá
modra a jövő. Hagyjad az Urra a te 
utadat!

És bízzál ő benne I Ő benne bíz
tak az atyák is eleitől fogva s nem 
szégyenültek meg. „Erőnk magában 
mit sem ér.“ Az emberek sem segít
hetnek rajtunk. Nem tudnak, nem 
akarnak. Ha ismeretlen tájon bo
lyongsz, megbízható ember tanácsát, 
útbaigazítását fogadod el. Ne bízzad 
magadat az új esztendő ismeretlen 
terein se hamis vezetőkre, kik félre
vezetnek, szoros útvesztőkbe, vad 
erdők mélyére csalnak s kifosztanak, 
kirabolnak, életedre törnek; hanem 
kövessed azt, aki előtt drága a te 
lelked, aki biztos utakon vezet téged: 
az Úr Jézus Krisztust. És hidd el, 
hogy Ő hű vezéred neked, hogy Ő ja
vadat akarja. Hagyjad az Urra a te 
utadat, és bízzál ő benne.

És Ő megcselekszi. Mennyi álmod 
vált valóra a búcsúzó esztendőben I 
Mennyi vágyad, reményed teljesült! 
Mily sokszor elérted az óhajtott célt 1 
Az Urnák köszönheted mindezt. Ne

panaszkodj a szenvedésért, a könnye
kért se. Nem tudod-e, nem olvastad-e 
szent könyvünkben: „ ..  . akit szeret 
az Úr, megdorgálja, megostoroz pe
dig mindent, valakit fiává fogad ?“ 
(Zsid. 12 e.) S Ő veled lesz az új 
esztendőben is. Imádat, ha lelked üd
vét célozza, meghallgatja, teljesíti. 
Erőt ad a munkához s hathatós se
gedelmével véghez vinni segíti azt. 
Nem hagy el a kereszt mellett se s 
könnyeiden keresztül is meglátod az 
ő szelíd alakját, terhedet hordozva is 
meghallod nyájas szavát : „Miért
vagytok szomorú ábrázattal ?“ (Luk. 
2417.) A koporsók mellett, sírhalmok 
felett is megvigasztal: „Boldogok,
akik sírnak, mert ők megvígasztaltat- 
nak.“ (Máté 5 4.) Vele együtt az utolsó 
harcot is remélve harcolhatod meg, 
mert aki Ő benne hiszen, ha meghal 
is él. (János 11 25.) Ö  m e g c s e le k s z i  
mindazt, ami néked javadra szolgál, 
üdvödet munkálja.

Azért ne félj, csak higyj. „Hagy: 
jad az Urra a te utadat, bízzál 0  
benne é s  0  m e g c s e l e k s z i !“

Az én szomszédom.
Elbeszélés. Irta: F enyves Ede.

Szegény volt biz a jámbor, abból 
a fájtából, kit úgy hívnak, hogy: 
ágrólszakadt.

Mesterségére szabó volt, Kohn Sala
monnak hívták. E névből a nyájas 
olvasó könnyen kitalálhatja, hogy 
zsidó volt, még pedig ama ritkábbak 
közül való, kikben fajuknak élelmes
sége teljesen hiányzik.

Nem is vitte semmire se szegény 
Salamon. Már öreg is volt, a szegény
i g  így kétszeresen nyomta vállait. 
És mégis volt benne egy adag büsz
keség. Inkább éhezett, nyomorgott, 
de nem koldult.

Szűkös keresményéből tengette a 
maga és felesége életét.

A szomszédomban lakott, Balázs 
Márton egyik árendás házában. Húsz 
forintot fizetett a nagy, pajtaszerü 
szobáért, mely télnek évadján olyan 
volt, mint a farkasverem, majd meg
vette a benne lakókat az Isten hidegje.

Ilyenkor én láttam el Salamon szom
szédot tüzelőfával, aminek árát rövi- 
debb, hosszabb várakozás után min
dig megfizette.

Becsületére sokat tartott, nem egy
szer fennen kérkedett is vele, talán 
így akarta megcáfolni fajának lenézett 
voltát, mert különösen falun nem 
sokba veszik a zsidót. Tisztességes 
nevén is alig szólítja valaki.

Én megbecsültem Salamont, mert 
jó ember volt, tisztességes volt, meg
szántam, mert a szerencse is fukar 
volt hozzá. Kedélyre inkább vidám, 
mint szomorú volt.

Gyakran elbeszélgettem vele. El
beszélései, jó mondásai, csattanó élcei 
éles elmére s életbölcseségre vallottak.

Egyszer másszor azonban kifakadt 
belőle a keserűség, különösen, ha 
nem volt keresete. — Rossz világot 
élünk, szokta volt mondani, megbu
kott a mi mesterségünk is. Pantalló
ban jár a paraszt, cipellőben a kanász 
s készen veszi ezt is, amazt is a 
boltban, a vásáron. Ki szabat ma jó
féle kelméből egy öltöző ruhát, tar
tósat, magyarosat, zsinórral, sujtással 
díszitettet ?

Helybenhagyólag bólintottam, mert 
hát valójában úgy áll a dolog, amint 
Salamon mondja: idegen gúnyába 
öltözött a magyar.

Majd így folytatta:
— Hamisítlan gyapjuposztó nem 

is kerül a szabó kezébe, ha hébe- 
korba valaki újat rendel is, selejtes, 
elernyedt portékából készül az. Több
nyire toldozás-foltozás, amivel meg
bíznak és ezért csak garasokkal fi
zetnek. Máskép volt ez régebben, mi
kor a szabómesterség virágkorát élte, 
sem a varrógép, sem a silány gyári 
készítmény nem kontárkodott bele a 
becsületes mesterségbe, mikor a mes
ter maga is büszkeséggel nézett egy- 
egy remekbe készült, jól sikerült nad
rágra, vagy vállra öntött dolmányra, 
mentére.

Szinte jól esett szegény Salamon
nak, ha látta, hogy érdeklődéssel hall
gatom meg a szakmája felett való 
bánatos kesergéseit. Úgy volt ő is, 
mint bármely más foglalkozású em
ber mindegyik fontoskodva azt hiszi, 
hogy rajta fordul meg e világ sora 
s az emberek jóléte.

Máskor meg szürke élettörténetéből 
mesélt el részleteket.

— Nem vagyok jött ment, mondta 
büszkén, itt születtem én is e község
ben. Apám is idevaló volt, ő is a 
szabómesterséget folytatta. Bejáratott 
az iskolába, ott megtanultam írni, 
olvasni, számolni; de hetenként két
szer háromszor külön is bementem 
a rektorhoz, ha valami a magasabb 
tudományokból is rám ragadna s e 
külön leckékért apám fényes fekete 
posztóból ingyén varrt egy öltözet 
ruhát az iskolamesternek. Egy pád
ban ültem a nemzetes, nemes urfiak- 
kal, azok persze ferde szemmel néz
tek rám, örökké gúnyoltak, bántal
maztak, hátbavertek, oldalba rúgtak,
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de én fel se jajdullam, nem mertem 
rájuk árulkodni, nem panaszkodtam 
otthon sem ; csak úgy titokban törül
tem ki szememből egy-egy fájó köny- 
nyet. Sőt a leckében sem mertem 
velük versenyezni, pedig sohasem 
tudtak annyit, mint én. Mégis azok 
tekintélyes urakká lettek, A Sághy 
Miklós ma is szolgabiró, a Tamássy 
Gida megyei esküdt, a Dózsa Feri 
meg inzsellér lett, pedig az egyszer
egyet sem tudta. Ha találkoznám ve
lük, rám se néznének, a köszöntésemet 
sem fogadnák el. ők felfelé mentek, 
mint a levegővel felfújt hólyag, én 
lent maradtam, mint a féreg a porban, 
kit akárki is eltaposhat. A porban 
csúszom, talán azért is, mert félénk
ségre, gyávaságra szoktatott az élet 
első korszaka.

Szívembe nyilallott Salamonnak 
keserű kifakadása, mely érthetően 
igazolja, minő kíméletlenül játszik a 
sors keze az emberekkel, varázsvesz- 
szejével az egyiknek dús asztalt terít, 
a másiknak nyakába üres tarisznyát 
akaszt. Salamon nem végezte el mon- 
dókáját, tovább beszélt.

— Tizenkét éves koromban apám 
a saját mesterségére fogott, egyetlen 
gyermek voltam, szüleim nem akartak 
kiadni a háztól. Forgattam hát ke
zemben a tűt, cérnát és ollót.

Mikor felszabadultam, egy szép 
napon így szólt hozzám : Mindig nem 
lehetsz itthon, vándorútra keli men
ned, a mesterlegény így tanul, tapasz
tal, csak így lesz érdemes arra, hogy 
később önállóan műhelyt nyisson.

Veszprémben lett volna első állo
másom, Pillitz Bernát, hírneves sza
bónál, kivel apám úgylátszik már ré
gebben megegyezett, hogy majd fel
fogad műhelyébe.

A falutól Veszprém kocsin is jó 
három órai ut. Alkalmatosságot kapni 
jobban csak pénteki napon lehetett, 
a mikor a heti vásárra, vagy hiva
talba menő ügyes bajos emberekkel 
lehetett odajutni.

Kegyetlen hideg téli idő volt, mi
kor a kora hajnali órákban kicsiny 
batyummal felkuporodtam Kutas Ven
del szekerére; rajtam kívül még két 
ködmenes atyafi képezte az utitár- 
saságot; mindenféle piaci árut vittek 
a hetivásárra s nekem már csak a 
zsákok tetején jutott hely.

A nagy hidegben negyedóra múlva 
meggémberedtek kezeim, lábaim, a 
lovak is csak cammogvást mentek 
a hóval borított utón. Én is a többiek
kel többet gyalogoltunk, mint a 
mennyit a kocsin ültünk s nagy 
sokára értünk be Veszprémbe.

Embereim dolguk után láttak, én 
meg felkerestem Pillitz Bernátnak a 
nagypiacra nyíló üzletét; ezt azonban 
ekkor már veje, Elkán Májer vezette. 
Nagy szerényen beléptem a tágas 
műhelybe, a hol öt hat segéd és inas 
dolgozott. A mester épen az inasok
kal civódott s szitkozódás közepette 
cibálta egyszerre kettőnek is fülét. 
A mint észrevett, nagy hangon rám 
rivalt, hogy mit keresek itt, nem kell 
neki sem inas, sem segéd, mert ezek
kel a gézengúz kamaszokkal, sehonnai 
naplopókkal sem boldogul. A rám 
förmedt ember egyúttal az ajtó felé 
mutatott s én előre kigondolt mondó- 
kámat is elfeledve, nagy ijedtségemben 
kihátráltam a boltból, úgy hogy más 
tette be utánam az ajtót is.

Az utcán majd elszédültem, forgott 
velem a világ; irtózatosan fájt ez az 
első csalódás s könnyek nélkül sírt 
belül a lelkem. Félénk voltam, gyáva 
voltam. Visszamenni nem mertem, 
ismerősöm senkisem volt a városban 
kihez bizalommal fordulhattam volna. 
Egy ideig étlen-szomjan lődörögtem 
a hepehupás utcákon, mikor elfárad
tam a járás-kelésben, elmentem a 
Nap korcsmába, hova utitársaim 
beállottak s kértem a fuvarost, hogy 
vigyen vissza magával.

Gúnyos nevetéssel fogadta kudar
comat s így kötekedett velem:

— No Smüle, hát nem kellettél, 
nem sikerült az üzlet, talán nem 
birod el az ollót, a vasalót? Eljö
hetsz velünk, de várakozzál még egy 
ideig.

Várakoztam biz én hosszú órákon 
át. Tízszer is benéztem a borgőzös 
csapszékbe, hol Kutas és társai egy
másután fogyasztották egyik icét a 
másik után.

Már alkonyodott, mikor tántorogva, 
dülöngve felkapaszkodtak az ülésbe 
és Vendel gebéi közé vágott s azok 
hosszan elnyúlt testtel iramodtak 
neki s poroszkáltak, fel a lejtős 
országúton.

Én fogva cogva dideregtem hátul

a kocsikasban, az emberek hangos 
szóval vitatkoztak elül az ülésben s 
összehordtak hetet havat. Egyszer 
másszor visszaszólt valamelyik:

— No zsidó, nem fagytál meg 
még?

Bizony közel voltam hozzá. A hi
deg egyre növekedett. Szerencse volt, 
hogy eljutottunk a nőzséri csárdá
hoz ; itt a lovak maguktól szépen 
befordultak a csárdafelé s a félszer 
alatt megállották. Ide betérni már a 
rendes szokáshoz tartozott.

Tudtam, hogy itt megint órahosz- 
szat fognak vesztegelni a már amugyis 
eléggé kapatos emberek. Belül a csár
da meg nagyon is hangos volt a dé- 
vaj jókedvtől.

Kint az országúton jártam-keltem 
egy darabig fel s alá s már azon 
tanakodtam, hogy nekivágok gyalog 
a még elég hosszú útnak. Ékkor 
gyors iramban közeledett egy csörgő 
szán. Megvártam. Ismerősöm ült a 
bakon, Gábor volt, a dörgicsei uraság 
kocsisa, a kasznárt vitte a szentgáli 
vadászatra, merthogy a farkasok, vad
disznók és egyéb vadak nagyon el
szaporodtak, egy hétig oda lesz a va
dászaton, így Gábor üresen ment 
hazafelé.

Gábor is megismert, sokszor járt 
apámnál, mert mi láttuk el a cseléd
séget prémes téli bekeccsel és egyéb 
parádés ruhákkal.

A kocsis megállt s kérdezte mi já
ratban vagyok. Elmondtam neki. Ő 
biztatott, hogy csak üljek fel s haza 
visz, ott a bunda a hátulsó ülésben, 
bújjak bele, majd így nem fázom meg.

Ma is azt hiszem, hogy a gondvi
selő Isten hozta utamba Gábort, nél
küle elvesztem, megfagytam volna az 
úton.

Elhelyezkedtem a szánon. Gábor 
szíves szóval beszélt hozzám, mindig 
tisztességes nevemen szólított s ez 
oly jól esett nekem. Ez volt az első 
jó szó, jótett, mit életemben embe
rektől kaptam.

A jó meleg bundában, a kellemes 
szánúton elfeledtem az egész napnak 
búját, gondját és az éhség fájdalmát. 
Batyumban érintetlenül vittem vissza 
a pogácsát, mit anyám utravalóul 
adott.

Ekkor meg hirtelen egy másik rém 
nehezedett lelkiismeretemre. Az esti

E lm arado ttnak  tek in th e tjü k  a z t  a  k ö zség e t, ahol 
fo g y a sz tá s i sz ö v e tk e z e t n in c s !

A fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti be egy-egy  
falu népe m indennem ű háztartási és gazdasági c ikkeit és 
ita lszükség letét a leg ju tányosabban , úgyszin tén  ham isí
ta tlan  m inőségben. — A m elyik községben  fogyasztási 
szövetkezetét akarnak  lé te síten i, a  mozgalom kezdői for
du ljanak  ú tba igazításért a - ■■ - - - , ------—  ,

a  M agyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i é s  É rté k e 
s í tő  S zöv e tk eze téh ez , B udapest

IX., Közraktár-utca 34. szám. 11
(S aját palotájában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  50 millió

■ - ■ korona évi forgalom m al. -------------  —  ■
L e v é lc ím : H A N G Y A , B udapest, postaflók 109. szám.
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csillag már fényesen ragyogott a nyu- 
goti égbolton, ma pedig éppen péntek 
este van és én itt a vígan sikló szán
kón megtöröm az ünnep estéjének 
szentségét. De talán megbocsát az 
Úr nekem szerencsétlennek, kit világba 
lépésemnek első napján így megaláz
tak a sors és az emberek.

Képzeletembem láttam apámat, 
amint a két égő gyertya között 
mormolgatja az igaz hívő imádságát, 
szinte hallottam' reszkető, elcsukló 
hangját, mert éppen fiáért, annak jö
vőjéért imádkozik. Láttam anyámat 
állani az ablakfülkében, amint köté
nyének csücskéjével szárítja fel könny
től nedves szemeit és siránkozik fia 
felett, ki messze idegenbe ment ke
ményszívű emberek közé, szolgálni, 
engedelmeskedni másoknak. ..

Ellágyult hangon hagyta abba az 
öreg Salamon elbeszélését, csak még 
azt tette hozzá, hogy meglepett szü
lei szemrehányás nélkül fogadták s 
körükben maradt atyja haláláig, ami 
három év múlva következett be.

Ezután jó ideig nem láttam Sala
mon szomszédot; feleségétől tudtam 
meg, hogy gyengélkedik, nem is igen 
tud dolgozni, valószínűleg mellbeteg
ség bántja, mivel köhög is.

Baja nemsokára jobbra fordult s 
bekocogtatott hozzám, leültettem a 
jó meleg kályha mellé, s megkináltam 
egy pohár borral, mit szíves köszö
nettel fogadott. Arca mintha kissé 
lázas volna s egészben, mintha bizo
nyos izgalom venne rajta erőt. Bo
csánatot kért, ha untatna beszédével, 
amit el akar mondani, azt még senki- 
sem hallotta tőle, hátha hazugságnak, 
nagyhangú dicsekvésnek vették volna 
az emberek. De most végső szorult
ságában kénytelen feltárni.

— Apám halála után, — vette fel 
a beszéd fonalát — anyámat bátyja 
vette magához, ki bókher volt Köves
falván s éppen olyan földhözragadt 
szegény volt, mint mink.

Én pedig nekivágtam a nagy világ
nak s mint a megyebeli hazátlanok 
vándortarisznyával oldalomon mentem 
mendegéltem, míg Pestre jutottam.

Nem annyira a város, mint inkább 
az emberek különös viselkedése ra
gadta meg figyelmemet. Utcák, terek 
embersokaságtól voltak hangosak, itt- 
amott szónokoltak, éljeneztek. A járó
kelők mellén és kalapja mellett nagy 
kokárdák, a polgárok között a legtöbb
nek vállán puska, oldalán kard, kinek 
ez nem jutott, fokost, buzogányt for
gatott kezében.

Kérdezősködésemre azt válaszolták, 
hát nem tudom-e, hogy kiütött a sza

badság, az egyenlőség és testvériség 
és most ezeket kell megvédelmezni.

Nem értettem, mit jelent ez.
A mint munkát kerestem, hama

rosan karon fog egy szapora lépésű, 
még szaporább beszédű emberke s 
azt mondja: gyere kapsz munkát, 
akár egy esztendőre valót. Vele men
tem ; bevezetett egy rengeteg nagy 
műhelybe, százan is lehettek, akik 
ott dolgoztak s valamennyi kék ma
gyar nadrágon s kávészinü attilán 
öltögette tűjét nagy igyekezettel.

Engem is leültetett vezető emberem 
s kezembe nyomott egy összefércelt 
nadrágot; mit tehettem mást, én is 
versenyt varrtam a többiekkel. Hogy 
mi bérem lesz, senkisem mondta, 
magam meg nem mertem kérdezni.

Délben katonák módjára ebédeltünk 
s elvegyültem társaim között, kiktől 
megtudtam, hogy e rengeteg ruha a 
magyar honvédek számára készül. 
Varrtunk szorgalmasan napról-napra, 
egész társzekerek hozták az uj 
posztót s szállították el a kész ruhát.

Egész nap csatahirekről folyt a 
beszéd: most itt ütköztek meg az 
ellenséggel, majd meg amott arattak 
fényes győzelmet a honvédek. A lel
kesedés láza átragadt én reám is, 
kezdtem megérteni az előbb érthe
tetlen jelszavakat, mikért érdemes 
vért hullatni s életet feláldozni.

Már elég lehetett az egyenruha, 
mert egy napon felszólítottak ben
nünket, hog// ki akar fegyvert fogni 
s a honvédek közé állani. Valameny- 
nyivel én is jelentkeztem. Mikor a 
toborzó asztal előtt álltam, a tiszt
urak némi tanakodás után engemet 
is felvettek. . .

Finnyás legények közé kerültem, 
kik zsidó voltom miatt húzódoztak 
tőlem s mindig kiszorítottak a sorból, 
egyik sem akart mellettem állani. 
Nagyon elkeserített a dolog, annál 
jobban, mert a századunk kapitánya 
sem tett értem semmit, csak a fejét 
csóválgatta.

Egy alkalommal, mikor kirukkol
tunk, egy torzonborz, szakállas kapi
tány rugtat a századunk elé s így 
szól:

— Hol az a zsidógyerek ? lépjen 
előre.

Előre léptem, tisztelegtem s még 
a térdem is reszketett, a mint feszes 
állásban a marcona katona szemébe 
kellett néznem.

Végig mért lángoló szemeivel s ezt 
mondta :

— Jól van fiam, velem jössz, az 
én gyerekeim befogadnak, köztük jó 
sorod lesz.

Majd a szívem ugrott ki helyéből 
örömömben.

így kerültem a diákok zászlóaljába, 
azok közé a jószívű, vidám fiuk közé, 
akik a csata tüzében is kacagtak, 
dévajkodtak s minden ütközetben 
játszva győztek.

Boldog voltam, büszke voltam, 
mint életemben sohasem. Boldog 
voltam még álmaimban is, mikor a 
pislogó», tábortűz körül összebújva 
egymást melegítettük a dérütötte 
gyepen. . .

Itt Salamon szünetet tartott s úgy 
láttam, hogy halvány arcára szíve 
melegétől egy édes érzés pírja rajzo
lódik s szemében régi boldog emlé
kek sugára ragyog fel.

Majd folytatta:
— Minek mondjam tovább, hogy 

fáradalmaktól elcsigázva, éhségtől 
gyötörve, sebektől vérezve végigküz- 
döttem a szabadságharcot. . .

Mindezt pedig csak azért mondot
tam el, hogy most uram, könyörög
jek, hogy egy kérésemet teljesítse. 
Szorongat az ínség, a nyomor, a 
betegség s kénytelen vagyok igénybe 
venni azt a segélyt, mely most az 
éhenhalás rémétől menthet meg.

Remegő kezével belső zsebébe 
nyúlt s egy jól gondozott, fakult 
csomót vont elő s elibém tette.

— Tartogattam, őriztem, rejteget
tem ezeket — szólt elcsukló han
gon — úgy, mint a rajongó legszen
tebb ereklyéjét; juttassa el kérem, 
írásaimat az illetékes helyre, hadd 
részesüljek én is azokból a morzsa- 
lékokból, miket a haza elaggott hon
védéinek juttat.

Megilletődve néztem át az elém 
tárt irományokat, köztük volt Sala
monnak honvédigazolványa, mit Ko
máromból hozott haza s egy eler- 
nyedt szalagu vitézségi érem, mit 
Damjanics maga tűzött mellére..

Eljártam a dologban s néhány hét 
eltelte után megjött a végzés, mely 
szerint Kohn Salamon volt honvéd
tizedesnek havi 8 forint honvédse
gélyt utalványoznak.

Magam is örültem, hogy a haza 
nem maradt egészen adósa becsüle
tes, szegény nyomorgó fiának.

Azonban nem sokáig vehette fel 
Salamon öregségének gyámdiját; nyo
mor és betegség néhány hónap múlva 
sírba vitték.

Csak kevesen álltunk koporsója 
körül. A falu népe közönnyel nézte 
a zsidó-temetést, jobbára csak a ki
váncsi, vásott utcagyerekek taszigá- 
lódtak koporsója körül.

Én egy marék hantot dobtam sir-
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jába abból a földből, melynek ő, 
míg élt, kitagadott, mostoha gyermeke 
volt, de melyet ő olyan rajongón szere
tett, melyre sokszor könnyei peregtek s 
melyet vére hullásával áztatott. Ez 
a föld most lágyan, szelíden karolta 
át gyalulatlan deszka koporsóját.

Ami erősebb az embernél.
Elbeszélés. Irta: K api B éla.

Nyolcadik fejezet.
M indennapi robotban.

Két napi betegsége után sápadtan, 
beesett szemmel ment Istenes Mihály 
a gyárba. Nem volt ugyan semmi 
baja, mégis mindig didergett. Ret
tegve gondolt arra, vájjon lázas álla
potában nem mondott-e valami olyas
mit, ami azután vesztét okozhatja ?.. 
De meg belátta azt is, hogy a lopott 
pénzzel csak akkor kezdhet valamit, 
ha valamiképpen, feltűnés nélkül el
hagyja társait s tőlük külön válva, 
új életet teremt magának.

Munka után elődöngött a széles 
utcákon s vágyakozva bámulta a 
nagy tükörablaku kirakatokat. Egy- 
szer-egyszer beosont egy-egy étke
zőbe s jól teleette magát. Csak az 
boszantotta, hogy dacára sok pén
zének nem vásárolhatott magának 
melegebb ruhát. Nyirkos októberi 
köd ereszkedett az utcákra. A ház
óriások közt úgy gomolygott a szürke 
ködtenger, mintha áthatlan fekete 
felhő lenne. Nedvessége még a cson
tot is átjárta, kormos füstje pedig 
megfeküdte az ember tüdejét. Istenes 
összébbvonta kis szürke kabátját s 
búsan osont hazafelé. Néha nevetnie 
kellett a saját nyomorúságán. A mel
lét égette a sok elrejtett pénz s ihégse 
nyúlhatott hozzá. De hát hiába, nem 
lehetett! A vak is észrevette volna, 
hogy csak igaztalan úton szerzett 
pénzzel segíthetett magán.

A keresetük tisztességes volt ugyan, 
de el is fogyott. 11— 12 dollárt 
öszszedolgoztak hetenkint. Lakásra, 
kosztra fizettek majdnem 5 dollárt, ru
hára, mosásra is kellett 1—2 dollár, 
magyar újságot is járattak, ez is pénzbe 
került, sőt nemsokára gyülekezeti 
adót is fizettek. Egyik nap nagy lel
kendezve ugrott fel az egyik az új
ság mellől.

y— Nézzétek, van itt evangélikus 
gyülekezet is. Itt van a felhívás, hogy 
az evangélikusok jöjjenek vasárnap 
® South Bethlehemben levő imá
id b a . Úgy-e, hogy elmegyünk mi 
te?..

HARANGSZÓ.

El is mentek mindannyian. A te
remben lassanként gyülekeztek az 
emberek. Az utitársakon kívül isme
rőst alig találtak és mégis csupa is
merős arcvonás köszöntötte őket. 
Szakállas, bajuszos emberek, kiknek 
arcáról az idegen világ szokásai és 
nehéz élete nem tudták letörölni a 
magyar bélyeget. Találkozásuk csön
des volt. Jóllehet ilyen maguk között 
régen nem lehettek, mégis úgy elhal
kult az örömük, mintha fekete fátyol 
borult volna lelkűkre. Csöndesen 
kérdezgették egymást: milyen a ke
reslet? ... lehet-e haza küldeni egy 
kis segítséget ? . . .  Azután hallgatva 
néztek maguk elé.

Mikor a lelkész belépett, elhelyez
kedtek a padokba. Megszólalt' a har- 
mónium, felcsendült az ének: Isten 
felséges adománya, vallás, te vagy 
legfőbb hivem 1. . .  Töredezve indult 
s nagy lassan bontakozott ki a me
lódia. De mire a közepére értek, ha
talmas hanghullámaival betöltötte a 
nagy termet. A barmónium már a 
harmadik sort játszotta, mikor ők 
még a második sor közepénél tartot
tak. De hát ki vigyázott volna a 
hangszerre, midőn magyar énekszó
val dicsérhették az Istent ? . . . Az 
arcok kipirultak, a szemek csodálatos 
tűzben égtek, a lelkeket megfogta az 
egy hit-, egy nemzethez tartozás ha
talmas gondolata.

Azután a lelkész prédikált. A be
széde csak tiz percig tartott. Talán 
otthon is hallották ezeket az igazsá
gokat, mégis máskép hangzott. Egy 
nagy-nagy idegen világban magyarul 
hangzott. A pénzért tülekedő ember
áradatban pillanatnyi megállást pa
rancsolt s a lelki kincsek megbecsü
lésére intett. Csöndes áhítattal hall
gatta mindenki. A fiatalok az ajkukat 
harapdálták, az öregek nem szégyel- 
ték, megtörölték a szemüket.

Még egy énekverset elmondtak, 
azután vége volt az egésznek. A kán
tor, a lelkész az órájukat nézték, s 
hirtelen elsiettek. Nekik egy fél óra 
múlva egy távoli munkásnegyedben 
kell istentiszteletet tartani.

— Szép volt, de ugyancsak rövid 
volt, mondták embereink. Otthon há
rom hosszú éneket is elmondunk, itt 
meg néhány versből áll az egész 
éneklés.

— Itt ez is amerikaiasan megy, 
felelt egy öreg magyar. Sohase tart 
tovább az istentisztelet, mint huszonöt 
percig.

Néhány idegen jött oda hozzájuk.
— Testvérek, jöjjenek fel maguk 

is az egyletbe. Ha még nem léptek
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be más szövetségbe s megtetszik a 
mi szervezetünk, úgy álljanak közénk.

Egy szakállas megfordult s meg
kérdezte : — kikhez tartoznak maguk ?

— A Batthyány emberei vagyunk.
— Én meg a Verhovayakhoz sze

gődtem.
Egy kis diskurálás után a mieink 

a Batthyányakkal tartottak. Elmen
tek az egyesület házába, ahol szép, 
tágas helyiségek állnak a tagok ren
delkezésére. Megtudták, hogy itt ta
lálnak otthont és védelmet a szétszórt 
magyarok. Érdekeiket oltalomba ve
szik, gondoskodnak nemes szórako
zásokról, havonként felolvasásokat, 
előadásokat tartanak a tagjaiknak, 
sőt még betegség esetére kárpótlás
ban is részesítik őket. Ha megbeteg
szik valaki, úgy hetenként 8 dollár 
segélyt kap, ha pedig kenyérkeresete 
közben, valami szerencsétlenség foly
tán munkaképtelenné lesz, úgy 500— 
1000 dollár végkielégítést nyer. A 
tagsági díj mindezzel szemben nem 
is olyan nagy. Havonként 1 dollár 
75 centet kell fizetni.

Sok ilyen egyesület működik Ame
rikában. A számuk már eléri az 
ezeret. Itt van például a Verhovay 
szövetség tíz ezer taggal, 182 osz
tállyal. A református szövetség 4500 
taggal, 28 osztállyal. A Bridgeporti 
egyesület 12 ezer taggal, 225 fiókkal.

Embereinknek tetszett a dolog, 
úgyhogy egy kis gondolkodás után 
aláírták a belépési nyilatkozatot. De
kát persze ez is megcsappantotta a 
bevételt. Egyikük először arra gon
doltak, hogy inkább az egyházi adót 
hagyják el. De a többség ugyancsak 
lehurrogta. Azt mondták, hogy ma
gyar istentisztelet nélkül nem akar
nak lenni, az adófizetés elől megre- 
tirálni pedig nem tartják tisztességes 
dolognak. így azután mindkettőt be
illesztették havi kiadásaik közé.

Az egyletben sok hasznos és jó 
dolgot tanultak.* A téli hónapokban 
esténként angol órákat is tartottak 
nekik, hogy a munkások annyit, a 
mennyit megtanulhassanak angolul. 
Mert bizony hamarosan belátták, 
hogy az öreg Dömötörnek igaza volt. 
Amig angolul nem tudnak, addig 
csak munkaerejüket zsákmányolják 
ki. Megbecsülni csak akkor kezdik 
őket, mikor már megtanulták Ame
rika nyelvét. A kereset szempontjá
ból is sok előnyt Ígért az angol 
nyelv ismerete. így azután — ha 
ízlett, ha nem ízlett — fáradtan, el
csigázva, esténkint beültek a padokba 
s keserves munkával tanulgatták az 
idegen nyelvet. (Folytatjuk.)



88. HARANGSZÓ. 1914 január 4.

olvasóm, ez a fentebbi történet, akik 
olyan könnyedén és minden lelkiis
mereti furdalás nélkül „válnak“, arra 
pedig nem gondolnak, hogy azt, ami 
a sok családi perpatvarnak oka, a sok 
válóper előidézője, az alkoholt, pálin
kát eltávolítsák és azzal szakítsanak. 
Ilyeneknek is oda lehetne kiáltani Ahl- 
feld szavait! „Barátom, válj el előbb 
pálinkádtól!“

*

Bizony mondom néktek, ha olyanok 
nem lesztek, mint a kis gyermekek, 
semmiképen nem mentek be a meny- 
nyeknek országába. (Máté, 18, 3.) 
Egy jóindulatú kis lányt, ki mókáival 
gyakran hangos nevetésre fakasztotta 
környezetét, az a baleset érte, hogy 
egy hatalmas fahasáb esett lábára. 
A várt könnyek helyett azonban — 
mert valóban fájhatott néki — víg 
kacajra fakadt. Mikor okát kérdezték, 
így szólt a kis lány: „Nevetek, hogy 
nem fájt még jobban!“ — Minő élet
bölcsességet rejtenek magukban a gyer

mek szavai és bizony sok felnőttet 
megszégyenítenek ! Nem sokkal szebb 
és a keresztyén névhez méltóbb volna 
az, ha minden keresztyén a szenve
dések, bajok és megpróbáltatások ide
jén így tenne, mint ez a kis lány ? 
és ahelyett, hogy jajveszékelne és 
zúgolódna Isten ellen, inkább hálát 
adna mennyei Atyjának, hogy nagyobb 
csapást nem küldött, nagyobb meg
próbáltatással nem látogatta meg és 
hogy sokkal jobb sorsa van, mint va
lóban megérdemelné ?

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

| Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik ott a leolSbb kincs, De Isten nem Itt hajlékot.
Január 4. vasárnap, Luk. 4, 14—22.

„ 5. hétfő, Math. 13, 53—58.
„ 6. kedd, „ 2, 1—12.
„ 7. szerda, „ 2, 13—23.
„ 8. csütörtök,, 3, 13— 17.
„ 9. péntek, „ 16, 1— 12.
„ 10. szombat, János 12, 44—50.
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Apró történetek.
Közli: ifj. Stráner Vilmos.

Aki válni akar. Ahlfeld, megboldo
gult lipcsei lelkészhez egy alkalommal 
egy nem éppen bizalmat keltő külsejű 
férfi lépett be. A lelkész kérdésére, 
hogy mit akar, az volt a rövid fele
let : „ Válni akarok a feleségemtől /“ 
Ahlfeld, ki az ember szájából kiömlő 
pálinkaszagról rögtön tudta, hogy 
hányadán áll a dolog emberünkkel, 
igy felelt meg néki szintén röviden, 
de határozottan: „Ugyan, bolond gon
dolat 1 Váljon el előbb, kedves bará
tom, pálinkájától s akkor jöhet ismét! “ 
A férfi e szavakra elképedve nagyot 
nézett és morogva távozott. Egy diák, 
ki ennek a különös válópernek szem
tanúja volt, később többször tudako
zódott, hogy az illető vissza jött-e 
mégegyszer, de mindig az volt Ahlfeld 
felelete: „ Sohasem mutatkozott többé! “ 
— Hány emberre illik rá, kedves

Lapunk olvasóinak, m u n k a
tá rsa in ak  és jó b a rá ta in ak  bo l
dog ú jévet kívánunk.

A z e g y h á z  k öréből.
A magyarszombathelyi ev. nöegy-

let dec. hó 21-én a templomban val
lásos estélyt rendezett, melyen a hí
vek nagy számmal jelentek meg. A 
szépen sikerült estély főpontját Mol
nár Gyula helybeli lelkésznek előadása 
képezte, ki meggyőző erővel azt fej
tegette, hogy a biblia az egyesnek 
csakúgy, mint az egész emberiség
nek, milyen nagy kincse. Szavaltak: 
Horváth Zsófika, Kovács Erzsiké, 
Fűzi Juliska. Közben az iskolás gyer
mekek énekeltek Szekér József fő
tanító vezetése mellett. Az estély vé
geztével a hívek a helybeli nőegylet 
pénztára javára adakoztak.

Jótékony hagyomány. Dani Ferenc 
vaspolonyi (Vas vm.) lakos néhai 
Kücsán Iván és neje néhai Kühár 
Zsuzsánna emlékére, a megboldogul
tak végakarata szerint a battyándi ág. 
h. ev. templomra 400 koronát ado
mányozott. A jócselekedet önmagát 
dicséri!

A nagybarátfalui ev. nöegylet de
cember 21-én d. u. szépen sikerült 
vallásos estélyt rendezett. A közének
kel és imádsággal kezdődő és vég
ződő vallásos estélyen szavaltak: 
Mózes János, Mózes Katalin és Ma
dár Róza ; Kiss Samu lelkész és Erős 
Sándor tanító felolvasást tartottak ; az 
iskolás növendékek pedig a tanító ve
zetésével két karéneket adtak elő. 
Az estély jövedelme az orgona-alap 
javára fordíttatik, amely célra a hívek 
önkéntes adakozása utján két év alatt 
közel 1500 korona gyűlt össze.

Protestáns estély. A besztercebá
nyai evang. egyesület dec. 28 án ér
tékes protestáns estélyt rendezett, 
melyen Hudák János vallástanár „A 
reformáció és a nemzeti szellem“ c. 
alatt tartott felolvasást. Hügyecz Lí
via úrleány szavalt, Guhr Beniats 
Darinka úrnő, Figuss Vilmos, Neu- 
berger Izsó és Laczó Dániel zene
számokat adtak elő. Gyülekezeti köz
ének nyitotta meg és zárta be a szé
pen sikerült estélyt.

A kiskőrösi evang. nöegylet dec. 
21-én igen szép műsorral egybekö
tött vallásos estélyt tartott, mely si
kerében méltón csatlakozott az okt. 
31-én megtartott vallásos estélyhez.

Az iskolaterem zsúfolásig megtelt az 
érdeklődőkkel, kik Mendelényi János 
tanító vezetése alatt álló népdalárda 
szép éneke s Blázy Lajos lelkész elő- 
imája után nagy figyelemmel hallgat
ták a felolvasásokat és szavalatokat. 
Sárkány Kálmánná úrnő, az egyesü- - 
let elnöke magas szárnyalásu szavak
ban vázolta a nőegyletek hivatását s 
a helvbeli nőegylet rövid történetét 
és feladatait. Koren Márton lelkész 
Luther Márton feleségéről, Bóra Ka
talinról tartott szép előadást. Szép 
szavalatokat mondtak Sárkány Micike 
úr hölgy és Huszár Erzsiké k. a. 
„Jövel Megváltó“ és „Jézus“ című 
gyönyörű vallásos tartalmú költemé
nyeknek meleghangú előadásával. Az 
estély Blázy Lajos lelkész imájával ' 
végződött s tiszta jövedelme saját 
pénztára javára 10 kor. 80 fill. volt. r 

Műkedvelői előadás. A szarvaskendi 
ev. ifjúság karácsony ünnepein A |  
sárga csikó c. népszínművet adták t 
elő, melyet Somogyi Béla tanító ta- § 
nította be nagy lelkiismeretességgel. 
Mindkét előadáson nagy számú kö-1 
zönség vett részt s az 150 koronát ' 
jövedelmezett arra a harangra, melyet 
az ifjúság ajándékozott a gyüleke- 
kezeinek. A műkedvelői előadáson
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nagy sikerrel közreműködtek a kő
vetkezők: Benczik Péter, Nagy Teréz, 
Kovács Márton, Nagy Borcsa, Bertái 
Miklós, Nagy Imre, Gál Péter, Bertái 
Sándor, Nagy Albert, Szabó István, 
Tóth Gyula, Nagy Bálint, id. Zsoldos 
József, Bertái Kálmán, Kozics Mária, 
Hajba Ilona, Nagy Berta, Tóth Gyula, 
Tóth Vince, Zsoldos Gizella, Kozics 
Bálint, Könyves József, Kovács Mik
lós, ifj- Zsoldos József, Szakái Vince, 
Szakonyi Sándor, Szabó Károly, Agg 
Ilka, Szakonyi Sándor.

Alapítvány. Einbeck Géza sárvári 
kereskedő a sárvári gyülekezet fenn
tartási alapjára 100 koronát adomá
nyozott. A jócselekedet önmagát 
dicséri 1

Az uraiújfalui gyülekezet december 
21-én szép vallásos estélyt rendezett 
karácsonyfa alapjára. Az estélyen a 
közönség egészen megtöltötte a tem
plomot s élvezettel hallgatta a szép 
számokat. Az estély műsora a követ
kező volt: 1. Közének. 2. Oltári ima, 
mondta Sikos József ev. s. lelkész.
3. Vallásos költemények, irta és fel
olvasta Novák Gyula zsédenyi tanító.
4. Az édesanya énekeskönyve, irta 
Gyurátz Ferenc, felolvasta Zongor 
Béla ev. lelkész. 5. Egyházi ének két 
hangon, énekelték a helybeli gyerme
kek Tóth Kálmán ev. tanító vezeté
sével. 6. Váradi Antal Szivárvány c. 
költeményét szavalta Sikos József ev. 
s. lelkész. 7. Közének. Az estély után 
a hívek a szent célra 36'— koronát 
adakoztak.

A budai evang. ifjúsági egyesület
Scholtz Gusztáv püspök feleségének 
védőségével dec. 20-án és 21-én a 
budavári evangélikus iskola termeiben 
szépen sikerült karácsonyi bazárt ren
dezett. A bazár tiszta jövedelme 800 
korona volt, amelynek felét szegény 
családoknak adták, felét pedig a Lágy
mányoson építendő új evang. templom 
alapjához fogják csatolni.

Itthonról.
Halálos vasúti szerencsétlenség.

A mezőhegyesi állomáson egy répá
val megrakott tehervonat kisiklott. Az 
egyik fékező szörnyethalt.

108 éves ember halála. Bányapusz
tán, Hontvármegye déli hegyvidékén 
egy magányos kis házban vasárnap 
meghalt a vidék legöregebb embere : 
a száznyolc éves Strausz János.

Homokba fűlt gyerekek. Baracska 
Község határában homokbánya van,
? hová kiment Tomásovics Andrásné 
ét gyermekével, hogy homokot szed

jen. Miközben az asszony a homokot 
ásta, két gyermeke ott játszadozott 
körülötte. Egyszerre meglazult a ho
mokbánya partja, majd öt-hat méter 
hosszúságban leszakadt és maga alá 
temette az anyát és gyermekeit. Az 
asszony nagynehezen kijutott a ho
mok alól, gyermekei azonban meg
fulladtak. Tomásovicsnénak is eltörött 
mind a két lába.

A z ország- d o lgáró l.
A közös bizottság záróülése. Az

osztrák delegáció karácsony előtt nem 
készült el munkájával s ezért a ma
gyar delegáció záróülését is karácsony 
után való időre kellett halasztani. 
December 27-én volt a záróülés.

A n a g y v ilá g b ó l.
Harc a szerb-albán határon. A

szerb albán határon megint harc volt. 
Bibou környékén nagy albán csapa
tok megütköztek a szerb határcsapa
tokkal. A szerbek erősítést küldtek 
a határra, hogy az albánok a határon 
át ne kelhessenek.

Törökország siralmas helyzete. A
török nagyvezér a napokban két nagy
követet fogadott, akik előtt feltárta 
hazájának valóban siralmas helyzetét. 
Elmondotta, hogy Törökország kény
telen lesz a közhivatalokat megszün
tetni, mert alkalmazottait öt hónapja 
nem bírja fizetni. A porta a nagyha
talmakhoz fordul, hogy hárítsák el a 
pénzügyi zavar komolyabb következ
ményeit és figyelmezteti őket arra, 
hogy milyen kárt fog szenvedni a 
nagyhatalmak gazdasági érdeke, ha 
Törökországgal minden forgalom meg
szűnik.

Mexikó csődje. Mexikóban állandóan 
ostromolják az emberek a központi 
bankot, hogy állami bankjegyeket kész
pénzre váltsanak be. Ez az ostrom 
nem ok nélküli, mert a mexikói állam 
csődje úgylátszik elkerülhetetlen. Eny- 
nyire juttatta Mexikót az esztelen for
radalom és Huerta elnök hatalmi 
hóbortja.

Mi tö r té n t m ég ? A z északi tengeren 
nagy viharok dühöngtek 53 tengerész a vízbe 
fulladt. — Toggoe norvég gőzös legénységé
vel együtt elsülyedt. — Földrengés elpusztí
totta Törökország Sevrik városát. Az összes 
házak romba dőltek. — Strassburg egy kül
városában bőszéből felrobbantottak egy szap
pangyárat. Az épület teljesen elpusztult. — 
A szamárhurut ellen két francia orvos szert 
talált fel 36 beteg néhány nap alatt teljesen 
meggyógyult, de 25-nél hatás nélkül maradt 
a szer alkalmazása — A portsmouti kikötő

ben nagy tűz volt. Több nagy épület, köztük 
a jelzőtorony leégett. A kár négy millió kor.

A Harangszó perselye.
A H aran g szó  terjesztésére eddig be

folyt 189 kor. 20 fül. Újabban adakoztak: 
Schätzei Károly Pozsony 38 fill, Fedoiják 
György Kassa 50 fill., özv. Benedek Lajosné 
Körmend 50 fill Összesen 190 58 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából- Körmend, 1913. évi dec. hó 31-én.
Búza 19.60, Rozs 14.80, Árpa 14.40, Zab 

14.40. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

S z a l ó k y  Z s i g m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szenthárom ságtér. 

H om okkő-, m árvány-, gránit-, 
syen it sírkőraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Epületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. n

K J-

Toronyóra- 
10 k é s z í t ő .

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n .
(Vasm egye.)

Alapíttatott 1886-ban. 
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e :  $
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve.
■í____________________________i
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POHL GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttaíoíí 1856, —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok. 

T u r b i n á k. n

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

ANGSTER JÓZSEF és  FIA
or^ona^pitők. -

Két. arany, 1 ezüst és 1 nagy milleniumi éremmel, a 
pécsi orsz. k iá llításon áilami.aranyéremmel kitüntetve. 

A lapítta to tt 1867-ben.

Orgonád harmoniomgyár Pécsett
— A budapesti «bazilika nagy orgonájának építői. —

Ajánlják kitűnő hangú  és erős szerkezetű 
légnyom atú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a  legjutányosabb árak mellett m űvészi kivitelben. Raktáron k itűnő  hangú

h a r m o n iu m o k  m inden n a g y s á g b a n .
E lektrom os fújtató  készülékek. n

Árjegyzéket kívánatra Ingyen küld az „Egyházi Miiipar“ szerkesztősége.

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron:

Félvászon kötésben, táb lán  k e h e l ly e l ................................................ K 2.20
Egészvászon „ * „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
Egyszerű bőr * * * arany „ „ 6*—
Párnázott „ „ „ * dobozban * „ „ 8.—

* borjubőr „ „ * „ 12.—
MűelefántC8ontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ „ 12*-
Dallamos könyvocske a  Kér. É n e k e sk ö n y v h ö z ........................... „ —.24
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek  meg, 25°/o árengedm ényben részesülnek , de a szállítási költ
séget m indenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell viselnie-.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

_____ _____  10

3B3EE333DE a
Elsőrendű hnranggyar, szerel a ki
tűnő Po/dech-főle rendszer szerint.

JÜRISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

h arang fe lszere lő  gyár

B udapest, R ó zsa-u tca  5 1 -5 3 .
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal m inden e szakm ába  vágó 
m unkát, u. m .: első rendű  h a ran 
gok szá llítását, régi harangok  át- 
ö n tésé t, régi harangok  á tsz e re 
lését Pozdech-féle fo rg a th a tó  ön
tö ttvas-koronára , ese tleg  fo rg a t
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

po tt csapok  k icserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat ju tányos áron . 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, sa tu t stb . e szakba  vágó m unkát. Ju tányos árak, 
pontos és tisz tesség es  kiszolgálás. Árlap és költségvetés k ív á n a tra !

3= 3HES33HDE a

Feiwel
utódai

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  u

tornakészülékek, modern irodabútorok é s  templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K olozsvari-u tea  13.

Arjeuyyék ingyen és bénnentye !

S. KOVATS 
MENYBÉRT
m ű-orgona építő  in tézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szolamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást, 

hangolást mérsékelt árak 
mellett az ország bármely reszeben gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 6

W E L L I S C H  B É L A
könyv-, papír-, zenemű-, író- és rajzszer-kereskedése

SZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletű Lelkész Urak nagybecsű 
figyelmébe raktáron levő egyházi nyomtatványait, 
úgymint: születési, halálozási, esketési, konfir
máltak anyakönyvét és anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tankönyvek hasonlókép nagy 
választékban raktáron vannak. Jegyző- és szám a

dási könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid áraki Pontos és gyors kiszolgálási

Nyomatott Walfisch Béla vülamüzomfi könyvnyomdájában Szontgotthárdon.
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Előfizetési Ara egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , 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. le lkész  és tan ító  is.

T A R T A L O M :  P o h á n k a  M a r g i t :  Vakok, — siketnémák. (Vers.) — E n d re ffy  J á n o s :  Egy vértanú. — K a p i  B é la :  Ami erősebb 
az embernél. (Elbeszélés) — G y á r ik  G y ö r g y :  Hangok a télben. (Vers.) — Ifj. S irá n er  V ilm o s: Apró történetek. — Ország-

Világ. — Persely.

V ak ok , -  s ik e tn ém á k .
Lakói az örök sötétnek 
Ahányszor rátok gondolok, 
Résztvevő, gyöngéd szeretettől 
A szívem úgy-úgy megdobog I 
Eltűnődöm: a sors, az élet 
Cserébe néktek vaj’ mit szánt? 
Kárpótlásul mit nyújt, mit igér 
Tündöklő álomkép gyanánt?
Képzelmetek elcsal-e sokszor 
Kalandozni szebb tájakon,
Hová a fény, a szin, a pompa,
S minket a hang varázsa von ? 
Virágbaszökkent jázminbokrok, 
Csermelyek csacska futó habja, 
Árnyas rejtekü ligeteknek 
Szelíden búgó vadgalambja 
Képzeletünk fölidéz sokszori
De vannak nálunk szánandóbbak, 
Oh élnek százan, ezeren,

bár fénybe, — dalba születtek: 
Közönynyel, balgán, hidegen 
Siklanak e l ; meg soh’se értve 
Mindennyi szépség, kincs fölött, 
^ e|y nem ölt testet, nem jut részül 
"ősként, csak ábrándink között... 

2°k nálunk de szánandóbbak I

Eltűnődöm: a sors, az élet 
Cserébe nekünk vajh’ mit szánt? 
Az elveszett mese-világokér’ 
Kárpótlásul mit nyújt, mit igér 
'ündöklö álomkép gyanánt?!

POHÁNKA MARGIT.

Egy vértanú.
Irta : Endreffy János.

A neuendettelsaui missziói iskola 
egyik termének falán az intézel ál
tal kiküldött misszionáriusok képei 
vannak felakasztva. Az iskola láto
gatói e képeket mit. ig végig szok
ták nézni. Rendszer'nt valamelyik 
misszionárius jelölt vez, ti az érdeklő
dőt s mutogatja az isiiola nevezetes
ségeit, előadó termei", az éttermet, 
missziói múzeumot.. . stb. Sokszor 
megesett már, hogy látogató kérdé
sére : kinek képe ez ’ ; vezető m. jelölt 
azt felelte, hogy: éd. pám; ugyanis a 
misszionárusok fiai gyobbrészt ap
juk pályáját követk s> következéskép 
ugyanott tanulnak, hol annakelőtte 
édes apjuk. A tavaly misszionárusokká 
fölavatottak számzserint négyen, (kik

közül három édes testvér volt), mind 
miszionárus gyermeke voltak s Ausz
tráliában születtek.

Szó, ami szó, én is voltam a 
missziói iskola látogatója, ezidén már 
másodízben s volt alkalmam a misz- 
szionárusok arcképeit végigböngészni. 
Az egyik falon csupa sárga, régi 
módi képek vannak, jeléül annak, hogy 
azok a legrégebbiek. Legfelül kie
melkedik egy kép valamennyi fölé s 
tetejében tövis koszorú van fonva, 
önkéntelenül fölmerül az ember lel
kében a kérdés: mit jelent az a tövis 
koszorú ? A vezető m. jelölt föláll 
egy székre s leakasztja a képet a 
töviskoszorú alól s kezembe adja. 
Egy sugárzó szemű, melegtekintetü 
fiatal embert ábrázol s alatta ez az 
irás olvasható: „Kedves tanítójának 
tanítványi szeretettel Bräuninger“. 
A kép hátlapján ez olvasható: „j* 
Mártírhalált halt 1860. VII. 23-án. 
Indiánusok ölték meg.“ — Az a tö
viskoszorú tehát Bräuninger Mór képe 
fölött mártirságát jelképezi, melyet 
Üdvözítőjéért szenvedett az észak
amerikai indiánusoktól. Áldás emlé
kére. Hiába I mártirvér nélkül az 
eszme nem diadalmaskodhatik, csak
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ha meleg, piros, mártirvérrel ön
tözik ágyát, fogamzik meg, csírá
zik ki s izmosul viharral fölényesen 
dacoló fává, melyen már a poklok 
kapui sem vesznek diadalmat! A 
vértanú utolsó napjairól a krónika a 
következőket jegyezte föl: Az utolsó 
hetekben az indiánusok majdnem 
mindennapos vendégei voltak a misz- 
sziói állomásnak, hol Bräuninger két 
társával együtt akarta hirdetni az 
evangéliumot. Az indiánusok, mint 
az ország urai léptek fel, gorombán, 
követelődve, parancsolóan beszéltek. 
Július 16-án 3 fegyveres indiánus 
jött a missziói állomásra, de nem 
maradtak sokáig, csak ennivalót kö
veteltek s miután megették, tovább 
mentek. Két nap múlva 50 fegyve
res jött a hunpap és az ukala törzs
ből. Ezek is, mint az előbbiek enni
valót követeltek. Bräuninger missz. 
tehát készített nekik, kenyeret s ka
lácsot melléje, ami az indiánusoknak 
Ízlett is. Utána sátrat vertek a missz. 
állomás közelében. Másnap megint 
jöttek néhányan s megint enni kértek. 
Bräuninger missz. megfeddette őket 
örökös koldulásukért — s hozzá 
ma már nem is akartak teával meg
elégedni. Bräuninger munkájához lá
tott. Főnökük utána sietett s tovább 
koldult, mire ő kenyeret sütött nekik. 
Erre azután elmentek. Este lett s a 
misszionárusok vacsorájukhoz ültek. 
Beállított megint két indiánus. Barát
ságosan beszélgettek. El akarták cse
rélni az ő ócska térítőjükét Bräunin
ger szép új fehér térítőjéért. Ez nem 
akart a vásárba belemenni. Kis idő 
múlva magához intette az egyik indi
ánus, hogy üljön le melléje. Bränin- 
ger megtette. Azt mondta neki, hogy 
most elmennek egy kis zsákmány
ért s ha visszajövet itt találják őket, 
valamennyien meghalnak, teheneiket 
is levágják s minden vagyonukat el
veszik. Ezután Bräuninger előbbi 
helyére ült. Kis vártatva fölkelt az 
indiánus, kihúzta kését s levágta a 
takarót s a maga ócska takaróját 
dobta oda érte. Megkérdezte, hogy 
helyesen cselekedette? Bräuninger
m. kezét szájára tette, jeléül annak, 
hogy nem akar szólani. De a két 
indiánus addig szorongatta, míg meg
mondta, hogy meg van vele elégedve. 
S hogy mindkettőt kielégítse, a má
siknak odaadta a másik takarót. 
Erre aztán barátságosak lettek s azt 
mondták, hogy jó indulattal vannak 
irántuk s betakarózva takaróikkal 
elsiettek. Eközben éjjel lett. Nem 
tartott sokáig, ismét megjelent há
rom indiánus. Leszálltak lovaikról,

elébük dobtak, megkötötték őket s 
beléptek. A misszionárusok lámpát 
gyújtottak. Bräuningernek ismételten 
el kellett mesélnie, hogy hogyan 
jutottak az előbbiek a takarókhoz. 
Elbeszélése közben az indiánusok a 
legnagyobb fokú helytelenítésüknek 
adtak kifejezést társaik viselkedésé
vel szemben. A három egyike mind
járt vissza is lovagolt sátraikhoz, 
hogy elmesélje, hogy mit tett a két 
hunkpapa indiánus. Ezután körülbe
lül elmúlt egy óra, miközben Bräu
ningernek mégegyszer el kellett mon
dania az esetet s utána az indiánu
sok arra voltak kiváncsiak, hogy 
miért éppen itt telepedtek meg ? Erre 
Bräuninger azt mondta, hogy ő gyó
gyító orvos s az indiánus nyelvet 
akarja eltanulni, hogy aztán nekik 
Istenről beszélhessen. Az indiánusok 
ennek igen örültek s mihamar tanyá
jukra lovagoltak, hogy — mint 
mondták — ott mindent pontosan 
elmeséljenek. Nemsokára több indi
ánus jött vágtatva. Három főnök 
volt és két indiánus katona; körben 
leültek s a misszionárusoknak is 
közéjük kellett ülni.

Bräuningernek újból el kellett mon
dania a történetet, hogy hogy jutot
tak a hunkpapa törzs indianusai a 
takarókhoz, mire a főnökök feje az 
egyik, a katonák egyike pedig a má
sik takarót adta vissza Bräuninger
nek, mondván: Az ukalala törzs in- 
diánusai nem olyanok, mint a hunk
papa törzséi. Mi ukalalák barátjai 
vagyunk a fehéreknek s nem akar
juk, hogy valami bántódásuk is tör
ténjék. Ha hunkpapák közül valaki 
mégegyszer ilyesmit elkövetne, szi
gorúan meg fogjuk büntetni. Bräu
ninger missz. erre a főnököket kínálta 
meg a terítővei, de ezek nem fogad
ták el a „gyalázatos“ viszontagsá
gokon átment térítőt. Ettek egy kis 
kenyeret, tejet ittak hozzá, elszívták 
a misszionáriusokkal a „békepipát“ 
s haza készültek. A katonák parádés 
tisztelgéseket tettek főnökeiknek. Az
tán elmentek egy főnök kivételével, 
ki az egyik misszionáriustól inget 
koldult. Mikor megkapta, az is el
ment. Másnap néhány indiánus bö- 
lényhust hozott s cukrot kért érte. 
Pár nap múlva mindnyájan elhagyták 
a környéket. A szombati nap egész 
nyugodtan múlt el. Vasárnap délután 
azonban újabb fegyveresek jöttek, 
számszerint hatan s ukalala indiánu
soknak adták ki magukat, de közü
lök egyik sem volt az előző napok 
látogatói között. Ez a hat ember volt 
az, ki Bräuningert megölte; éjjel a
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misszionáriusok házában aludtak köz
vetlen mellettük. Vasárnap este sokáig 
fönnmaradtak pipázgatva, de nem 
lehetett belőlük kiérezni a gyilkos 
gondolatot. Július 23-án, a vértanú 
halála napján a délelőtt elmúlt anél
kül, hogy az indiánusokon valamit 
észre lehetett volna venni. Hétfőn 
délben, miután Bräuninger megebé
deltette őket, a legkisebb, de legba
rátságosabb és kedélyesebb indiánus 
kiszedte töltött puskájából a golyó
kat s megtöltötte újból 3 golyóra 
egymás után, minden golyó után 
fojtást téve. Ez a házban történt a 
misszionáriusok szerneláttára. Bräu
ninger társa csodálkozását fejezte ki 
ezen, de ez — nem sejtve, hogy a 
puska számára van megtöltve — 
megnyugtatta: Az indiánusok mindig 
így tesznek, ha nem érzik magukat 
biztonságban ellenségeikkel szemben. 
Ha csak vadászni mennek, kiszedik 
a golyókat. Erre aztán elmentek az 
indiánuspk a folyó irányában fölfelé.

A misszionáriusok valamennyien 
fáradtak voltak, ezért délután kissé 
lepihentek. Mikor fölkeltek, Bräunin
ger kérte egyik társát, hogy menne 
vele egy sétára. Társa azt felelte, 
hogy jó, legalább egyúttal a tehene
ket is haza hajtják a legelőről. Kö
zönséges munkásruhában, kék ing
ben, bőrnadrágban, indiánus kamás- 
lival (gomboló vagy szárharisnya; 
moTcasszin indiánus neve) indultak 
útnak, Bräuninger puskát is akasz- , 
tott vállára. A harmadik misszioná- ! 
rius otthon maradt házi teendőket 
végezni. „Kívánok néked sok indiá- j 
nust l“ — búcsúzott tőle Bräuninger. 
Útközben a két munkatárs az írással 
vigasztalta egymást nehéz, küzdelmes 
életükben. Egyszerre csak nagy cso
dálkozásukra újból találkoztak a 6 \ 
indiánussal. Ezek azt mondták Bräu- 
ningernek, hogy lövést hallottak s 
ellenséget sejtenek a közelben, nem 
venné-e őket ma éjjelre házába ol
talmába ? Bräuninger megígérte nekik, 
ha ellenségeik jönnek, megvédi őket 
s elrejti őket a pincében, — mire az in- * 
diánusok nevetésben törtek ki.

Bräuninger ekkor elvált társától, ki 
tovább ment a tehenekért a legelőre 
s ott maradt beszédbe elegyedve ve
lük. Mikor társa a tehenekkel visz- 
szaért arra a helyre, hol elváltak, 
nem találta ott sem Bräuningert, sem 
az indiánusokat. Azt gondolta, hogy ‘ 
azóta tán hazamentek. De otthon sem 
találta. Midőn meghallotta, hogy ! 
Bräuninger nem jött haza, rosszat j 
sejtett. Közölte sejtését otthon ma- j 
radt társával s‘ mindketten Bräunin- j
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ger keresésére indultak. Közel s tá
vol semmi és senki. Már éjjel lett és 
semmi eredmény. Félelemmel és ret
tegéssel tértek haza, hogy mi történ
hetett Bräuningerrel s az egész éjjel 
töltött fegyverrel vigyáztak a ház aj
tajában. Semmi. Lefeküsznek, de nem 
tudnak aludni. Másnap újból kutat
nak egész nap, harmadnap újra be
járják az egész vidéket, semmi nyom, 
semmi jel, semmi . . .  semmi 1 Hátha 
fogságba hurcolták Bräuningert ? Nem 
lehet, hisz tudják az indiánusok, hogy 
az állam halálbüntetést mér azokra, 
kik fehér embert fogságban tartanak í 
— Erre elhagyták missziói állomásu
kat s a közeli városkába vonultak 
vissza. Hetek múlva jön egy ember, 
s jelenti, hogy hallotta az indiánu- 
sotkól az esetet. A hat indiánus nem 
a barátságos ukalala törzsből való 
volt, mint akiknek kiadták magukat, 
hanem a hunkpapa törzsből. Eltökélt 
szándékuk volt, hogy megölik a 3 
fehér hittérítőt. Azért ölték meg 
Bräuningert először, mert főnöküknek 
látszott. Aeon a területen más nem 
lakhatik, csak indiánus! A puskát 
számára töltötték meg. Mikor Bräu- 
ninger társával hozzájuk ért, egye- 
netlenkedtek: egyikük folytonosan
lőni akart, míg az 5 lebeszélte, hogy 
ne tegye. Ugyanez az indiánus sür
gette erősen, hogy a másik kettőt is 
meg kell ölni s ha társai követték 
volna, meg is tette volna. Mikor 
Bräuninger egész közel volt hozzá, 
társainak azt mondotta, hogy most 
van a jó alkalom, ő nem halasztja 
máskorra. Nem is halasztotta. A lö
vés eldördült s Bräuninger véresen 
bukott a földre. A golyó hátgerincét 
roncsolta szét. Hiába igyekezett fel
egyenesedni. Ekkor valamennyien rá
rohantak, arcát összemetélték, agyon
verték s a hullát a folyóba vetették. 
Semmijét sem vették el, csak puská
ját. Holttestét nem lelték meg soha.

Bräuningert az Úrnak munkame
zején érte a mártírhalál, kötelessége 
teljesítése közben. Halála nem em
beri esetlegesség, hanem az Ő aka
rata. És legyen meg az ő akarata. 
Az Úr adta, az Úr vette is el, áldott 
legyen az ő szent neve. De legyen 
áldott a vértanú is, nyugodjék bár 
a folyó sirmedrében, vagy a tenger

fenekén jeltelen rög alatt. Mi pedig te
kintsünk fel kegyelettel elsárgult, fakó 
képére, egyedüli földi maradványára, 
melyet hazája földjén őriznek, ott, 
ahol valamikor tanult, ott a tövis
koszorú alatt.. .

Ami erősebb az embernél.
Elbeszélés. Irta : K ap i Béla.

Kilencedik fejezet.
Charles Radó bankár.

Istenes Mihály nem tartott sokáig 
a magyarokkal. Nem ment velük 
templomba s lassanként az egyletből 
is elmaradt. Ha a gyárból kijöttek, 
neki mindig külön útja akadt, úgy 
hogy néhány hónap múlva egészen 
elidegenedtek tőle. De ő ezt nem 
bánta, sőt inkább örült neki.

Most is egyedül ballag végig a 
villámfényes, emberektől nyüzsgő ut
cákon. Úgy magával sodorja a nagy 
áradat, mint a sebes folyású patak 
vize az erőtlen falevelet. Ugyancsak 
igyekeznie kell annak, ki nem akarja, 
hogy maga elé tűzött irányából ki
zökkentsék. Néha meghúzódik egy- 
egy kapu mellett s ott tűnődik. Mit 
csináljon azzal a pénzzel ? . . .  Most 
már annyira elveszi nyugalmát, hogy 
éjszakai pihenése sincsen. Nem is 
száll addig csöndes álom a szemére, 
mig valamelyik, bankban el nem he
lyezi.

A hét elején beváltotta a magyar 
pénzt amerikai pénzre. Azután el
ment a postatakarékpénztárba s be 
akarta tenni egy könyvre Azt is ki- 
okoskodta, hogy nem a nevére teszi 
be, hanem valami álnévre s kiköti, 
hogy csak annak fizessék ki, aki a 
titkos jelszót, — Hungária — meg
mondja. De bizony nagy csalódás 
érte. A postatakarékpénztárban azt 
mondták, hogy ilyen nagy összeget 
egyáltalában nem fogadnak el. Min
den hónapban csak 200 dollárt tehet 
be, többet nem. Istenes rosszalólag 
csóválta a fejét.

— Hát azután micsoda kamatot 
fizetnének az urak ?. . .

— Két százalékot, — volt a kurta 
válasz.

Két százalékot. . . sopánkodott. 
Otthon négyet, de meg ötöt is meg

adnak. Még örülnek is a takaréki 
urak, ha pénzt visznek hozzájuk. Itt 
meg kurtán furcsán elbánnak az em
berrel, a pénzét el se fogadják, azu
tán csak hitvány két százalékot Ígér
nek érte. Már most mit csináljon ? 
Hogy elégedjék meg ilyen kevés ka
mattal ?

Egyszer mikor az utcán lökdöstette 
magát, az egyik kapubejáraton ara
nyos címtábla vonta magára figyel
mét. Talán ezen is elsiklott volna, ha 
néhány magyar szó meg nem böki 
a szemét. „Kárpát bank. Radó Károly 
bank- és bizományi üzlete. Magyar 
bevándorlók irodája. Pénz átutalások- 
és kamatoztatások előnyös feltételek 
mellett.“ A magyar felírás mellett ott 
állt az angol is: „Charles Bado Ban
ker.“

Hopp 1 ez az én emberem! gon
dolta magában Istenes. Jó kamatot 
ad és még hozzá magyar ember, hát 
könnyen megértjük egymást. Azóta 
már vagy tízszer körülmászkálta a 
házat, a festett ablaküvegen is igye
kezett bepislogni, de hiába, semmitse 
látott. Ma is, majdnem hogy a gomb
jain számlálta k i: bemenjek, ne men
jek . . .  Egyszer csak kemény elhatá
rozással végigmegy egy oldalutcán 
s lihegve megáll Radó Károly iroda- 
helyisége előtt. Egy pillanatig gondol
kodik, azután benyitja az ajtót.

A széles, tágas szobát egy üvegfal két 
részre osztja. A rácsos belsőrészen 
magas állóiróasztaloknál, nagy köny
vekre hajolva három borotvált arcú 
fiatalember dolgozik, a háttérben két 
leány zörgeti az Írógépet. A rácsos 
kerítésben homályos üvegü ablakokon 
aranybetüs felírás irányítja útba az 
érkezőt. A felek szobája üres. 
Istenes Mihály ajtócsapására s erős 
lábcsoszogására telnéz az egyik 
hivatalnok s így szól: — Do you 
please ?

Istenes a fejét rázza s elmondja 
egész angol tudományát, ami a nagy 
városban ráragadt: I am hungarian !

A férfi biccentett fejével, azután 
intett a másik borotvált arcúnak, aki 
odalépett s magyarul megszólította: 
— mit kíván jó em ber?...

— A pénzemet szeretném betenni.
— Mennyije v an ? ...
Istenes körülnézett, azután oda-

E lm a ra d o ttn a k tek in th etjü k  a z t  a k ö z s é g e t ,  ahol 
fo g y a s z tá s i  s z ö v e tk e z e t  n i n c s !

fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti, be egy-egy 
ialu népe m indennem ű háztartási és gazdasági c ikke it és 
ita lszükségletét a leg ju tányosabban, úgyszin tén  hamisí- 
®tlan m inőségben. — A m elyik községben fogyasztási 

szövetkezetét akarnak  lé te síten i, a mozgalom kezdői for-,  a . a  n a  liclä . j u  t c n i i j u a j L ,  a  m ű i g  < u u m  a .ü z .u u i  i u r -  j»  u jj n  • ■ ■ —
dúljanak ú tb a ig az ításé rt a ..u.<~ — i —  ......... : J  Levélcím  :

a  M agyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i é s  É rték e 
s í tő  S zö v etkezetéhez , B udapest

IX., Közraktár-utca 34. szám. 12
(Saját palotájában.) — A  HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  50 m illió

korona évi forgalom m al. =
H A N G Y A , B udapest, postafiók 109. szám.
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hajolt a magyar hivatalnokhoz s 
csöndesen súgta:

— Hatezer dollárom.
— Tyüh, de megsegítette az Isten I 

Jól kuporgatott édes uram. No, majd 
egyszerre kiállítjuk a könyvet. Addig 
csak üljön le s várjon.

Ebben a percben nyílott a belső 
ajtó s egy alacsony, kövér, potrohos 
ember lépett ki rajt. Széles kockáju, 
világos ruhát viselt, fehér mellényén 
vastag arany óralánc fityegett, széles 
nyakkendőjében mogyorónyi gyé
mánttű s az ujjain is legalább öt 
gyűrű pompáskodott. Őszes haja 
kopaszra volt nyirva, simára borot
vált hájas arcán mosolygott a jólét 
s arany csiptetője mögül ravasz, sunyi 
szempár villogott a beszélőre. Mikor 
meghallotta a magyar szót, csöndesen 
lapozgatott az egyik nagykönyvben, 
de azért lopva odafigyelt.

— Jól van, majd egyszerre kiállí
tom a könyvet, csak készítse addig 
a pénzét. Tehát 6000 dollár I. . .  
mondja a könyvelő.

Az öreg felütötte fejét. — Mit hal
lok, hiszen maga honfitársam 1 No 
ez igazán nagy öröm. Igaz ugyan, 
hogy mindennap találkozom néhá- 
nyukkal, mert dicsekedhetem azzal, 
hogy nagy bizalommal felkeresnek s 
pénzügyeik lebonyolításával engem 
bíznak meg, de azért mindig boldog 
vagyok, ha egy honfitársam kezét 
megszoríthatom. De miért várna ide
kinn, jöjjön csak be hozzám, ott 
kényelmesebben megvárhatja, míg a 
könyvelő úr a betétkönyvet kiállítja.

Ezzel Radó Károly bankár, — 
mert ő volt az előkelő öreg ur, maga 
előtt a belső szobába tessékelte Is
tenes Mihályt. A következő percben 
nagy bőrszékben üldögélt Mihály s 
vastag szivart tartott a kezében. Még 
a gyufát is a bankár gyújtotta meg.

— Hát most hol is dolgozik, édes 
barátom ? . . .

— Az acélgyárban. Azelőtt az ön
tőkhöz voltam beosztva, de a mel
lem nem igen bírta a nagy hőséget. 
Most egy hónap óta a csiszoló osz
tályban vagyok. Itt könnyebb.

— Hát azután, hogy tudott ilyen 
sok pénzt félretenni ? — Mert ha 
jól hallottam 6000 dollárról van szó. 
Sok pénz, szép pénz! . . .

Istenes Mihállyal forgott a világ.
Mit mondjon, hogyan rejtse el 

zavarát ?. . .  De a bankár választ se 
várva, tovább beszélt: — persze 
örökölte, vagy megütött egy osztály
sorsjegyet ! Az is jó ! . . .

— Örököltem is, felelt csöndesen
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Istenes, meg az otthoni birtokomat 
is eladtam.

— Áhá, áhá! hát akkor maga 
végleg elbúcsúzott a mi szép, édes 
magyar hazánktól. Csak éppen úgy, 
mint én. No, sohase búsuljon édes 
barátom, nyugodt lehet, hogy bol
dogul itt is. Mondhatom magának, 
nagyon szépen boldogul.

Hanem tudja, — mondta egy gon
dolattól megragadva, — ha amerikai 
polgár akar lenni, akkor ne elégedjék 
meg a tőkéjének ilyen hitvány ka
matoztatásával. Mert látja, mit kap 
a pénze után ? Kivételesen, de iga
zán csak kivételesen adunk magának 
három százalékot.

Istenes tisztességtudón közbeve
tette : — otthon ötöt is megadnak, 
uram.

— Persze, persze, de az otthon 
van. Magyarországon nincsen pénz, 
itt pedig semmi más nincsen, hanem 
csak pénz van. Kedvesség, figyelem, 
méltányosság bizony nincsen egy 
gyufaskatulyányi se, de pénz az van. 
Hát tudja édes barátom, a mi Ame
rikánk háromszor nagyobb, mint a 
maguk vén Európája, de csak negyed
rész annyi lakosunk van, mint ma
guknak. Ezért kell nekünk a sok be
vándorló. Mert ezek mind-mind 
munkaerőt hoznak. Az igaz, hogy sok 
pénzt elvisznek, hanem az nem baj. 
Pénzünk úgyis sok van. 45 milliárd 
koronára emelkedik az összes betét, 
míg Magyarországon talán 3 milliár- 
dot ha kitesz. Éppen azért nem igen 
szaladgálunk a pénz után, nem is 
adunk olyan magas kamatot, mint 
máshol, sőt higyje el, a betétek nagy 
része után semmi kamatot sem fize
tünk.

— Hát akkor 3 százaléknál nem 
kaphatok többet ? kérdezte Istenes. 
Nem kaphatnék legalább négyet?...

— Nem, kedves barátom, az ki van 
zárva. Azaz várjon csak, elérhetne 
maga 20—30 százalékot is, De per
sze, akkor merni és akarni is kellene. 
Nem is értem, hogy jóllehet ennyi 
pénze van, hogyan maradhat a gyár
ban ? . . .  Mit gyötri magát reggeltől 
estig?.. . Fektesse be pénzét valami 
életrevaló vállalatba s jót állok róla, 
néhány év múlva dúsgazdag ember 
lesz. Na, gondolja meg 1 ...

Istenes Mihály merengve nézett 
maga elé. A bankár egészen az ő 
leikéből beszélt s szíve rejtett vágyait 
foglalta szavakba. Otthagyni a gyárat, 
elmenni valami ismeretlen helyre, hol 
nem érzi magán a falubeliek vizsgá
lódó tekintetét, ahol pénzét jól érté
kesítheti 1 Szabad, gazdag, előkelő
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akart lenni, ez volt minden vágya 1.. 
De azért ravasz volt, vigyázott ma 
gára, hogy az arcvonásai el ne árul 
ják, mi rejtőzködik lelkében. Közöm 
bösen nézett a falon függő képekr 
s csöndesen mondta: — biztosabl 
a pénz, ha az urak vigyáznak rá I

— Természetes, hogy biztos, d 
most a jövedelmezőségről van szé 
Arról, hogy megelégszik-e 3 száza 
lékkai, vagy pedig 20—30 százaléka 
akar elérni.

A bankár hallgatott s gondolkodvi 
veregette szivarja hamuját egy fényei 
réz-hamutartóba. Kis idő múlva, mint 
ha csak magának beszélne, így foly 
ta tta : — Pedig, ha jól meggondolj; 
az ember, magának mindenképpen e: 
állna érdekében. Végtére is, mint kö 
zönséges gyári munkás, Amerikába: 
nem érvényesülhet. A boldogulás utji 
akkor tárul tel előtte igazán, ha meg 
szerzi a polgárlevelet s az Egyesül 
Államok polgára lesz. Akkor szere: 
olyan jogokat, melyekkel nyűgöd 
otthont, kényelmes életet teremthe 
magának. Egyébként -agyonrobo 
tolja erejét a gyári munkában s í 
legjobb esetben néhány dollárt félre 
kuporgat. Nem élet ez, édes bará 
tóm I. . .

Istenes csöndesen ingatta a fejét
— Talán később majd gondolol 

valamit, most még tudatlan vágyói 
hozzá.

— Mit, tudatlan ? . . .  — Hiszen neu 
kell, hogy miniszterelnök vagy bánya- 
igazgató legyen I Vegyen egy birtokot! 
folytassa otthoni munkáját. Ugy-f 
otthon is gazdálkodással foglalko 
zo tt? ... No hát, látja, itt is csal 
azt kellene tennie. Csak többet hozni 
az a konyhára, mint az acélgyár 
m unka?... Hiszen az a kis ujjábar 
van, ezt meg csak most tanulgatjí 
keserves kínlódással.

— Már az igazi hagyta helyber 
Istenes.

— Nézze csak, véletlenül épper 
tudnék is magának való birtokot 
Persze, nincsen a szomszédban, de 
végtére is North Carolina sincs a 
világ végén. Micsoda buja, termő föld, 
micsoda legelők I Térdig gázol az 
ember a süppedő réten. A földber 
valami különös só lehet, mert az a 
széna, amit innen szállítanak, egye
nesen világhírű. A gabonáról nem is 
beszélek, hiszen azt már bizonyára 
maga is hallotta édes barátom, hogy 
North Carolinában minden eszten
dőben kétszer aratnak a boldog bir
tokosok.

Istenes szíve majd kiugrott helyé
ből a nagy gyönyörűségtől, de azért
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csöndes, fáradt hangon mondta: — 
most nem szerzek földet. De azért 
szeretném tudni, mibe kerülne egy 
olyan birtok?...

_ Csekélység az egész! Igazán
mesébe illő. 240—260 acre föld megfe
lelne magának s az 3800 dollárba ke
rülne. Mégtőkéje is maradna, amiből a 
birtokot felszerelhetné. No, csak gon
dolja meg barátom, kérdezősködjék, 
puhatolódzék s azután jöjjön el és 
mondja meg, hogy mit határozott. 
Én melegen ajánlom ezt a birtokot! . . .

A bankár az órájára nézett. — 
Talán már meg is van a könyve, 
nézzük meg.

Néhány perc múlva Istenes ismét az 
utcán volt. A melléhez lágyan odasimult 
a betéti könyvecskéje s ő boldogan 
szorította kincsét magához. Agyában 
egymást űzték a gondolatok. Tehát 
mégis sikerül! Birtoka lesz és dús
gazdag ember lesz! . . .

Teltek, múltak a napok. Mikor egy 
este a munkából hazamentek, az egyik 
nagy újságpalotából az újságkihordó 
gyerekek százai rohantak szerteszét. 
„Mexikó pusztulása! Mexikó pusztu
lása/•' kiáltották torkuk szakadtából.

Az utcasarkon hatalmas plakátot 
ragasztottak a falra s a létra körül 
olyan tolongás támadt, hogy az em
bert majdnem összenyomták. Bele
telt egy negyedóra, míg odaférköztek 
a plakáthoz s egy angolul tudó ma
gyar cimborájuk lefordította nekik 
annak tartalmát

! ! Sürgöny! !
Vera Cruz, febr. 6. d. u. 4 óra.

„A f o r r a d a l m á r o k  c s a 
p a t a i  g y ő z t e s e n  t ö r n e k  
e l ő r e .  A . k o r m á n y c s a p a 
t o k  t e l j e s e n  t e h e t e t 
l e n e k  .

M e x i k ó t ó l  170  m é r t -  
f ö l d n y i r e  a  f o r r a d a l 
m á r o k  f e l r o b b a n t o t t á k  
a k o r m á n y c s a p a t o k  k a t o - 
n a i  v o n a t á t .  S o k a n  m e g 
h a l t a k .  A t e l e f o n v e z e 
t é k  m e g s z a k a d t “ .
Presidio dél nort, febr. 6.

,,A m e x i k ó i  k o r m á n y 
c s a p a t o k  a  R i o  G r a n d e  
f o l y ó n  a m e r i k a i  p a r t r a  
l é p t e k .  Az a m e r i k a i  c s a 
p a t o k  l e f e g y v e r e z t é k  
ő k e t “ .

»Le Mexikóval! . . . "  „Éljen az 
Egyesült-Államok I . . . “ hangzik az

utcákon. „Vonuljunk be Mexikóba!“ 
kiáltja száz torok s a kiáltás, mint a 
szélesen gyűrűző hullám futja be az 
utcákat. A munka bálványa előtt 
hódoló amerikaiak szivét villámütés
ként járja át a hír. Hát nem támo
gatják hiába már évtizedek óta a 
mexikói forradalmárokat, nem szítják 
hiába az elégedetlenség tüzét, úgy 
látszik, most itt az alkalom, hogy erre 
a földdarabra is rátegye az Unió a ke
zét s nagy birodalmához csatolja.

Másnap a gyár hirdető tábláján 
rövid hirdetés jelent meg, mely a 
munkások tudtára adja, hogy csak 
minden második nap jöjjenek mun
kába. Az igazgatóság ez idő szerint 
még nem akarja elbocsátani a mun
kásokat, azért Így egyezteti össze a 
munkásság és a vállalat érdekeit.

A magyarok kétségbeesve mentek 
burdosz házukba. Arcukra sötét gond 
ült s szemükből eddig ismeretlen 
félelem tüze lángolt. Mit csináljanak ? 
Megmaradjanak fél annyi keresettel, 
vagy új munkát keressenek ? Jól 
meghányták vetették a dolgot s végre 
úgy határoztak, hogy megmaradnak 
a gyárban. Azt hallották, hogy majd
nem mindenütt elbocsátották a mun
kások egy részét. Jobb tehát a biztos 
száraz kenyér, mint az éhenhalás.

Istenes mást gondolt. Egyik reggel 
azt mondta, hogy ő nem megy többet 
a gyárba, mert ő pénzt akar szerezni. 
Inkább nyakába veszi a várost s 
szerencsét próbál. Ha talál valahol jó 
munkát, majd visszatér a többiekért. 
Azzal összekötözte a bugyrát, meg
szorította lakótársai kezét s elment.

Estefelé Radó Károly bankár úr 
éppen az íróasztalát csukta be, midőn 
Istenes Mihály belépett hozzá. Úri 
ruha volt rajt, meleg télikabát, fekete 
kemény kalap. Alig lehetett ráismerni.

— Igazgató ur, — szólt az álmél- 
kodó Radóhoz, — meggondoltam a 
dolgot, megveszem a birtokot.

így történt, hogy egy óra múlva 
Istenes aláírta a szerződést s megvett 
Radó Károly bankártól, kit életében 
most látott másodszor, egy birtokot, 
mit még sohasem látott. A vételárat 
kivette a pénzéből s azonnal kifizette, 
a többit pedig megőrzésre bennhagyta. 
Majd ír levelet, ha szüksége lesz a 
pénzre.

— Örülök, hogy meggondolta a 
dolgot, mondta a bankár. Hiszem, hogy 
nem bánja meg. Gazdálkodjék sok 
szerencsével földbirtokos úr.

Istenes büszkén ment végig az ut
cán. Lám, már vitte valamire. Holnap 
elutazik a birtokára ő, Istenes Mihály, 
a földbirtokos Úr. (Folytatjuk.)

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Eol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik ott a legfőbb kincs, De Isten nem lel bajlákot.
Január 11. vasárnap, Luk. 2, 41—52.

„ 12. hétfő, „ 18, 1 — 14.
„ 13. kedd, Márk 10, 13—16.
„ 14. szerda, „ 9, 33—42.
„ 15. csütörtök, Math. 7, 7—12.
„ 16. péntek, Luk. 11, 5—13.
„ 17. szombat, 1. János 3, 1 —18.

H an gok  a télben.*)
Hol van a kerteknek dalos kis lakója, 
Pillangós, virágos tavasznak hozója ? 
Messze búslakodik szebb, melegebb tájon, 
Üressen áll fészke a lombtalan ágon.
E rideg némaság fagyasztón hat reánk,
Itt van a té l: s nem is imádkozánk!
Fehér hópelyhek zizergő hullása,
Az orkán zokogó, süvöltő zúgása: 
Mennyei dallamként zendül meg a légben 
S újra hitet éleszt a fásult szivekben!
A lélek igényt tart mennyei honára . . . 
Hitetlenek félve borulnak imára.
A tiszta szivüek élnek csak nyugodtan! 
Mert tudják, hogy a rügy az ágakon ott van. 
Mit a zord enyészet keze le nem tarol, 
Tavasz fuvalmára, újraéled, virul.
Mi is úgy érhetünk vidám tavaszt, nyarat, 
Ha buzgó lélekkel imádjuk az Urat 1

Gyűrik György.
*) E g yszerű  falusi em ber leikéből fakad t ez 

a vers .

Apró történetek.
Közli: ifj. Stráner Vilmos.

Egy atyai szív. Egy község lelkésze 
egyszer egy nagyon szegény de be
csületes, tisztességes embert hivatott 
magához; éjjel-nappal dolgozott, de 
mindannak dacára kenyérért síró 
gyermekei többször éheztek. Ennek 
a szegény embernek most tudtára adja 
a lelkész, hogy egyik szegény, beteg 
kis gyermekét ezentúl gyermekmen- 
helyen fogják ápolni és gondozni, 
úgyhogy az apa nagy gondtól sza
badul meg és gyermekének is jobb 
sorsa lesz. Az apa némán végig hall
gatja a lelkész beszédét és megkö
szöni ; egyszer azonban aggódó, re
megő hangon kérdezi, hogy vájjon 
igaz-e, hogy a gyermekek abban az 
intézetben, ahová az övé is kerül, a 
gondnokot „atyának* szólítják ? A 
lelkész igenlő válaszára emberünk 
szeméből sűrű könnyek potyognak, 
szíve elszorul fájdalmában és pana
szos hangon így kiált fel: „Hiszen 
akkor gyermekem azt sem tudja, hogy 
én vagyok az édesatyja /“ Vájjon min
den atya érzi-e ennyire az atyai név
nek fontosságát s tudatában van atyai 
kötelességének, mint az a szegény 
férfi I ? _______
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Az egyház köréből.
Gyászrovat. Az aszódi ev. leány

nevelő intézettel együtt egész evang. 
egyházunk gyászol, mert az evang. 
leánynevelés egyik hivatott papnője, 
az aszódi leánynevelő intézet igazga
tója, Oeschger Adél meghalt. Buda
pesten keresett betegségére gyógyu
lást, de csak a halál váltotta meg 
súlyos szenvedéseitől. Holttestét 
Aszódra szállították s ott temették új
esztendő napján nagy részvét mellett. 
Áldott lelkű, törhetetlen akaratú, evan- 
géliomi buzgóságtól áthatott nő volt, 
kit sok ezerek igaz gyászolása kísért 
sírjába ! Áldott legyen pihenése 1 

A bezi-i gyülekezet aranykönyvé
ből. özv. Varga Mihályné szül. Tóth 
Terézia Ténvőről, annak emlékére, 
hogy azelőtt ő is tagja volt a bezi-i 
gyülekezetnek, a gyülekezet céljaira 
100 koronás alapítványt tett. Ugyanő 
az oltárra 30 koronát adományozott. 
Többen ünnepi oltár- és szószékterí- 
tőre 120 koronát adtak össze. A té
rítők elkészítését s az azokon levő 
gazdag hímzést Révész Sándorné 
ajándékképpen teljesítette. Németh 
Gáborné szül. Kovács Eszter néhai 
édesatvja emlékére értékes feketebár
sony böjti oltár-szószék, urvacsora- 
és keresztelőkő-terítőket adományo
zott. A jószívű adakozókon legyen 
Isten áldása.

Vallásos Ünnepélyt tartott a kemenes- 
magasi-i ev. gyülekezet ádvent 4-ik 
vasárnapján délután 2 órakor a kö
vetkező műsorral: 1. Közének. 2. Ol- 
tári ima. 3. „A hitetlen“ Ábrányi 
Emiltől, szavalta Horváth Matild. 4. 
„Jöjj be, óh mért állsz ottkünn“, éne
kelték a felsőbb osztályú iskolás gyer
mekek Szakái László ev. tanító veze
tése alatt. 5. „A gyermekek vallásos 
nevelése a családban“, irta és felol
vasta Szakái László ev. tanító. 6. „Az 
Úr gondot visel“, énekelték Pálffy 
Mihály és Smidéliusz Sándor ev. ta
nítók. 7. Fohász Berzsenyi Dánieltől, 
szavalta Smidéliusz Sándor ev. tanító. 
8. „Ne szállj perbe én velem“, éne
kelték Pálffy M. és Smidéliusz S. 
tanítók. 9. Oltárt ima. 10. Közének. 
A 16 korona 96 fillért eredményezett 
offertórium, amelyhez Szakái László 
tanító még 2 koronát adományozott,

a szegények felsegélyezésére fordít- 
tatott.

Eljegyzés. Pohánka Margit, lapunk 
emelkedett lelkű, kedves költője, ki
nek egy szép költeményét ez alka
lommal is bemutatjuk, jegyet váltott 
Sombory Elekkel. Az Isten gazdag 
áldását kérjük az ifjú jegyespárra. 
Szívből kívánjuk, tegye őket az Isten 
olyan boldoggá, min ahogyan azt jó 
szívük megérdemli.

Kiss János magvarbolyi kántortanító 
jegyet váltott Skriba Vilmával. A sze
rető szívek boldogságát tegye állan
dóvá a jó Isten!

K arácso n y es ti ünnepek. Megható mó
don ünnepelték meg karácsony estéjét a va- 
dosfai, mihályi-i, kisfaludi, magyarkeresztúri, 
zsebeházi, potyondi és gyórói nőegyletek Az 
ünnep mindenütt estéli könyörgéssel kezdődött, 
melyeknek igazán karácsonyi hangulatot és 
áhítatot adtak a gyönyörűen feldíszített kará
csonyfák és a körütöttük örvendő boldog 
gyermekek, kik meghatva fogadták a szerető 
női szívek csemege- és tanszeradományait. A 
mihályi-i, magyarkeresztúri és kisfaludi nő
egyletek, — ez utóbbi a műkedvelők által nagy 
sikerrel előadott „Gyimesi vadvirág“ c. nép
színmű tiszta jövedelméből, — szegényeiknek 
pénzt és ruhaneműt is adományoztak. A kö
nyörgést a vadosfai, magyarkeresztúri, gyórói, 
zsebeházi és potyondi iskolákban a gyerme
kek, a kisfaludiban felnőttek szavalat- és ka
rácsonyi ének-előadásai követték, melyeket a 
tanítók rendeztek és tanítottak be kiérdemelve 
a szinte egész jelenlévő gyülekezet, több he
lyen a más vallású közönség elismerését és 
meleg köszönetét azért, hogy a szeretet esté
jét ily kedvessé és emlékezetessé tették.

A feh é rc su rg ó i evang. nép isko lában  
is szép karácsonyfa-ünnepély volt. Gróf Ká
rolyi József országgyűl. képviselő kegyes és 
jószívű neje, Wenckheim Margit grófné áldo
zatkészségéből, ki sok szép mindenfélével 
megrakott karácsonyfát, azonkívül még az 
iskolás gyermekek részére sok-sok játéktáigyat 
és ruhanemüeket ajándékozott. Ezen kis Jé
zuska által hozott karácsonyi ajándékot a 
szerdán délutáni könyörgés után, az egyház- 
község majdnem telies számú híveinek jelen
létében osztotta ki Gömbös Sándor ev. levita
tanító a gyermekek között, melyet alkalmi 
szavalatokkal, énekekkel, bibliai olvasással és 
a levita-tanító által tartott irásmagyarázattal 
egy rövidke iskolai ünnepély előzött meg. Nagy 
volt az öröm a kis emberkék között, a bol
dogságtól ragyogó szemekből ki lehetett ol
vasni a meg'epetést és hálát azon kis Jézuska 
iránt, ki a gyülekezet nagylelkű pártfogójának 
személyében s az ő jószívűségében bekopog
tatott először a mi kis leánygyülekezetünk 
kicsiny iskolájába. Áldja meg az Isten jósá
gáért.

A v asn ád asd i evang. iskolás gyerme
keknek ez évben először állítottak karácsony
fát Mesterházy Imre tanító buzgólkodásából. 
A szép karácsonyfa ünnepélyen az egész gyü
lekezet részt vett.

A körm endi evang. nöegy le t ebben 
az évben is szép karácsonyfát állított az is
kolásgyermekek részére s a szegény gyerme
keket meleg ruhával, lábbelivel, könyvekkel 
stb. látta el. Erre a célra az egyesület 160 
koronát áldozott.

Vallásos estély. A bezi-i ev. gyü
lekezet dec. hó 21-én, azaz ádvent
IV. vasárnapján szépen sikerült val
lásos estélyt tartott, mely alkalom
mal az érdeklődő hívek zsúfolásig 
megtöltötték a templomot. Az ünne
pély tárgysorozata a következő volt:
1. Gyülekezeti közének. 2. Oltárt 
imádság, mondotta Révész Sándor 
lelkész. 3. „özvegy anya karácsonya“. 
Költemény Petrovics Somától. Sza
valta Káídi Lidi hajadon. 4. Orgo
najáték. Előadta Nagy Lajos tanító.
5. „A gályarabok története“. Irta és 
felolvasta: Eőry László ev. theolo- 
giaí hallgató. 6. „Térj magadhoz 
drága Sion“. A gályarabok éneke. 
Énekelték az iskola növendékei Nagy 
Lajos tanító vezetésével. 7. „Utolsó 
sor“ Költemény dr. Váradi A.-tól. 
Szavalta Horváth Károly tanító. 8. 
Záró imádság mondolta Révész S. 
lelkész. 10. Gyülekezeti közének.

Nemeslelkü alapítvány. Bükön He- 
tyésy Jánosné szül. Széli Ilona emlé
kére a gyászoló felek 400 koronás 
alapítványt tettek a templomra. Az 
Ég ura adjon az elköltözöttnek édes 
pihenést a sír ölén, az emlékét ke
gyelettel őrizőknek pedig adjon vi
gasztalást.

A magyarszombathelyi ev. nöegylet
a hívek kívánságára óév estélyén is
mét vallásos estét rendezett, melyen 
már nemcsak az evangélikusok, ha
nem több katholikus — még a plé
bános is — résztvettek. Molnár Gyula 
lelkész ez alkalommal „a kegyelet- 
sértésről“ tartott a figyelmet mindig 
lebilincselő előadást. A gyermekkar 
alkalmi éneket adott elő. Csurgay Er
zsiké és Takács Erzsiké szavaltak. 
Az est közénekkel kezdődött és zárult. 
Offertórium ismét a nőegylet pénz
tára javára volt, melyet az utóbbi 
években az áldozatkészség teljesen 
kiürített, több mint 1000 koronát köl
tött ugyanis a templom külső díszí
tésére, vaskerítésre.

Adakozzunk a Harangszó terjesztéséra 1
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Itthonról.

1914. január 11.

Földgáz Nyitramegyében. Egbellnél 
Nyitramegyében nagy gázforrást talál
tak. Állítólag a gázforrás vetekedik az 
erdélyi gázforrással.

Gyermekek veszedelme. Vámospárcs 
községben (Hajdú m.) a difteritisz- 
járvány megdöbbentő mértékben pusz
tít. Rövid időn belül a község gyer
mekeinek hetven százaléka halt meg 
difteritiszben és a járvány még egyre 
terjed.

Nagy hóvihar a felvidéken. A na
pok óta tartó kisebbmérvü havazás 
a múlt héten erős hóviharrá fejlődött. 
Több felvidéki városban hetven centi
méter magas a hó. A kocsi és gyalog
forgalom sok helyen megszűnt. A vo
natok sokat késtek.

Az ország1 dolgáról.
A képviselöház szünete. A képvise

lőház dec. 30-án rövid ülést tartott, 
melynek napirendjén csupán az elfoga
dott törvényjavaslatok harmadik olva
sása szerepelt. A Ház azután január 
tizenkettedikéig elnapolta üléseit.

A főrendiház a múlt év utolsó 
napjaiban szintén ülést tartott s a 
jövő félévi állami költségvetést elin
tézte. A főrendek minden előterjesz
tést és minden törvényjavaslatot vita 
nélkül megszavaztak.

A politika újéve. A politikai pártok 
vezéreit pártjuk az újesztendő alkal
mával üdvözölték. Tisza István mi
niszterelnök válaszában a jövő mun
kálkodásnak részletes programmját 
adta; e szerint legközelebb a közigaz
gatás államosítását veszik munkába. 
Justh Gyula kijelentette, hogy nem
csak Tiszának kell buknia, hanem 
pártjának is, mert ezzel a párttal nem 
békülhet ki az ellenzék. — Kossuth 
Ferenc és Apponyi a szervezkedés 
szükséges voltát hangsúlyozták, — 
Károlyi az összetartás és kölcsönös 
bizalom, a pártegység szükségessé
gét. — Andrássy levélben köszönte 
meg az üdvözlést. Harcot hirdet ő is, 
de hozzáteszi, hogy ha lehet, úgy a 
tisztességes békét el kell fogadni.

A n a g y v ilá g b ó l.
A horvát országgyűlés. Míg itthon 

elcsöndesedett az ünnepek hetére a 
politikai küzdelem, addig Horvátor
szágban teljes erejével kitört. A képvi
selőház megalakulása is óriási viharok 
{'őzt történt meg. Különösen a királyi 
biztost támadták hevesen. A korelnök

nem is akarta a megalakulást lehetővé 
tenni. Húsz órás gyűléssel sikerült 
csak a képviselőházat megalakítani.

Tüzveszedelem a külföldön. A hal
dokló esztendő utolsó sóhajtásai még 
egy sereg veszedelmet hoztak s az 
utolsó napok méltók maradtak a sze
rencsétlen esztendőhöz. Montreált, 
Kanada fővárosát látogatta meg elő 
szőr a csapás, s a virágzó nagy 
város egész negyedeit pusztította el 
A második katasztrófa Bsrgenben 
volt, a hol nagy ipari vállalkozások 
hamvadtak el. A harmadik tüzvesze
delem Szan-Szebasztiánban tört ki s 
elhamvasztott egy nagy cirkuszt. A 
balszerencsével teli esztendő lobogó 
tűzzel búcsúzott el a világtól, amelyen 
a háború annyi sebet ejtett.

Öt millió márka egy erdei szabad 
iskolára. Egy berlini polgár, aki 
nem akarja, hogy nevét elárulják, öt 
millió márkát adott a városnak egy 
erdei szabad iskola létesítésére és 
föntartására.

Mi tö r té n t m ég ? Éhínség ütött ki Ja
pán néhány tartományában. Az emberek tíz
ezrei a legnagyobb nyomor elé néznek A 
kormány 6 millió jent osztott ki az éhezők 
közt. — A cári család ellen tervezett össze
esküvésnek jöttek nyomára. Az összeesküvők 
az egész családot ki akarták végezni. — A  
német Fritz gőzös összeütközött a Ariadne 
angol gőzössel Az angol gőzös elsülyedt. 
Többen a tengerbe vesztek. — Egy francia 
ember repülőgépén 6150 méter magasságra 
emelkedett. Eddigelé ez a legnagyobb ma
gasság mit sikerült elérni. — A törökök 
uralkodója súlyos beteg. Sok jel arra mutat, 
hogy a nemzetét ért súlyos csapások elmé
jében is megzavarták. — Vasúti kisiklás volt 
Hollandiában. Ot ember meghalt, sokan meg
sebesültek. — Olaszországban Tőrre Anun- 
ziataban tűzijátékra készültek. A házban rob
banás történt s 14 ember meghalt. — Szo
morú karácsonyfa ünnep volt Amerikában, 
Calametben (Michigan). Munkásgyermekek 
vették körül a nekik felállított karácsonyfát, 
midőn valaki „tűzet“ kiáltott. A nagy tolon
gásban 82 embert agyontapostak.

A Harangszó perselye.
A H aran g szó  terjesztésére eddig be

folyt 190 kor. 58 fül. Újabban adakoztak: 
Várallyay Idus Kisgeresd l -20 K, Lőrincz Jó- 
zsefné Jákfa 1 K, Raposa Ferenc Felsőcsa
logány 1 K, Nagy István Mesterháza 50 f, 
özv. Szokodi Imréné Gecse 1 K, özv. Nagy 
Ferencné Mesterháza 50 f, özv. Koller Im
réné Pécs 50 f. Összesen 196 K  28 fillér.

A jókedvű adakozót szereti az Isten !

G A B O J N A Ä B A K .

A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz
malmából Körmend, 1914 évi jan. hó 8-án.

Búza 19.60, Rozs 14 80, Árpa 14.40, Zab 
14.40. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékban értetődnek.

V E G Y E S  H I R D E T É S E K .
Egy hirdetés dija: Az első 10 sző (beleértve a vas- 
tagbetüs címsort) 1 kor. Azon túl minden további 

szó közönséges betűből szedve 6 fillér. 
Eelülflzetök vagy adakozók névsoránál soronként 

10 fillért számítunk.

A „Jótékony célú műkedvelő előadás Szarvas- 
kenden“ c. közleményhez. Felülfizetók. Mol
nár Lajos (Molnaszecsőd) 3'50 K, Kapi Béla, 
Kopcsándy Sándor (r. kath. esperes), Nagy 
Irma 2—2 K, id. Boda Lajos, dr. Bock Pál, Koch 
Amália, Mesterházy Imre (Molnaszecsőd), Mol
nár Dezső, Murányi József, Baksa Gyula, id. 
Sibrik Kálmán 1 — 1 K, Lichtenstein József, 
Varga Kálmán 150 —1'50 K, Boda Lajos, Boda 
Ilona, Ferner Samu, Bock Lajos, Grünwald 
Simonné, Nagy Lajos, ifj. Nagy József, Murányi 
Józsefné, Stájer Kálmán, id. Tóth József 50—50 
f. Nagy Józsel 40 f, Biczó József 20 f, Agg 
István 2 K, Tóth Jánosné, Farkas József 
1—1 K.

......  .............. y

Toronyóra-
készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n .
(Vasmegye.)

A l a p i t t a t o t t  1 8 8 6 - b a n .  
Saját házában.

|  K i t ü n t e t v e :  $
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve.
£____________________________i

S z a ló k y  Z s ig m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
S zen th áro m ság té r. 

H om okkő-, m Brvany-, g rán it-, 
sy e n it s irk ö ra k tá ra . 

K a ta sz te ri fö ld m é ré sh ez  szü k 
ség es  k ö v e k e t ra k tá ro n  ta r to k . 
E p ü le tm u n k á t és m in d en n em ű  

ja v ítá s t e lfogadok . 12
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•  Elsőrendű harangiryAr, szerel a ki- 
tűnő Pozdecli-féle rendszer szerint.

J*L„ JURISICS MÁRTON
e. ûyú-, szerszám-, harangöntő- és

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
\ |1  Alapítva 1868. Telefon 77—61. 

■ 3  1 \ \  Elvállal minden e szakmába vágó 
|  \ \  munkát, u. m .: elsőrendű haran- 

;!IliilMflMiJL H gok szállítását, régi harangok át- 
§  öntését, régi harangok átszere- 

Ej lését Pozdech-féle forgatható ön- 
M töttvas-koronára, esetleg  forgat- 

M J W f t h a t ó  kovácsoltvas-koronára, klko- 
. 1 « pot t  csapok kicserélését stb.

Készít fekvő és álló harangvas-

w 1 " Költségvetéssel szívesen szolgál, 
i Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 

emelőket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisz tességes  kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I

utódai
első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,

i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  12
tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X . ,  K o lo z s v á r i-u tc a  13.

A i ' . j o g - y / ö k  I n j r y o i i  é s  b é r m e n t v e !

PflUI gépgyár
R H U  S Z O M B A T H E L Y .
Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
12

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
-------------- or^onaépitők.----------
Két arany, 1 ezüst és 1 nagy millenlnnit éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami aranyéremmel kitüntetve. 

Alapíttatott 1867-ben.

Orgona- és harmoniumgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építői. —

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a legjutányosabb árak mellett művészi kivitelben. Raktáron kitűnő hangú

h a r m o n l u m o k  m in d e n  n a g y s á g b a n .
E lektrom os fújtató készülékek. 12

Árjegyzéket kívánatra ingyen küld az „Egyházi Müipar“ szerkesztősége.

S. KOVATS  
MENYHÉRT
mű-orgona építő intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me- 
chénikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 

átalakításokat, javítást, 
hangolást mérsékelt árak 

mellett az ország bármely részeben gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 7

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV SSE
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron:

Félv&szon kötésben, táb lán  k e h e l ly e l................................................K 2.20
Egészvászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
Egyszerű bőr „ „ „ „ arany „ „ 6-—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ B 8.—

j, borjubőr w » * 12.—
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ „12*  —
Dallamos könyvocske a  Kér. E n e k e sk ö n y v h ö z ........................... ......  —.24
Fenti árakból m indazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek m eg, 25°/o árengedm ényben részesülnek, de a szállítási költ
séget m indenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell viseln ie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

____  _____  ___  n

W E L L I S C H  B É L A
könyv-, papir-, zenemű-, író- és rajzszer-kereskedése

SZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletű Lelkész Urak nagybecsű 
figyelmébe raktáron levő egyházi nyomtatványait, 
úgymint: születési, halálozási, esketési, konfir
máltak anyakönyvét és anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tankönyvek liasonlókép nagy 
választékban raktáron vannak. Jegyző- és száma

dási könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid áraki Pontos és gyors kiszolgálási

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

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak , kéziratok  és m indennem ű m eg

k eresések  a szerkesztőség  oím ére K örm endre (V asvárm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is.

..i

T A R T A L O M :  H a m v a s  J ó z s e f :  Kicsiny udvar . . .  (Vers.) — R ó n a y  B. G y u la :  Mindeneket megpróbáljatok. 
G y u la :  Minden szenvedély súlyos betegség. (Elbeszélés.) — K a p i  B é la :  Ami erősebb az embernél. (F.lbeszélé

G a z d a :  A burgonya rothadása. — Ország-Világ. — Persely.

.! — N o v d k  
) — M a g y a r

Kicsiny udvar . . .
Kicsiny udvar két ablakja . . . 
Lelkem nehéz gondolatja 
Sok bús órán oda tér meg.
Beh más is volt ott az élet.
Nem vert ott a gond le engem, 
Nem ért ottan el a bánat.
Édes anyám kis hajléka,
Úgy vágyom én teutánad.

Aki lakta, már nem lakja,
Másra hint fényt az ablakja.
Most is megvan az az udvar,
Most is megvan az a hajlék.
De ha oda kéne mennem,
Talán bizony belehalnék.

Hamvas József.

Mindeneket m egpróbáljatok. . . !
ir ta  : Rónay B. Gyula.

. -Mindeneket megpróbáljatok és ami 
|0' megtartsátok! “ Ez az apostoli 
dtés jut eszembe, ha rágondolok

egyes szokásokra, amelyek közöttünk 
élnek s uralkodnak; amelyeket már 
régóta próbálunk s látjuk is, hogy 
nem jók, mégis megtartjuk őket. 
Bizony sok mindent megpróbál az 
ember, de csak ritkán tartja meg azt, 
ami jó; a rosszat, az anyagilag s 
testileg-lelkileg károsat inkább!

Láttunk az egyes községek s gyü
lekezetek életében dívó néhány oly 
helytelen szokást, amelyre elmond
hatjuk ugyancsak a nagy apostollal: 
„Nem kellene ezeknek így lenni, 
Afiai 1“

1. Ilyen pl. a gyermek-születést s 
keresztelést követő, sok helyen divat
ban levő u. n. „paszita.“

Jogos és elvitázhatatlan az öröm, 
amely betölti egész valónkat, mikor 
„ember születik a világra“, de semmi 
észszerüség nincs abban, hogy abból 
kifolyólag oly nagy vendégeskedés, 
valóságos „kis lakodalom“ tartatik 
egyes helyeken.

így volt ez régebben az én gyü
lekezetemben is : cigány-zene s dinom- 
dánom kivilágos-kivirradtig 1 S mint
hogy a szegényebb sem akart e te
kintetben elmaradni a gazdagabbtól, 
— még ha úgy kérte is föl a rávalót —,

az anyagi jólét, a vagyonosodás „rák- 
léptekkel* haladt előre. Elgondolható, 
minő anyagi rombolást vitt végbe ez 
az áldatlan szokás ott, ahol Isten 
kegyelméből egymásután jött a gye
rek a világra 1 De Istennek hála, még 
jókor felülkerekedett és diadalmasko
dott a józanabb belátás, amely örökre 
száműzte innét e végtelen káros szo
kást. Egyik áldott emlékű elődöm 
idejében a gyülekezet (gyülekezet és 
község egy, mert úgyszólván tiszta 
evangélikus) egyakarattal elhatározta, 
-— hála és dicséret érette —, hogy 
paszitát többé nem tart s amely gyü
lekezeti tag ezen határozatnak ellene 
szegül, 100 koronát fizet a gyüleke- 
kezeti pénztárba. Ezt a „kötelezvény“-t 
alírta mindenki. A paszitát azóta
nem ismerjük s hogy sok ember 
tönkre nem ment, sőt örvendetesen 
gyarapodik az anyagiakban, ennek 
köszönheti. . '

2. Ilyen egyiptomi csapás a „la
kodalom“ is.

Igaz, hogy ezt nem lehet oly köny- 
nyen eltávolítani, a föld szinéről oly 
egy-kettőre elseperni; annyira bele
illeszkedett s belegyökeresedett — ős
időktől fogva — a népéletbe. De
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változtatni rajta, módosítani s egy
szerűbbé tenni igenis lehet 1 A mai 
formájában, amikor a legtöbb helyen 
2—3 napig is eltart, ez is esztelen- 
ség, oktalanság.

Kinek is tartjuk a lakodalmat? Ta
lán az új párnak ? Dehogy ; legfeljebb 
annak a tiszteletére. Tartjuk tulajdon
képen azért, hogy az a meghívott 
40—50, vagy 100 ember jól egyék, 
jól igyék, miként az evangélomi gazdag 
is vígan lakozék s valóságos „tatár
járás“-t vigyen végbe az örömszülők 
javai között. Hát kénytelen ezzel 
valaki ? 1

Mennyivel okosabbak e tekintetben 
a nagyurak. Adnak egy ebédet, vagy 
vacsorát s azután széled az egész 
lakodalmas frekvencia. Pedig ezek 
erszénye jobban kibírná, mint a sze
gény emberé, akinek ha van 4—5 — 6 
fia, vagy lánya, hát igazán az anyagi 
romlásnak nézhet elébe. Óhajtja gyer
meke boldogságát, de retteg előre a 
lakodalomtól, amely mindannyiszor 
egy-egy „anyagi-mohácsi vész“-t je
lent számára.

Mennyire okos és üdvös dolog 
volna — ha már egészen el nem 
hagyjuk is — legalább szerényebb, 
egyszerűbb korlátok közé szorítani 
az egész vígságot; amit pedig ezen 
fölül reá szoktunk költeni, azt oda
adni annak az új párnak egy kis 
„segítő-pénz“-ül. A „fészek-rakás“ 
nehez munkájában, a kezdet-kezdetén 
de igen megköszönnék 1

Nagyon helytelen s elitélendő szo
kás végül a „halotti tor", melyről 
következő cikkemben szólok részle
tesebben.

M J  -

Minden szenvedély súlyos betegség.
, Elbeszélés. Irta : Novak Gyula.

Még a falu legvénebb embere, 
Darkó Péter uram sem tud vissza
emlékezni több ilyen csúfos időre; 
ez a rettenetes szélvihar meg-meg
hajlítja még a legerősebb fákat is, 
annyira, hogy kopár águk a. földet 
törüli s olyan szomorú, fájdalmas 
nyögéstől hangzik a közeli erdő, 
mintha a magas hó alól kisírna az a 
sok elhervadt virág. Egyszóval rette
netes idő volt biz a z ; mintha csak 
ítéletnapja volna.

Minden házikó ablakából kipislo
gott egy szelíd mécsvilág a sötét éj
szakába s benn, a meleg szobában, 
együtt ül a család apraja-nagyja ün
nepélyes hangulatban, mintha ezzel 
is jelezni akarná a nagy napot: ka
rácsony ünnepét.

Biró uram megelégedéstől ragyogó 
arccal szívja makrapipáját s boldogan 
szúrja meg könyökével az „anyukot“, 
ha az nem kiséri elég nagy figyelem
mel a Laci gyerek játékát, ki már is 
úgy néz bele abba az új könyvbe, 
mintha legalább papnak készülne s 
falni akarná a tudományt; aztán 
gondol egyet s kitekint a csillagtalan 
éjszakába. Úgy rémlik előtte, mintha 
a szél kurjantgató hangokat hozna 
errefelé, mintha egy rossz hegedű 
cincogása vegyülne bele a vihar zú
gásába. S csakugyan megcsörren a 
kocsma ablaka s ezer darabra törve 
hull ki belőle az üveg: valami részeg 
betyár kiütötte az öklével.

— Szegény jó Babosné asszo
nyom I — sóhajt fel magában biró 
uram szomorúan — milyen karácso
nya van neki!

— Miről tűnődik kigyelmed ? — 
kérdi a felesége.

— Csak az piszkálódik a fejem
ben, hogy nem-e Babos Mihály mu
latozik odaát? s ujjával a kocsma 
tájára bökött. — Nagy ott a lárma, 
pedig a tisztelendő úr ugyan meg
tiltotta ezen a szent napon a dorbé
zolást !

Míg biró uram a mulatozók kilé
téről tűnődik, azalatt künn a rideg 
éjszakában Babos uram kis leánya 
fut s apró lábacskája mindig jobban 
belesüpped a magas hóba. Fázik 
szegényke rettenetesen. Az ócska, 
vékony ruhácska alig födi be didergő 
tagjait. Rongyos cipőibe behatolt a 
hó s vékony szoknyáját ide-oda le
begteti a szél, hogy meztelen lábacs
káit még pirosabbra csípje. Ha nem 
volna az a gyönyörű, aranyos haja, 
akkor bizony a nyaka is megfagy
hatna. Apró, fehér fogait hallani, mi
ként vacognak ; amint a hideg kipré
sel egy-egy meleg cseppet a szeméből. 
De ő csak megy előre a setétben, 
mintha már hozzá volna szokva a 
kegyetlen hideg elszenvedéséhez.

Megállt végre egy rokkant kunyhó 
ajtajánál s bemegy annak egyetlen 
szobájába, melynek szegletében egy 
fiatal sápadt asszony öltögeti a tűt 
emésztő szorgalommal. Az a sok 
apró öltés gyorsan sorakozik egymás 
mellé s úgy mosolyog vissza a vá
szonról, mint a fényes gyöngy. Mintha 
csak képmása akarna lenni annak a 
sok tiszta gyöngynek, mit a sok fáj
dalom, nélkülözés csalt ki a szomorú 
asszony bágyadt szeméből. Amint 
meglátja kis lányát, egy pillanatra 
megáll munkájában, magához szorítja 
a kis fázó jószágot.

— Mi hirt hoztál Csókáéktól ? 
Megadták a pénzt?

— Nem édes anyám, azt mondták, 
ha megviszi a varrást, akkor fizetik 
ki azt a két hatost.

A szegény asszony szive elszorult 
az üzenetre: — Úgy hát ismét nem 
ehetünk holnapig — gondolta magá
ban s gyorsan hozzálátott munkájá
hoz. Tán el tudja még végezni ma 
éjjel — holnap reggelig s akkor is
mét jól fognak lakni egyszer kenyér
rel. Lázas sietséggel varrt. Ujjai 
megdermedtek a hidegben, lábai fáz
tak, könnyei majdnem jéggé fagytak 
szemében, de azért csak varrt.

A kis leány áhitatos szeretettel 
követte anyjának minden mozdula
tát ; csendesen, türelmesen meghúzta 
magát a sarokban. Ha kitekintett az 
ablakon, látta, miként gyúlnak ki 
egyenkint a karácsonyfa gyertyái 
minden szomszéd ablakában ; tudta, 
hogy most a Jézuska ott van Mol- 
náréknál, meg Szabó Jánoséknál meg 
mindenhol . . . csak őhozzájuk nem 
jön. Pedig ő sem vétett ellene sem
mit és imádkozik mindennap. . .

Lassankint kialusznak a szomszéd
ban a gyertyák. Késő van, nyuga 
lomra tér mindenki. Rózsika nem tud 
aludni, gyötri az üres gyomor.

— Édes anyám I Minden kenyér 
elfogyott már ?

— Elfogyott minden ennivaló Ró- 
zsikám. Majd holnap kapsz. Addigra 
megvarrom ezt Csókáéknak s meg
fizetnek érte 1

Látja, hogyan hullanak anyja sze
méből a könnyek arra a fehér vá
szonra s hallja azt az elnyomott, 
nehéz sóhajtást, mely kitör a csüggedt 
kebelből. Szívét remegés fogja el s a 
gyermeki szeretet elönti egész valóját.

— Ne sírjon édes anyám, hiszen 
már nem vagyok éhes. — Lefekszik 
csendesen s el akar aludni, de nem 
tud. Kis fejében folytonosan egy 
gondolat motoszkál: miért nem jött 
hozzájuk is a kis Jézus, mikor min
denhova elment? Miért ad az Isten 
másnak fehér kalácsot s megtagadja 
tőlük a fekete kenyeret is ? Töpren
géseinek hangot ad : — Miért harag
szik ránk az Isten ?

— Nem haragszik ránk Rózsika 
— vigasztalja elfojtódott hangon a 
szegény anya. — Sőt inkább szeret 
bennünket I

— Oh — sóhajtja magában a kis 
ártatlan — csak ne szeretne bennün
ket hát olyan igen 1 Csak úgy sze
retne, mint Molnárékat, vagy Szabó 
Jánosékat. Azoknak szeretetét fehér 
kaláccsal jutalmazza.

1914. január 18.
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Végre nagysokára elalszik.
A fiatal asszony mindig jobban 

fázik. Megdermedt ujjai alig tudják 
a varró'űt fogni s nagy lelkierőbe 
kerül neki szemét nyitva tartani. Ez 
a negyedik éjjel, hogy folytonosan 
dolgozik. Már a sok éhség és vir
rasztás egészen kimeríti minden ere
jét. Aláásta egészségét. Mikor a bak- 
ter reggelfelé elkiáltja a három órát, 
akkor még dolgozik, de már a var
rótű nem jár oly biztosan kezében; 
nem is látja, hova bök, egyenlők-e 
az öltések ?

Négy óra télé hangos kurjongatá- 
sok között közeledik két részeg em
ber a házuk felé. Rekedt hangon 
énekelnek. Aki látja őket, kitér előt
tük. Aki hallja hangjukat, megfordul 
ágyában borzadva.

Az egyik megáll Babosék háza 
előtt s rettenetesen dörömböl. Ottben 
nem hallják a lárm át... A kimerült 
asszony az asztalra dűlve aluszik. 
Elvirágzott teste, lelke nyugszik. A 
varrótű kiesett kezéből, a mécs szo
morúan pislog mellette. . .  ;

A dörömbölés hangosabban hang
zik, közbe-közbe undok káromkodá
soktól tarkítva . . . Nem hallja senki. 
A részeg ember nekiveti magát az 
ajtónak s éktelen szitkok között be
dönti azt.

A nagy reccsenésre halálos csend 
következik. Rózsika ijedten nyitja ki 
szemeit. A halavány asszony resz
ketve emelkedik fel helyéről s meg
rémülve áll meg az ajtó előtt. Ott 
hentereg mámoros ura sárosán, ha
vasán s egetverő káromkodás közt 
igyekszik lábra állani. A szegény 
asszony lehajol, hogy segítse, de 
nincs hozzá ereje. Régen nem evett, 
nem aludt; olyan gyenge, hogy a 
szellő is fújja.

De a részeg ember, mint egy dü
höngő vadállat megragadja a védtelen 
teremtést, lerántja magához a földre 
s piszkos szitkok közt kiabálja: .Mi
ért nem eresztettél be kutya ? Miért 
zártai ki a hidegre ?“ — s belemá- 
lyeszti vaskönneit a remegő asszony 
öyenge vállába. De az nem felel rá 
semmit, nem sikolt fel fájdalmasan, 
mikor a vér kifeccsenik fehér husábó1, 
nem birkózik a dühöngővei, hogy 
megszabadulhasson az összecsődített

szomszédság segélyével annak karmai
ból, csak odanéz félve, remegve a 
kis ág^ra, nem ébred-e fel az a sze
gény gyermek ? Látja-e ezt a jelene
tet, mely undort, utálatot ébreszt benne 
apja iránt ? Mely meghagyja őt abban 
a szomorú gondolatban, hogy harag
szik rájuk az Isten ?P

A kislány azonban odatekint s látja, 
hogy édesanyja, ki meg akart szaba
dulni a kemény ütlegek alól, kékes
zöldre válván fuldokolva rogy a pad
lóra, élesen felsikoltott. Azután resz
ketve temette két kezébe arcát.

— Édesanyám lábát is kitöri!
A részeg mint egy szomjas hiéna 

talpra állott s vérben forgó szemekkel 
rohant a gyenge kis teremtésre. De 
egyszerre megállott, feltartóztatták.

Az a gyenge asszony, ki csak pár 
perccel előbb rogyott össze az ő 
acél markától, most magához térve 
eléje vetette magát. Az volt szívének 
legmegsebezhetőbb része, az a nyo
morult gyermek. . .  azt ne bántsa 
senki.

— Azt hiszed nem zúzlak össze 
téged is, te szúnyog ? — kérdi vad 
dörömböléssel a nyomorult. Lódu’j 
el utániból, különben irgalom nélkül 
leütlek, mint egy. . .

A gyenge asszony emberfeletti erőt 
fejtett ki gyermeke megmentéséért, 
a részeg ember sokáig hiába küzkö- 
dött vele nem bírta ellökni utjából, 
végre egy gyors mozdulattal lehajolt 
s csizmaszárából kirántotta éles bics
káját — azzal egy hosst ú, mély ba
rázdát hasított a szegény asszony fehér 
keblébe, ki egy „jaj“ szóval össze
rogyott.

Most a kis ágynak rohant eszeve
szetten a gazember. A kis áldozat 
remegve bújt a takaró alá, csak arany
szőke haja látszott ki, meg két kö
nyörgő nagy szeme, mintha azt akarná 
mondani vele: ne bánts.

Az óriási ököl azonban odasújtott 
arra a finom halántékra, melynek át
látszó kék erei egyszerre elfeketedtek 
s egy észbontó sikoly hasította a csen
des levegőt. . . utána több kínos, hosz- 
szú hörgés következett, mintha egy 
ártatlan kis lélek akarna megválni a 
testtől, melyből búcsút vesz lassú, 
tompa nyögésekkel.. .

Olyan szomorúan, kétségbeesetten

hangzott egy darabig a takaró alól, 
aztán mindig csendesebb, halkabb lett 
a nyöszörgés, mindig akadozottabb, 
rövidebb a lélekzet, végre elcsende
sült minden. — Halotti csend töltötte 
be a kis szobát.

A gyilkos ott állt az ágy előtt meg
dermedve. Mámoros lelkében meg
mozdult valami s zsibbadt szívében, 
mintha fájni kezdene egy hely, kime
redt szemeit folyton arra a szőke fe
jecskére szegezte, nem mozdul-e meg 
az többé ?. . . Mintha a zsibongó fülei
ben még mindig visszhangzanék az
a kimondhatatlan fájó sikoltás........
mintha a lehunyt szemek mögül köny- 
nyek akarnának előtörni...' mintha 
az a pici, ártatlan ajak átkot szórna 
az ő fejére I. . .

Egyszerre összerezzent. Amint a 
gyilkoló kést még mindig magasan 
tartotta jobb kezében; azon végig 
folyt lassan a meggyilkolt asszony 
meleg vére s odacseppent a keze 
fejére.

Mintha futó tűz lenne az ott a ke
zén, annyira égette. S még sem merte 
onnan letörülni azt a keskeny, piros 
szalagot, mit az a nagy vércsepp 
rajzolt oda, csak hagyta, hogy szá
radjon meg ott.

Most egyszerre elrepült a mámor, 
mely eddig fátyolozva tartotta ködös 
elméjét, most egyszerre belátta, mi
lyen őrült, rossz cselekedetet tett pá
linkától hevült állapotában, hogy ré
szeg fejjel egész boldogságát, becsü
letét, mindenét tönkretette.

Babos uram kezdte érezni e súlyos 
betegség szomorú következményét s 
hetyke lelke egyszerre megtörött, a 
keserű bánattal lepve el egész valóját. 
Kétségbeesetten tépte haját: „Óh át
kozott pálinka."

Másnap az egész falu tele volt a 
nagy hírrel. A kis ártatlan hideg te
temét belefektették gyalulatlan kis 
koporsóba. Aranyos haja úgy vette 
körül sápadt arcocskáját, mint a már
tírokat a dicsfény. Leszegezték a ko
porsót s megadták neki a végtisztes
séget. Egy új kis sír húzta meg ma
gát csendben a temetőkert végében 
s várta maga mellé a másikat. . . azt 
a haldokló asszonyt

Babos uramat meg közbefogták a 
vármegye pandurai s bekísérték a
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fo g y asz tá s i s z ö v e tk e z e t 'n in c s !

fa ií°^ Ia8ztáö  ̂ szövetkezetek  révén szerezheti be egy-egy 
ita}1 ° ePe m indennem ű h áztartás i és gazdasági c ikkeit és 

^szükségletét a leg ju tányosabban , úgyszin tén  hamlsí- 
m inőségben. — A m elyik községben fogyasztási 

d, .y ^ ^ ez e te t ak arn ak  lé te síten i, a mozgalom kezdői foi*- 
ú tba igaz ításért a - - - - - - - ------------= nr

a M agyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i é s  É rté k e 
sítő  S zö v e tk eze téh ez , B udapest

IX., Közraktár-utca 34. szám. 13
(Saját palo tá jában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több  m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  50 millió 

korona >óvi forgalom mal.
Lovólcím  ;

ililllVlMllifílllllllltltl
H A N G Y A , B udapest, postafiók 100. szám.

iiiiiim tutin iiMiiMiiiiiiiiiiimii im nimm liiiiiiiuritMtmnVt



102

fekete tömlöcbe, az egész falu átkai 
közt. Ott aztán az örök sötétségben, 
örök csendben volt ideje a bánkódásra, 
a kijózanodásra. Lelkiismerete bán
totta, faggatta, és ő nem tudta mit 
feleljen rá, mivel védje magát ? Miért 
is tántorodott a rossz útra ? Minek 
ivott ? Milyen megelégedett, boldog 
ember volt ő annak előtte, mindenki 
szerette, becsülte. Megsüvegelték, akár 
a tisztelendő urat. Most elkerülik 
messziről. . . józan ember szóba se 
áll vele, mintha a sátán lakoznék 
benne. . .  Volt szép felesége, szép, 
okos leánya, mit vétettek neki, hogy 
olyan rosszul bánt velük részegségé
ben ? Semmit. És ő mégis, mikor 
egyszer kenyeret kért tőle az a kis 
nyomorult, mert éhezett, a pálinkától 
teltüzelt vérével felkapta az ártatlan 
teremtést és oly erővel sújtotta a fal
nak, hogy menten kitörött a lába. 
Lám milyen vadállat volt ő . . . attól 
az italtól.

A törvény urai kimondták aztán az 
ítéletet, különféle enyhítő körülmények 
tekintetbe vételével 15 évi börtön. 
Tizenöt év a sötét börtönben, hol 
nem lát egy jó arcot, egy jóindulatú 
szívet. * *

*

Lemorzsolta a hosszú unalmas na
pokat. Szabadon eresztették. Mikor 
kilépett a világba egészen elbódult a 
világosságtól. Alig látott setétséghez 
szokott szemeivel. Csak baktatott 
előre. Azon tanakodott, mi lesz most 
már belőle ? Vagyonát elitta, becsüle
tét eljátszotta, fiatalságát a börtönben 
hagyta. Hosszú kuszáit szakálla olyan 
ősz már, mint az ezüst.

Beért a faluba. Senki meg nem is
merte. Idegen volt már ő ott. Senki 
nem mondta : Fogadj Isten ! Úgy néz
tek rá, mintha kérdezni akarnák: — 
Mi keresel itt ? Óh az az ital még 
a hazáját is elvette ?!

Kereste a házikóját, rettenetes cső
dület volt arra felé. Sok ember állt 
ott együtt s néztek valamit nagy ki
áltozással. Ő is odasompolygott, dü- 
ledt viskója küszöbén kínlódott, nyö
gött valami élő lény gomolyban. Egé
szen elvesztette emberi formáját. Utá
lat volt ránézni. Ordított, bömbölt s 
a nagy sárban hentergette magát ret
tentő kínjában A szájából csak úgy 
dűlt a gőzös pálinkaszag. — Ki ez ? 
— kérdi Babos uram egy mellette 
álló asszonyt. Az rábámult a szegény 
koldusra s azt felelte: — Egy iszákos 
gazember. A falu rossza. Pelykás 
Daninak hívják. Mindig ivott s végre 
utolérte a büntetés, mert meggyulladt

gyomrában a pálinka. — Babos uram
nak rögtön eszébe jutott a múlt, hogy 
ő volt az ő élete megrontója is, neki 
köszönheti boldogtalanságát. . . Ezért 
iszonyodva elfordult tőle.

* * .*
Kezébe vette vándorbotját, oda 

hagyta összedült viskóját s a kis fa
lut ahol nem becsülte többé senki. 
Mikor utoljára visszafordult, kitörült 
egy könnyet a szeméből s nagyot 
sóhajtott. Aztán nem látta senki. Ta
lán talált magának egy kis helyet a 
nagyvilágban, ahol csendesen meg
haljon.
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Ami erősebb az embernek
Elbeszélés. Irta: K api Béla.

Tizedik fejezet.

A bíróság előtt. A fegyházban.
„. . . Én nem azt mondom önök

nek esküdtbiró urak, amit a védelem 
képviselője mondott, hogy ártatlan 
gyermekeikre, hitvesükre, édesany
jukra gondoljanak, midőn Ítélethoza
talra visszavonulnak, hanem lelkiis
meretük elé állítom azt a szomorú 
valóságot, hogy itt a tulajdon- és élet 
jogán esett súlyos sérelem, azokon 
a kincseken, melyeket az isteni és 
emberi igazságszolgáltatás egyformán 
védelmébe vesz. Ám legyen szívük
ben részvét a szencsétlen vádlott és 
annak családja iránt, ám könnyezzék 
meg azokat, kik maguk is jobb éle
tük boldogságát siratják, de egy pil
lanatra se felejtsék, hogy e pillanat
ban a részvét érzelménél nagyobb 
érzelem parancsol lelkűknek: az isteni 
és emberi jogrend sérthetetlenségébe, 
a földi és mennyei igazságszolgálta
tás szentségébe vetett hit. Úgy Ítél
jenek, hogy ezt a hitet senki lelké
ben le ne rombolják, úgy Ítéljenek, 
hogy ítéletük megállhasson saját lel
kiismeretük s az Úr ítélete előtt!. . . “

Midőn a vád képviselője, a királyi 
ügyész beszéde végeztével leült, nagy 
mozgolódás támadt a teremben. A

bírák kivonultak, az esküdtek tagjai j 
is felkeltek s a tanácskozó terembe j 
mentek. A hallgatóság padsorai is 1 
megmozdultak s egyszerű ködmenes, 1 
falusi atyafiak kipirult orcával tár
gyalták az eseményeket. A két szu- ] 
ronyos börtönőr közt lassan fölemel
kedett a vádlott Földes Gyurka. 
Egyenes alakját megroppantotta a 
hosszas vizsgálati fogság, telt arcára 
fakó szürkeséget borított a zárka 
fülledt levegője. Szemeiben idegen
szerű tűz lángolt. Néha ártatlansága 
tudatában önérzetesen emelte fel fejét, 
de midőn a közönség bizalmatlan tekin
tetét érezte magán, akkor csüggedten 
hajtotta mellére a fejét.

— Menjünk! — mondta az egyik 
őr.

Elindultak s az ajtónál szembe
kerültek két törékeny asszonnyal.
— „Ágnes! . . .  Édesanyám I . . .  tört 
elő a szó a szegény rab ajkáról. Nem 
csináltak nagy jelenetet, nem siko- 
gattak, nem jajgattak, csak odavon
ták keblükhöz a férfi tejét és simo
gatták, csókolgatták, ahol érték. 
Olyan áhítatos csönd támadt a nagy 
teremben, mint szélcsöndes nyári 
rekkenőben az erdő mélyen, midőn 
a mozdulatlan falevelek közt csak a 
forró levegő rezgése reszket. Mintha 
altató dalt duruzsolna két szerető lé
lek, úgy hangzott ajkukon ez a két 
szó: — édes fiam!. . . édes uram! . . .

Az őr félrefordította fejét, várt né
hány percig, azután nagyot nyelt s 
megkeményítette hangját: — Men
jünk !. . . Mikor csak felcsukló zoko
gás volt a válasz, csöndesen meg
érintette az öreg asszony karját: — 
erresszenek, mennünk kell! . . .  Azu
tán még csöndesebben hozzátette:
— értse meg, jó asszony, nem ma
radhatunk tovább !. . .  Lassan kimen
tek s betevődött mögöttük az ajtó.

Egy óra múlva bevonult az esküdt
szék, a vádlottak padja előtt a szu-1 
ronyos őrök közt megint ott állt. 
Földes Gyurka alakja. Mikor az elnök 
egy papiroslapról elkezdte olvasni : 
Őfelsége, a király nevében! . . .  ha
lotti csönd feküdt a teremre. Mikor 
odaérkezett, hogy a bíróság Földes 
Györgyöt beigazolt rablás és gyil
kosság bűnében bűnösnek mondja ki 
s 15 évi fegyházra ítéli, csöndes mo
rajlás futott végig a hallgatóság so
rain. Az ajtó mellett összefutás tá- 
mad, lábak kopognak, emberek ha
jolnak, azután nyílik az ajtó s ki
visznek valakit. — „Elájult!...*]’,
mondják az emberek. — „Az édes
anyja 1. . . súgják tovább.

Földes Gyurka csak a cellájában
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eszmélt föl. Hogy is volt, mi is 
volt?-- - kérdezgeti magától. De em
lékei homályából alig képes össze
szedegetni a történt események szét
szórt darabjait. Felkelt a védőügyvéd, 
beszélt va'amit, tőle is kérdeztek 
valamit, beszélt is, de vájjon mit ?.. . 
Az ügyész is felkelt, az is szólt né
hány szót. Semmire se emlékszik, 
nem is sejti, hogy hogyan került 
börtönébe vissza. Csak egyet tud. 
Minden homályos emlékén, emberek, 
beszédek összekuszált zűrzavarán, 
mint megsemmisítő bizonyosság zúg 
végig az Ítélet szava: a rablés és 
gyilkosság bűnében bűnösnek mond
juk ki s 15 évi fegyházra ítéljük ! . . . 
Csak erre az egyre emlékszik!.'.. 
Csak ez az egy bizonyos! . . . ő  
rablógyilkos! . . . És 15 évi fegyhá- 
zat kapott! . . . Becsapódott mögötte 
a földi élet kapuja! A bélyeg ott ég 
homlokán s nincs ember-erő, mely 
azt onnan letörölje.

Ajka mozgott, de szava nem volt. 
Úgy érezte, mintha a lelkében meg

szakadt volna az az erő, mely az ér
zéseket, gondolatokat összetartja, s 
most visszatartózhatatlanul zuhanna 
alá egy vak sötét tátongó ürességbe. 
Egy ideig meredten nézte a fehér falat, 
azután elhomályosodott előtte minden, 
mintha rázuhannának a téglasorok s 
megindulnának lába alatt a padlódesz
kák. Egész testét megreszkette a belső 
láz, odaroskadt kemény fekvőhelyére 
s szemeiből megindult a nagy gyötrel
mek csöndes levezetője: a könnypatak.

Körülbelül egy hét múlva össze
bilincselt két kezébe adták batyuját, 
kocsira ültették, azután vasúton, ko- 

j  csin elszállították a soproni fegyházba.
 ̂ Amint a hegy tetejére épített Szent- 
: Mihály templomnál elhagyták a vá

rost s a szőlőkkel szegélyezett lan- 
kás dombokon lefelé haladtak, csak
hamar szemük elé tűnt egy hatalmas 

| kőfalakkal körülvett épülettömb: a 
fegyház. Az őrség szobáján át a pa
rancsnoki irodába jutottak. Itt elvet
ték Gyurka holmiját s mindent pon
tosan bevezettek a nyilvántartókönybe.

Bejegyezték nevét és adatait a törzs
könyvbe s kiadták fegyenc-számát 
3589. A jelentkezés után már a fegy- 
házi őrök vették át, s egy-kettőre 
elkészítették rajt a fegyenc-formát. 
Göndörödő fürtös haját rövidre vág
ták, otthoni ruháját levetették s he
lyette a tegyencek szürke, daróc
ruhájába öltöztették. Fürdés után a 
fegyház fényképészéhez vezették. Le
ültették egy székre, fejéhez tükröt 
állítottak, hogy az arcképen a fej 
oldal- és hátsó része is látható le
gyen, kezeit mellén keresztbe fektet
ték, azután lefényképezték.

Maga a fegjház hatalmas három 
emeletes épület. Az egész egy nagy 
H  betű alakját mutatja. A betű két 
hosszú és egy rövid összekötő szá
rán vannak elhelyezve a zárkák. 
Előttük folyosó húzódik végig. Ha
lotti csönd borul a nagy épületre, 
még csak szó sem veri fel csöndjét. 
Az egyetlen zaj, mi egy kis életet 
varázsol belé, az őrök lépéseinek 
egyforma üteme. (Folytatjuk]

A burgonya ro th ad ása .
Az idei rossz időjárás sok helyen 

megsemmisítéssel fenyegeti a burgo
nyatermést. Különösen a burgonya
vész lépett fel az idén ijesztő ará
nyokban. Már a szedés alkalmával 
általános volt a panasz, hogy az 
idei burgonyatermés nehezen lesz 
télen át eltartható, mert a rothadás 
jelei mutatkoztak az összes fajtákon. 
Igen sok helyen igyekeznek a gazdák 
a terméseiken túladni, vagy fokozot
tabb mértékben kifőzni, illetve fel- 
takarmányozni. Tekintettel arra, hogy 
a nedves időjárás és a nagy mérték
ben fellépett gumóbetegségek való
színűvé teszik a burgonya rothadását, 
azért szükségesnek véljük a gazdák 
figyelmét azokra az újabb védekezési 
módokra felhívni, a melyek Német
országban, mint jól bevált eljárások, 
a burgonya rothadását meggátolják.

Első helyen kell megemlítenünk 
az oltatlan vagy égetett meszet. Ha 
pincében, veremben, vagy kupacok
ban akarjuk télen át eltartani a bur
gonyát, akkor elejét vehetjük a rot
hadásnak az által, hogy a pince, 
Vagy verem négy sarkában egy-egy 
nagy faládát helyezünk el, a melyet

felénél valamivel feljebb oltatlan vagy 
égetett mésszel töltünk meg s a ládák 
tetejét — hogy az esetleg magasabbra 
rakott burgonya belehullását megaka
dályozzuk — dróthálóval befödjük. 
A kupacokba szintén beállíthatunk 
ilyen mésszel telt ládákat drótros’ély- 
lyal ellátva, minden 5—6 méter távol
ságra egyet. Itt azonban inkább szé
lesebb és hosszabb alapú és alacso
nyabb falu ládákat kell alkalmaznunk, 
hogy a kellő mennyiségű meszet 
megadhassuk, de azért a kupacok 
alakját el ne rontsuk. Az ilyen bur
gonya nemcsak, hogy a rothadásnak 
ellenáll, hanem a gumó felesleges 
vizének elvonása által magasabb ke
ményítő tartalmú és étkezésnél lisz
tesebb lesz. Egyes helyeken az oltat
lan meszet szabadon is alkalmazzák 
láda nélkül, egyszerűen a gumókra 
reáhintve. Vetőmagnál ez a csira
képességet nem befolyásolja, a szesz
gyártásnál és takarmányozásnál azon
ban használat előtti intenzív mosást 
tesz szükségessé. Hatása ugyanaz, 
mintha ládákban alkalmazzuk.

A másik védekezésre igen alkalmas 
szer a közönséges kénpor, melyből 
1 q. burgonyára 30 grammot kell 
számítanunk. Ezt már közvetlenül

kell alkalmaznunk, mintegy rétegezve 
az eltartásra szánt burgonyával. A 
verem, pince vagy kupac aljára egy 
réteg kénport hintünk, aztán egy 
arasznyi réteg burgonyát rakunk, 
erre kénport hintünk, lehetőleg egyen
letesen, hogy minden gumóra kerül
jön, aztán egy réteg burgonya, egy 
réteg kénpor és így tovább, mig a 
kupac készen nincs, vagy a verem, 
pince meg nem telt. Alólra és leg- 
felülre okvetlen kell kénpornak ke
rülni. A kénpornak a gombaölő ha
tása szintén ismeretes. Ha valami 
igen értékes vetőgumónak a meg
őrzéséről van szó, helyesen cselek
szünk, ha mind a két szert alkal
mazzuk s így biztosak lehetünk, hogy 
a téli romlási veszteségünk a mini
mumra csökken. Talán felesleges is 
megjegyezni, hogy a burgonyát el
tartás előtt különben is át kell jól 
válogatnunk s a már rothadásnak 
indult és nagyon sérült gumókat el 
kell távolitanunk.

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1914 évi jan. hó 15-én.
Búza 20.—, Rozs 15 20, Árpa 14.40, Zab 

14.40. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek
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A z e g y h á z  köréből.
G yászrova t. Szentinártoni Radó Dénes 

földbirtokos, a kemenesaljai egyházmegye egy
kori felügyelője január 7-éu élete 74-ik évében 
Kemenessömjénben elhunyt. Nagy részvét mel
lett helyezték sírjába azt a férfit, ki egyház- 
szeretetével, hilbuzgóságával s nemes jellemével 
hosszú időn keresztül tündökölt. Áldott legyen 
emlékezete.

Uj egyházm egyei felügyelő. Dr. Zsi
linszky Endre aradbékesi esp. lelügyelő ezen 
állásáról lemondott. Az cgyhazmeeyc egyházai 
e díszes állasra egyhangúlag báró Solymossy 
Lajos apateleki földbirtokost választották meg. 
A beiktatási egyházmegyei közgyűlés valószínű
leg még január havában az aradi egyházban 
fog végbemenni. Isten gazdag áldását kérjük 
az uj lelügyelő és munkálkodására 1

A m erika i m agyar evangélikusok  Raf- 
fay Sándor budapesti lelkész a magyarhoni egye
temes evangélikus egyház megbízásából Ame
rikába indult. Amerikában ugyanis negyven- 
Őtven ezer magyar evangélikus él, de mivel 
alig van magyar papjuk, kénytelenek az ide
gen egyházakba belépni. A bányai evangélikus 
egyházkerület már hónapokkal ezelőtt megbízta 
Raftay Sándort, hogy menjen Newyorkba, ott 
szervezzen esperességeket és csatolja vissza 
a kivándorolt híveket a magyarországi egyete
mes egyházhoz. Az egyetemes gyűlés magáévé 
tette a bányai kerület határozatát és így Raffay 
most az egyetemes egyház megbízását teljesíti.

Az uj énekesk iínyv  h ód ítása . A dunán
túli egyházker. uj énekeskönyvét, mely rövid 
idő alatt hét kiadást ért, ujubban az őrimagya- 
rósdi (Vas m.) gyülekezet vette használatba.

Okos készü lődés. A nemescsój evangéli
kus nők karácsony ünnepén 172 kor. gyűjtöt
tek maguk között a reformáció 400-dik év
fordulójára gondolva. A begyült összeget rög
tön takarékpénztárba tették, s eltökélt szándé
kuk, hogy évről évre hasonló adományokkal 
gyarapítják 1917-ig, amikor majd elhatározzák, 
hogy mit csináltatnak belőle a templomban. 
A gyülekezet ugyanis akkorra tervezi régi sze
gényes templomának belső átalakítását s évek 
óta gyűjtögeti rá a költséget, hogy akkor ne 
kelljen egyszerre nagyon megterhelni híveit. 
A készülődésből a nők is ki akarták venni 
részüket és az adakozásból nem is vonta ki 
magát egyetlenegy se. Olyan szép példa ez, 
hogy másutt se ártana követni.

Isk o la i ünnepély . A felpéci ev. gyüle
kezetben Magyar István tanító uj év elsején 
szépen sikerült iskolai ünnepélyt rendezett. A 
tanulók kétszóllamu dalokat, építő és erkölcs
nemesítő gyermek színdarabokat adtak elő ko
rukhoz mérten, meglepő ügyességgel és sza
batossággal. Á szülőket s a hallgató közön
séget'gyönyörködtető ünnepély boldog uj év 
kívánással s a himnusz lelkes eléneklésével 
fejeződött be A példa méltó a követésre.

Építési államsegély Szentgotthárd- 
nak. A vallás- és közoktatásügyi m. 
kir. minisztérium a szentgotthárdi 
missziói egyháznak 500 kor. tem
plomépítési segélyt utalványozott. 
Ezúttal a segélyezésre .. valóban reá

szoruló, igazán küzdő egyháznak 
nyújtott segélyt alkalmatos időben 
a vallásügyi kormány nagylelkűsége. 

A ..Luther Társaság folyóiratának,
az Ösvénynek 5-ik száma a követ- 
köző tartalommal jelent meg. Lam- 
pérth Géza: Esti ének. (Vers.) Dods 
Márk: Jöjjön el a te országod. 
Osztroluczky Miklós: Elnöki meg
nyitó. Gineverné Györy Ilona: A 
békeeszme és az egyház. Györy Vil
mos : A rossz kutya (elb.) Szalay 
Mihály: Erdő alján. (Vers.) Könyv- 
birálat, szemle, közgyűlési tudósítás 
egészíti ki a szép füzetet, melynek 
élén Benczus Gyula: A napkeleti 
bölcsek c. szép képnek mását találjuk.

Belmisszió. Az egyet, egyház tá
mogatásával megjelenő havi folyó
irat első száma megjelent. Tartalma 
a következő: Beköszöntő. A szer
kesztők. Az egyház jövője. Majba 
Vilmos. A keresztyén ifjúsági egyle
tek. Földváry Elemér. Az irodalom 
a belmisszió szolgálatában. Paulik 
János. Az egyházmegyei belmisszió- 
egyesületek. Kapi Béla. Vasárnapot 
népünknek! Pröhle Henrik. A munka 
szociális és erkölcsi jelentősége. Kapi 
Béla. A belmisszió keletkezése Német
országban. Az ötvenhetedik belmisz- 
sziói kongresszus Németországban. 
Hirek és irodalom.

V alláson esték  .4 nagy szent miklóm. gyü
lekezet ez évben is megtartja a szokásos heti 
vallásos estéket, melyeket felolvasások, szava
latok, irásmagyarázat élénkítenek. Vizkereszt 
estéjén közénekkel és imával kezdődő s vég
ződő ünnepélynek pontjai voltak még : Csen
géi : Az első ibolya Szavalta Grauzer Mariska. 
Egyházi új énekeket adott elő Doby Gyula. 
Ábrányi : A szivárvány. Szavalta Karolini Gi
ziké. Ä kér. vallás helyes felfogásáról tartott 
felolvasást Rimár Jenő lelkész Gerok: A beteg
virrasztás. Szavalta Rimár Jenőné. A lelkész 
biblia magyarázatához fűződött Dabi Gyula 
alkalmi éneke. A cs nos kis templomot, mely 
az idén épült, az érdeklődők egészen megtöl
tötték. A hittérítés javára 14 kor. gyűlt egybe.

Kapolcson október 31-én a reformáció em
léknapján délelőtt s karácsony első napján 
délután gyermekistentisztelet tartatott a hívek 
igen nagy részvétele s tetszése mellett. Ma- 
gyary Miklós esperes lelkész az előbbi isten 
tiszteleten a hitjavitás áldásairól, az utóbbin 
Jézusról beszélt a gyermekeknek. Különösen 
tetszett a gyermekek szép liturgikus éneke, 
amelynek betanítása Zábolyi Gyula kántor- 
tanítot dicséri. December 29-én ugyancsak nagy 
látogatottság mellett vallásos estély tartatott. 
Ének s ima után Magyary Miklós espereslel
kész a szentirásbcl a betlehemi s környékebeli 
kisdedeket legyilkoltad Herodesról szóló.sza

kaszt magyarázta. Magyary Dezső főgimn. 
VII. o. t. Arany Jánosnak a gyermekeit sirató 
Ráchel című költeményét szavalta, Sándor Jó
zsef soproni tanítóképzőintézeti II. éves nö
vendék Endrődi S. „Kövessük őt“, és Fazekas 
Lajos soproni tanítr képzőintézeti I. éves nö
vendék Arany „Fiamhoz“ c. költeményét adták 
elő. Nagy meghatottsággal hallgatták a részt
vevők Gyurátz F. püspök „Az édesanya éne
keskönyve“ c. szép elbeszélés felolvasását. 
A vallásos estélyt ima s Kapi Gyula „Esti ima“ 
c. énekének az iskolásgyermekek által 2 han
gon előadása zárta be, amelyet nagy fáradság
gal, de szép eredménnyel Zábolyi tanító taní
tott be.

A mihályi leánygyülekezet f. hó 4-én tar
totta 3 ik vallásos estélyét, mely alkalommal 
a szokásos énekgyakorlatok keretében a „Mi
atyánk ki vagy a mennyekben“ című gyönyörű 
dallam betanítása volt soron, utána Takáts 
Béla theol. hallgató tartott szép felolvasást. 
Az élvezetes estélyt ima és közének zárta be.

Az aradi ev. gyülekezet múlt hó 14-én 
vallásos előadást rendezett, melyen Frint La
jos lelkész „A belmissió az evang. intézmények 
szolgálatában“ cím alatt előadást tartott, az 
áll. tanítóképezde dalárdája Bethovennek : „Is
ten dicsősége* című choralszerü dalát, a polg. 
leányiskola ev. növendékei pedig „Istentől el 
nem állok“ egyházi éneket adták elő.

_4z őrimagyarósdi ev. gyülekezetben a téli 
időszakban szintén tartatnak ismeretterjesztő 
és vallásos felolvasások, melyeken Rónay B. 
Gyula lelkész, Asboth József és Bögöthy Ká
roly tanítók tartanak felolvasásokat.

K arácsony fa  ünnep. A selmeczbányai 
evang. nőegylet, mely áldásos működésének 
nemsokára félszázados fordulójához ér, ez 
idén is szép karácsonyfa ünnep keretében 
részesítette árváit és szegényeit ajándékában. 
Összesen 136 drb használt ruhát és fehérne
műt osztott ki, uj fehérneműt, cipőt és ruhát 
összesen 396 korona értékben, kalácsot, ke
nyeret és élelmiszereket összesen 90 korona 
értékben. Teljesen felruházott 19 fiút, 22 lányt 
és 1 férfit, 39 özvegyet látott el ruhával, fe
hérneművel és élelmiszerekkel d'szt> zsir, cu
kor . . . stb). Több uriasszony segített az 
árvák ruháinak varrásában. Az egylet bevétele 
a karácsonyfára összesen 460 korona, kiadása 
456 korona volt. Adja Isten, hogy a szeretet 
szolgálatában a jövőben is áldásosán működjék.

H angversenyek. A pápai ev. fcifikar 
és zenepártoló egyesület január 11 én a 
gyülekezel tanácstermében fenyesen sikerült 
hangversenyt tartott, melyen a felolvasást 
Bancsó Antal soproni theol akad. igazgató 
tartotta. Az rgyesüieti énekkar Nagy Pál 
tanító vezetése mellett karénekeket adott elő, 
Ráksy Erzsiké, Hanély Dóra, Gyurátz Linus, 
Nobel Jozefa és Tóth Annus zeneszámokat 
adtak elő, Kovács Gyula, Dienes Sándor, itj. 
Nánik Pál pedig szavaltak. Az estély úgy 
anyagilag, mint erkölcsileg fényesen sikerült.

A sá rsz en tlö rin cz i ev. nö eg y le t dec. 
28-án saját jótékonycélú pénztara javára 
minden tekintetben sikerült zártkörű tánc
estélyt tartott. A műsort a leányénekkar 
nyitotta meg és zárta be Szentirmay-dalok 
előadásával Bohái' L. lelkész vezetése mel
lett. Nagyon kedves volt az a két zeneszám, 
amit Mendöl Ede tanító hegedűkisérete



mellett Mendöl Sárika és Irénke mutattak 
be cimbalmon. Igazi gyönyörűséget nyújtott 
Zámbó Erzsiké és Szabó Juliska páros 
jelenete, valamint Németh Juliska (Vörös
marty : A szegény asszony könyve) és 
Marosi Erzsiké (Kisfaludy Csobánczából 
szemelvények) szavalata. Az estély 160 K 
tiszta jövedelmet hozott.

A z iv án eg e razeg i ev. n ö e g y le t 3 évi 
működése alatt szép Unujelét adta buzgi'sá- 
gának és az evangéliomi hitből, szeretetből 
fakadó jótékonyság gyakorlásának „Nem feledte 
jeligéjét: Mindenekkel jól tegyünk, kiviltkép a 
hitünk cselédivel 1“ Három évi fennállását szá
mokban a következő mutatja: Bevétele az 
1911 —13. években: 1001 kor. 15 fillér, mely 
a következőkből jött össze : Második harangra 
gyűjtött a nőegylet: 642 K-t. Adományokból 
befolyt 62 K 18 f. Tagdijakból 248 K. Persely
pénz jövödelme 33 K 86 f. Kiadása 701 K 
75 f, melyből a gyülekezet harangalapjahoz 
431 K 04 t-rel járult. Iskolájába függőlámpa 
s falikar gyertyatartokat szerzett 77 K 88 f 
értékben. Anyagyülekezeti nőegyletnek adott 
62 K t Gyermekek karácsony faj ara költött 49 
K 75 f-t (utóbbi nincs benn.) Minden nőegy
leti tag koporsójára élővirágkoszorút helyezett 
felirásos szalaggal. Erre 17 K 36 f-t kötött. 
Mégis készpénze jelenleg 299 K 40 f. Azon
kívül egyesek gyertyákat stb. ajándékoztak. 
Vallásos estélyt tartott minden éven töbször. 
Felolvasás gyakori. Betanulta az összes szebb 
uj dallamokat stb. Isten aldása kisérje további 
működését.

1914. janüär 18.

Itthonról.
A b a jo r  k ir á ly  S á rv á r o t t .  Május hó

napban -Hl. Lajos bajor király egész család
jával a sárvári várkastélyba érkezik, a hol 
a bajor király két hétig, a királyné és csa
ládja hat hétig fog tartózkodni.

D o lo g h áz  G y ő rö tt .  Magyarországon az 
első dologház, a melynek az a rendeltetése, 
hogy a közveszede.mes munkakerülőket és 
züllött embereket foglalkoztassa, Győrött lesz. 
Az intézetet a tavasszal állítják föl.

Súlyos g y e rm e k tré fa . Sztancsesdohiba 
községben Fereu Juon 14 éves fiú nyíllal 
játszadozott és a 6 éves Nándra Györgyöt 
ijesztgette, hogy lelövi. A kis gyermek sikol
tozott és kérte a nagyobb fiút, hogy ne bántsa. 
Ez azonban addig tréfált, míg a nyíl hirtelen 
a kis Nándra szemébe repült. A kisfiú meg
halt.

G y erm ek ek  a je g e s  v ízben  Berettő 
község határában egy patak befagyott tükrén 
csuszkáit tizenöt iskolás gyermek. A jégkéreg 
beszakadt és a gyermekek a mély vizű patakba 
estek A parton járó emberek valamennyi- 
üket kimentették, Vaszlovszki Antal kivételével, 
akinek csak a holttestét találták meg.

H alá lo s  d in a m itro b b a n á s . Borzalmas 
katasztrófa történt Esztergom mellett, a sár
kánylaki mészkőbányában a munkások ta
nyáján, mely két emberéletet ragadott el, s a 
melynek nyolc sebesültje van. Egy munkás 
ugyanis dinamitpatront akart fölmelegíteni a 
tűznél, azonban nem a biztossági melegítőbe 
tette, hanem a tűz fölé tartotta, A veszedel
mes robbantószer explodált és két munkást 
megölt, nyolcat pedig súlyosan megsebesített.

Az ország- dolg-áról.
A képv iselöház ü lése. A képviselőház 

január 12.-én, héttőn délelőtt tiz órakor ülést 
tartott és folytatta a sajtójavaslat tárgyalását.

Az ellenzék részéről tizenkét képviselő jelent
kezett a javaslat ellen való fölszólalásra. Az 
ellenzék reméli, hogy január végéig a Ház 
nem fejezheti be a sajtóreform általános vitá
ját. A gyűlésről csak jövő számunkban szá
molhatunk be részletesen.

A m in is z te re ln ö k  a  k ir á ly n á l .  Tisza 
István gróf miniszterelnök egy óra hosszat 
tartó magánkihallgatáson jelent meg a király 
nál. Ez alkalommal tolmácsolta a királynak a 
magyar kormány újévi szerencsekivánatait s 
egyszersmind jelentést tett a folyó ügyekről.

A z u j á l la m ti tk á ro k .  Itosvay Lajos dr. 
képviselő, műegyetemi tanár, Klebelsterg Kuno 
gróf dr. közigazgatási bírót és Madách Emá- 
nuel kultuszminiszteri tanácsost a király állam
titkárrá nevezte ki.

A nag-yvilág-ból.
T ö rö k  g ö rö g  h á b o rú  ? Az aegei szi

getek átengedése miatt á törökök és görögök 
közt a viszony nagyon kiélesedett. Nem lehe
tetlen, hogy ismét háborúra kerül a sor.

Í té le t id ő  A m e rik á b a n . Jerszky állam 
partvidékén nagy vihar volt. Sok házat össze- 
döntött. Az utcákon méteres viz hömpölygött. 
A kar több millió dollárra hehető.

A le lep leze tt »zent. A balga babonák 
kora úgy latszik még most sem járt le. Lai- 
baehban törvényszék elé állították Jarovce 
Johannát, aki azelőtt szolgáló volt, előbb a 
kapucinusok fiumei kolostorában, majd a vo- 
dícei parókián szentnek adta ki magát. A 
hét bizonyos napjain látományai voltak és 
ilyenkor vért izzadt a fején, mellén, kezén és 
lábán, azokon a helyeken, a hol Krisztus 
sebei voltak. A hol Jarovce Johanna meg
fordult, oda valósággal zarándokoltak a hívők 
és sokan közülük nagy pénzösszeggel is tá
mogatták. Egy laibaki bérkocsis azután meg
leste Jarovce Johannát és rajtacsipte, a mi
kor a vágóhídon friss borjuvért vásárolt. Ki
derült, hogy a csalcnő borjuvérrel kente te  
magat, azután persze könnyű volt azt mon
dania, hogy vért izzad. A hiszékeny lakos
ságnak meg az állítólagos szent vérét is el
adták, sőt voltak, a kik megvették azt a vi
zet, a miben a szent véres ruháját kimosták. 
Jarovce Johannát tiz évi súlyos böitönre 
ítélték. Ez pedig történt 1914. évben az Úr 
Jézus születése után.

Mi tö r té n t  m ég ? Veszedelmes tűz volt 
Bécsben. Egy mozgószínház raktárában tűz 
ütött ki, három ember bennégett. — Egy 
lőporgyár Párizs mellett felrobbant s az egész 
épület összedült. Több ember meghalt. — 
Az északi- és fekete tengeren viharok voltak. 
A Lernte nevű török hajó elsülyedt, 45 em
bere a tengerbe veszett. Az Északi tengeren 
több halászbárka megsemmisült 30 halász 
eltűnt. — Egy katonavonat Németországban 
Laarbrückennél kisiklott. Több katona meg
halt. — A Cap Martini kőbányában rob
banás volt. Több munkás életét veszítette. 
— Bulgáriában két vonat összeütközött s 
egy petroleumos és benzines kocsi felrobbant. 
A szétfolyó petróleum meggyujtotta a vasúti 
raktárokat. — Uj összenőtt csodaikreket ta
nulmányoznak a párizsi orvosi akadémián. A 
két gyermeket a has felett egy 14 cm. hosszú 
hustömeg köti össze.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

_ __  HARa NGSZÓ. _____

A. Harangszó perselye.
A H a ra n g sz ó  terjesztésére eddig be

folyt 196 kor. 28 fül. Újabban adakoztak : 
Kiss Ferenc Szeged 50 f, Péter Sámuelné 
Zalamegyer 1 K, Kovács Lajos Veszpémvar- 
sány 1 K, Özv. dr. Torkos Elekné Bük 3 K, 
Lenkey Fáni Bpest 1 K, Dr. Schreiner Kál
mán Sopron 2’50 K, Lukáts István Battyánd 
30 f, Lurhár Adám Battyánd 80 f, Vlaj Fe
renc Rónafő 40 f. Összesen 206'78 K.

A jókedvű adakozót szereti az I s te n !

V E G Y E S  H I R D E T É S E K .
Egy h irde tés  d íja : Az első 10 szó (beleértve  a v as -  
tagbetűs cím sort) 1 kor. Azon tú l m inden  további 

szó közönséges betűből szedve 6 fillér. 
Felülflzetök vagy adakozók névsoránál so ronkén t 

10 fillért szám ítunk.

k .......... ...  ji

í Toronyóra- 
12 készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n .
(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban. 
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e ;  $
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve.
\í___________________________ M

1<&.

S z a ló k y  Z s ig m o n d
szobrász és kőfaragó 

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
S z e n th á ro m s á g tó r . 

H o m o k k ő -, m á rv á n y - , g rá n i t- ,  
s y e n i t  s i r k ö ra k tá r a .  

K a ta s z te r i  f ö ld m é ré s h e z  s z ü k 
sé g e s  k ö v e k e t  r a k t á r o n  ta r to k .  
É p ü le t r a u n k á t  é s  m in d e n n e m ű  

ja v í tá s t  e lfo g a d o k . is
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ANGSTER JÓZSEF és  FIA
org;ona^pitők.

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy millenlumi éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami aranyéremmel kitüntetve. 

Alapíttatott 1867-ben.

Orgona- és harmoniumgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építői. —

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatú és elektromos berendezésű

O R G O N Á I K A T
legjutányosabb árak mellett művészi kivitelben. Raktáron kitűnő hangú

h a r m o n l u m o k  minden n a g y s á g b a n .
E lektrom os fújtató készülékek. 12

1 I Árjegyzéket kívánatra lágyén küld az „Egyházi Mälpar“ szerkesztősége.
1 W ^ r f k

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV S 2S
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászon kötésben, táblán kehellyel..........................................K 2.20
Egészvászon „ „ „ ' tokkal, vörös metszéssel „ 2 80
Egyszerű bőr „ „ „ „ arany „ „ 6*—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8.—

- borjubör „ „ „ „ „ „ 12.—
Műelefántcsontkötésben győngyházkapoccsal „ „ „12*-
Dallamos könyvecske a Kér. Énekeskönyvhöz....................... * —.24
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek meg, 25°/o árengedményben részesülnek, de a szállítási költ
séget mindenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell viselnie.
HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes-

S. KOVATS 
MENYHÉRT
mű-orgona építő intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me- 
chénikus szerkezetű ne
mes szolamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás Orgonák 
évi gondozását valamint 

átalakításokat, javítást, 
hangolást mérsékelt árak 

mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különléle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolásét. 8

W E L L I S C H  B É L A
könyv-, papír-, zenemű-, író- és rajzszer-kereskedése

SZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletű Lelkész Urak nagybecsű 
figyelmébe raktáron levő egyházi nyomtatványait, 
úgymint: születési, halálozási, esketési, konfir
máltak anyakönyvét és anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tankönyvek hasonlókép nagy 
választékban raktáron vannak. Jegyző- és száma

dási könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid árak I Pontos és gyors kiszolgálás I

12

■: ;■ ...........................  — - T = n B f t : f t g 3 D -  . . .  ■ ............

PQHL GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés, 
G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok. 

T u r b i n a  k.
13

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

Elsőrendű haranggyar, szerel a ki
tűnő Po/deeh-fóle rendszer szerint,

JURIS1CS MARTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyér

B udapest, R ó z sa -u tc a  5 1 -5 3 .
Alapítva 1868. Telefon 77—61. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m.: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, esetleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok k icserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Jutányos áron. 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisz tességes kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I

3H33333c[IE 33

Feiwe!
Lipót
utódai

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  is

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X., Kolozsvári-utca 13.

Árjegyzék ing-yen és béi-mentve!

Nyomatott W«1 lisch Béla villtraüzemfl könyvnyomdájában Szentgotthárdcn,



IV. évfolyam 1Ö14. január 25 14-ik szám

Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak , kézira tok  és m indennem ű meg
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T A R T A L O M :  M a d á r  M á ty á s : Szülő estéli imádsága (Vers.) — R ó n a y  B. G y u la : Mindeneket megpróbáljatok . . .  ! — Isó 
G iz e l la :  „-Akiket én szeretek, megfeddeni és megdorgálom.“ (Elbeszélés.) — B a ld a u f  G u s z tá v : A harangokról. - -  K a p i  B é la :  Ami 

erősebb az embernél. (Elbeszélés.) — Bibliai rejtvények. — Ország-Világ. — Persely.

Szülő estéli im ádsága.
Ha szemem lezárom 
S rám borúi az álom 
Setét szemfedője,
Jó Istenem Te légy 
Pihenő testemnek 
Nyugta, őrizője.

Bajt távoztass tőlem 
S terjeszd ki fölöttem 
Őrző karjaidat,
Ha Te lész oltalmam,
Nem zavarja semmi 
Édes nyugalmamat.

S kinek kedves képe 
Alakja, emléke 
Szívembe van zárva: 
Azokat se hagyd el 
Nagy irgalmu Isten 
Tekints rájuk áldva.

Nyugtató öledben 
Minden veszély ellen 
Gyermekimet óvjad,
Hozzon új örömöt, 
Boldogságot, békét 
Reájuk a holnap. «.

S valakik csak benned 
Bízva örvendeznek, 
Takargasd kezeddel; 
Nyugalmas éj után 
Mosolyogjon rájuk 
Örömteli reggel.

MADÁR MÁTYÁS.

Mindeneket megpróbáljatok. . . !
Irta : Rónay B. Gyula.

Ebben a cikkemben a halotti tor 
helytelen szokásáról akarok szólni, s 
mindenekelőtt arra kell- rámutatnom, 
hogy az a legjelesebben ellenkezik a 
keresztyéni komolysággal, méltósággal 
és sértő ellentétben áll a gyászalkalom
mal. Úgy vág hozzá, mint gyászhoz a 
piros ruha !

Az áldomás végig, kiséri a magyar 
embert földi vándorlása idején. Ál
domás, mikor ad ; áldomás, mikor 
vesz. Áldomás, mikor örül, áldomás, 
mikor szomorkodik. Az áldomás ott 
van életében, sőt — sajnos elmarad
hatatlan halálakor is. Igaz, hogy ezt 
már „fölötte“ tartják. S még ez a jó, 
legalább nem hallja, hogyan „éltetik

a halottat“ egyesek, a kik mélyebben 
néznek a pohár fenekére ! Mert bizony 
megesik ez is. A torozás a legcsu- 
nyább s legkeresztyénietlenebb szokás, 
ami csak létezik. Nem elég a fájda
lom a „lelki veszteség' a gyászoló 
feleknek, hozzá kell járulnia menthe
tetlenül az anyagi veszteségnek is!?

De nemcsak a jó érzés, hanem fon
tos egészségügyi szempont is hangosan 
tiltakozik a tor és a vele rokon u. n. 
„virrasztás“ ellen. Mily veszélyben 
van sokszor — ilyen alkalmakkor — 
az ember egyik legdrágább kincse, az 
egészség! A tórozók (előbb a „virrasz
tók“) rendesen abban a szobában 
ülnek asztalhoz, amelyből a megbol
dogult kiköltözött; amelyet akárhány
szor valamely ragályos betegségben 
elhunyt ember telített meg a hosszas 
sinylődés idején a gyilkos kórnak ba- 
cillusaival. Nem istenkisértés, nem 
vétkes könnyelműség-e beleülni az 
életölő nyavalyáknak torkába ? I ?

A torozás, ez a pogány eredetű, 
keresztyén emberhez nem méltó, az 
egészséget veszélyeztető, helytelen 
szokás sehogysem illik már a XX. 
századba, ennek kiküszöbölését tart
suk legelső s fegfőbb kötelességünk
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nek. Elhagyása semmi nehézségbe 
nem ütközik. Lehet valamit szolgál
tatni azoknak a halottvivőknek, de 
feltétlenül másutt, pl. a vendéglőben ; 
a gyász és siralom hajlékában semmit, 
itt evésnek, ivásnak helye nincs ! Aki 
elkíséri azt a halottat a minden halan
dók utján, az kisérje el felebaráti 
kötelességből, szivének parancsára, a 
szeretet és részvét érzelmeivel és ne 
azért, hogy utána tórozhasson.

Ne torral üljük meg a halottak 
emlékezetét, hanem szenteljük meg 
azt a kegyelet nemes érzelmeivel szi
vünkben. Ezt a kegyeletet pedig kül
sőleg mutassuk ki a temetők és sir- 
halmok gondozásával és azzal, hogy 
ne táncoljanak, ne vigadjanak egye
sek szeretteik elhantolása után 3—4 
hétre! A torral együtt ez a bántó 
„kegyeletlenség“ is elhagyható.

A nagy apostollal szólva, Afiai, 
nem kellene ezeknek így lenni 1 Min
deneket megpróbáljatok és ami jó, 
megtartsátok.

Igenis tartsuk meg, ami jó, de ami 
rossz, ami káros, ami helytelen és 
illetlen, azt hagyjuk el. Ha őseink úgy 
szokták, azért nekünk nem muszáj 
hozzájuk esküdnünk, amikor világos 
elöltünk tarhatatlanságuk.

Az első lépés igaz, hogy nehéz, de 
ha ezt megteszi valaki, a józanabb 
belátás melléje áll s könnyen megy 
a tisztogatás munkája; anyagi és er
kölcsi haszon, áldás jár nyomába. 
Nem darázsfészek ez, hogy hozzá
nyúlni nem lehetne; csak akarat, 
bátorság és szent elhatározás kell 
hozzá 1

Higyjük és reméljük, hogy az uj 
esztendő e tekintetben is hoz egyben 
másban ujulást s többünknek sziv- 
béli óhajtását boldog valósággá vál
toztatja. Hiszem és remélem, hogy a 
magyarósdi üdvös „gyülekezeti hatá
rozat“ nem marad árván, hanem 
ahhoz hasonló bonckés másutt (sőt 
még Magyarósdon is I) kioperál némely 
káros fekélyt a szokás hatalmas 
testéből 1

„Akiket én szeretek, megfeddem 
és megdorgálom.“

Elbeszélés. Irta : Is só  G i z e l l a .

Meggörnyedt, magános alak ban
dukol a sivár, havas tájon. A kegyet
len, hideg szél mintha őt választotta 
volna szeszélyes játéka áldozatául, 
vadul állja útját, majdnem lehetet
lenné teszi előrehaladását. Pedig a nap

már rég leszállt, percről-percre seté- 
tebb lesz a havas pusztaság.

„Istenem, meddig sújt még büntető 
kezed" — sóhajt az agg férfi, fáradt 
tagjait nehezen vonszolva előre. Meg- 
megáll, majd körülnéz, hogy nem 
tévesztette-e el az útirányt. Gyenge 
szemeivel kutatva néz a szürkeségbe, 
falut, házakat szeretne látni, de bi
zony csak csüggedten néz újra maga 
elé — nincs semmi, amiben a látha
táron a szeme megakadna, csak a 
szürkeség, a mindig sűrűbb és seté- 
tebb szürkeség.

Ilyen setét, hideg szürkeség ural
kodik a vándor lelkében is. Egy me
leg, világító valami után vágyódik, 
ami azt eloszlassa, amitől beteg lelke 
meggyógyul; ezért a gyógyító orvos
ságért törekszik most előre, s ez ép
pen olyan messze van tőle, mint az 
a cél, mit a havas tájon a szemei
vel keresett. Ha teste eléri a célt, ha 
végre megpihenhet, akkor ott bizo
nyosan lelke sebére is talál majd 
gyógyító írt. Igen, ő hiszi, hogy meg 
fognak neki bocsátani azok, akik el
len olyat sokat vétett.

*
Z.-i kis paróchia ablakából barát

ságos lámpafény világít ki a templom
térre. A fiatal lelkész az egyházfi 
kíséretében éppen most fordul be a 
kapun. Nehéz beteget gyóntatott a falu
ban, s most a szomorú funkció után 
vágyó szívvel siet szerető övéi barát
ságos, meleg körébe. De ott is nehe
zen várják ám már a család gondos, 
szerető fenntartóját. Ifjú neje, a kis 
fészek éltető lelke mát többször né
zett ki aggódva a hideg, fagyos útra, 
s mikor végre nyílt az ajtó, a belépő 
édesapát hangos örömmel ölelgették 
sorra.

A lelkész kibontakozva meleg téli 
bundájából leült gyermekei közé, kik 
csakhamar térdére másztak s apró kis 
kezeikkel melengették édesatyjuk hi
degtől kipirult arcát, s a hideg pírja 
hamarosan átváltozott — boldogság 
pírjává. S az édesanya arcán is vissza
tükröződött ez a boldogság. Talán ő, 
aki csendesen nézte a többiek ragyogó 
arcát, — volt köztük a legboldogabb. 
Oh, ezért a boldogságért érdemes 
volt áldozatot hozni 1 Mi is volt az az 
áldozat ?

Most a fiatal asszony lelki szemei 
előtt újra elvonul a múltak szomorú 
képe.

Mikor néhány éve hire ment váro
sában, hogy ő, a gazdag, mindenki
től irigyelt Kőváry Irén, a nagy kat- 
holikus Kőváry család egyetlen lánya

férjhez megy Z. falu egyszerű luthe
ránus papjához, azért elhagyja vallá
sát, sőt nem törődik azzal sem, hogy 
atyja minden vagyonából kitagadja, 
— az emberek megbotránkozva csó
válták fejüket s mondogatták egymás 
közt: „Nem lesz ennek jó vége.“ De 
csak meg volt az esküvő, s azóta 
nem hallották hírét a kitagadott lány
nak. Az öreg Kőváry hallani sem akart 
róla, minden összeköttetést megsza
kított vele, hiába kérte, hiába könyör- 
gött, a szíve nem lágyult meg lánya 
iránt, kinek legnagyobb bűne az volt, 
hogy gyűlölt lutheránus paphoz ment 
nőül. Mert lenne hát szegény, koldus, 
csak ne lutheránus — és még hozzá 
papi

Ezek a gondolatok hirtelen elko- 
molyították a fiatal édesanya arcát; 
de mikor odament ő is és sorra csó
kolta szeretteit, megint csak arra a meg
győződésre jutott, hogy ezért a boldog
ságért érdemes volt áldozatot hozni.

Csendes egyetértésben költötték el 
aztán az ízletes vacsorát; asztalsze
dés után a hat éves kis Laci nagy 
buzgósággal cipelte atyjához annak 
Íróasztaláról a vaskos bibliát. A lel
kész felnyitotta azt és olvasta: „Aki
ket én szeretek, megteddem és meg
dorgálom.“ (Jel. 3; 19.) A gyermekek 
áhítattal hallhatták atyjuk szavait, 
látszott az arcukon, hogy nem értik, 
pedig olyan nagyon szeretnék érteni.

Most az édesapa átkarolta kis fi
ait és úgy magyarázta nékik a szent 
igék értelmét. Óh, most már aztán 
megértették ők is, hogy a jóságos 
Isten azért bünteti meg az embere
ket, azért sújtja nehéz csapásokkal, 
mert szereti őket, nem akarja, hogy 
rosszak, gonoszak maradjanak; ha 
nem szeretné, hagyná őket rosszak
nak, hogy majd a másvilágon bűn
hődjenek. De nem, az Isten szeret 
minket, azt akarja, hogy még ide
jében jó útra térjünk, ő  nem akarja 
a bűnös halálát, hanem, hogy meg
térjen és éljen. Akik egyszeri bün
tetésre nem térnek meg, azokra még 
nagyobb, súlyosabb csapást mér — 
és mindezt azért, mert szereti őket. 
És ha már elég volt a büntetés, a 
jóságos Isten gyógyító balzsammal 
kötözi be a megtért bűnös sajgó 
sebeit, megvigasztalja, megáldja, — 
mert nagyon szereti őket.

A gyermekek csillogó szemek
kel hallgatták atyjuk szavait, de a 
kis Laci lassankint mind közelebb 
és közelebb húzódott, s utoljára is 
ráhajtotta atyja vállára fejecskéjét, s 
egyenletes lelekzetvétele jelezte, hogy 
elaludt.
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A gyermekeket lefektették, s a 
lelkész nejével csendesen folytatta a 
társalgást. Most egyszerre kocogás 
hallik az ablakon és utána tompa 
zuhanás. Mikor sietve kimentek, egy 
összeesett embert találtak az ablak 
előtt a hóban. Azonnal segítségére 
siettek, bevitték, s mikor a lámpa 
fénye ráesett arcára, a papné az 
ijedtség, kétség, bámulat hagján si
kolt fel: — „Apám!“

Az agg férfi felnyitja szemét, kö
rülnéz, szeme megakad leányán, akit 
elűzött az apai háztól, kitagadott, 
talán meg is átkozott, akihez íme 
eljött, hogy bocsánatáért esedezzen, 
— és nem tud szólni semmit csak 
kinyújtja jéghideg kezét annak keze 
után. Úgy akarna beszélni, de va
lami folytogatja a torkát, hogy egy 
hangot nem bir kimondani. Csak 
később, mikor az életerő kezdett 
újra visszatérni elfáradt, meggyötört 
tagjaiba, tudta kimondani, vagy in
kább elsuttogni:

, Bocsássatok meg, nagyon, nagyon 
sokat szenvedtem. Az Isten megtörte 
büszkeségemet; egyenkint távolította 
el mellőlem azokat, akik szerettek. 
De sokszor gondoltam akkor egyet
len lányomra, kit olyan kegyetlenül 
elüldöztem. Néha már azon a pon
ton voltam, hogy megbocsássak, 
hogy visszahívjalak, de a büszkeség 
nem engedte. Aztán beteg lettem. 
Voltak, akik ápoljanak, de csak a 
pénzemért, mikor végül vagyonomat 
is elvesztettem, egyszerre elhagyott 
mindenki. Úgy álltam a világon min
den segítő kéz nélkül, betegen, el
hagyottan. — Most már vége volt a 
büszkeségemnek, teljesen megtörte 
azt a sok csapás; csak azt vártam, 
hogy annyira felépüljek, hogy ide 
hozzátok eljuthassak és megkérjelek, 
hogy bocsássatok meg nekem. Az Is
ten már tudom, megbocsátott, mert 
ide vezérelt!“

Oh, hogyne bocsátottak volna meg! 
Szeretettel vették körül, ápolták, 
melengették.

*
far esztendő múlt el azóta. A z.-i 

paróchiában egyforma boldogság
ban telnek a napok. A gyermekek 
szépen nőnek; Kőváry, a boldog 
nagyapa csendesen pipázgatva nézi

kis unokái játékát. Sokszor elmon
dogatja, mennyire örül annak, hogy 
Isten olyan sok szenvedést küldött 
rá, mert különben most nem lehetne 
ilyen boldog élete.

„Mégis, csak szeret az Isten — 
szokta befejezni beszédét, — ha meg
hagyta volna gazdagságom, soha 
nem jutottam volna el ide, nem 
örülhetnék ennek az igaz, tiszta 
boldogságnak. Most áldom az Urat, 
hogy annyi szenvedést bocsátott 
rám, mert azoknak az árán értem 
el az igaz boldogságot.“ Csendes 
béke és megelégedés ül az agg férfi 
arcán, ki most maga is meggyőző
déssel idézi a szentírás szavait: „Aki
ket én szeretek, megfeddem és meg
dorgálom.“

A harangokról.
Irta: Baldanf Gusztáv.

Az ember lelki természetének ér
dekes sajátsága, hogy egyes esemé
nyek, jelenségek, tárgyak oly mélyen 
vésődnek agyába, szivébe, hogy 
azoknak emléke még hosszú idők 
múltán is nem csak újra éled, hanem 
sokszor még erősebb s mélyebb ér
zéseket kelt bennünk, mint annak 
idején, az első érzések alkalmakor.

Áll ez inkább a kellemes élmé
nyeinkre, mint a kellemetlenekre. 
Valami tárgy, amelyhez bús érzések 
emléke fűz, ha évek múltán újból 
szemünk elé kerü1, bizonyos ellen
szenvet kelt bennünk, de ez múló s 
csakhamar figyelmünkön kívül esik. 
A kellemes emlékek maradandóbbak 
s ha annak idejében gyakorta ismét
lődtek, úgy hogy érzékeink azokat 
megszokták: évek múltán mint meg
hitt ismerősöket fogadjuk őket s 
bensőnkben a legkellemesebb húro
kat érintik.

Nemkülönben érdekes az a ben
sőnkben végbemenő érzéshullámzás, 
ami támad akkor, amidőn hosszú távol
iét után, felnőtt korunkban, egyszer 
csak újból haza térünk, abba a hajlékba, 
abba a környezetbe, amelyben gyer
mekéveinket éltük, első játékainkat 
űztük, gyermekálmainkat szőttük!

Amikor széjjel nézünk, elfogódot- 
tak vagyunk, szemünkön könnycsepp

rezg: az idők múlása felett érzett 
bánat és a viszontlátás felett való 
öröm könnyharmata.

Ilyen sajátságos, az ember egész 
lényét szelíden érintő érzés — a bú 
és öröm kellemetes hullámzása járja 
át bensőnket akkor is, amikor sok 
időre újból fülünkben cseng a rég 
nem hallott, de emlékeiben oly meg
hitt hang: szülőfalunk harangjának 
hangja. Egyszerre átrezg lelkűnkön 
a harang hangjának minden érzése: 
az ünnepi hangulat vígsága, a gyász 
fájó zokogása, rég múlt örömeink 
boldogsága és sebzett szívünk bána
tinak emléke.

Volt-e alkalmatok hosszú idő múl
tán visszatérni honi földetekre, haza
tértetekben messziről hallani falutok
nak rég nem hallott harangját? Óh 
mily andalító bűvös hang volt a 
kedves szülőföld harangjának be
széde 1 Jártában az ember önkénte
lenül is megáll beszédében, elhallgat, 
csendesen mélázva lesi, mint cseng- 
bong a* harang, falujának kedves 
harangja.

A harangnak ezen varázsos hatása 
megérinti nemcsak a közönséges lel
keket, hanem a nagy szellemeket is, 
mindenkit, akinek keblében érző szív 
dobog. Meghatja a költői lelkületeket 
és a legbájosabb hangulatos költe
ményeket sugalja lantjukon. A néme
tek legdicsőitettebb költője Schiller 
Frigyes egyik legismertebb és legha
tásosabb bölcselő költeményét a 
„Glockét“ a harangszavától nyert 
ihlettség hatása alatt irta. — Jeles 
magyar költőink szivében is vissz
hangzik a harang csodás zenéje s 
megteremnek gyönyörű népdalaink, 
mint:

„Nem hallottam soha ily bús harangszót*
vagy:

„Búsan szól a kecskeméti 
Öreg templom nagy harangja“ ;

s külön költeményekben is szebbnél- 
szebb verssorokat rónak a harangról, 
ennek édes csendüléséről, bűbájos 
hatásáról.

Nem elragadóan szép-e, mikor 
egyik neves versköltőnktől (Lampérth 
Gézától) ezeket a szívből fakadt sza
vakat olvashatjuk:

„Ha kis falumba visszatérek, 
Mindig oly szomorú vagyok,

Elm aradottnak  te k inthetjük a z t a k ö z s é g e t ,  ahol 
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Valami borongós érzésnek 
Hangot találni nem tudok.

Csak érzem mélyen a lelkembe'
S oly nehéz elviselni mér —
Szeretne kitörni onnan, de 
Valami varázsszóra vár.

Az est harangszó im megcsendül 
És méla édes hangira:
Buzogva tör fel a lelkembül 
Egy gyermekkori hő ima.

S míg szól a harang bongva-zsongva 
S ajkam suttogja az imát:
Szivem felett, úgy érzem, lengve 
Egy fehér angyal szárnyal át.“

Egy másik (Albert József) jeles 
költőnk így ír :

„Én nem tudom ez a harangszó 
Itt városon, miért oly panaszló ? 1 
Bús rabként mit zokog ? 1 
Tisztán csendül fel a világra;
Vinné, ragadná röpte szárnya,
De földre hull legott.

Kis falumban is egykor régen,
Szólt a harang, de mily másképpen, 
Szállt messze szabadon.
A harmatos üde vidéket 
Bezengte, mint Isten dicséret?
Szép piros hajnalon.“

Jakab Ödön kiváló költőnk „A mi 
harangjaink“ című versében a ha
rangról ezeket a gyönyörű sorokat 
írja:
„Szegény az én falum, hol a bölcsőm rengett, 
Nem igen találni annál szegényebbet;
De ha egyebekben el van is maradva,
Van olyan két öreg gyönyörű harangja,
Hogy azt már akárhol 
Megirigyelhetnék az én falucskámtól.

S bár tőlük az élet immár rég elhajtott :
Kégi szeretettel csüngök most is rajtok.
Most is csak azt vallom, most is úgy találom : 
Több olyan két harang nincsen a világon; 
Lehetnek nagyobbak,
De olyan nagy hangjok nem lehet azoknak.“

Vagy még egy versszakot Lampért 
Gézának „Vasárnap délelőtt“ című 
megható költeményéből:
Csendül a kis templom két kicsiny harangja 1 
Imádsággal hivó szelíd édes hangja 
Oly jól esik nékem,
Mint tikkadt vándornak pálmák halk moraja 
Oázis vidéken.“

Felvetődik ezek után az a jogosult 
kérdés: vájjon honnan ered a haran
gozás gyönyörű és sok tekintetben 
áldásos szokása? „A harang — mondja 
egy tekintélyes egyházi írónk (Lut- 
hárd) — az egyháznak hangja a min
dennapi életben*, mint ilyen általában 
csak Krisztus születése után a ke- 
resztyénségben kezd szerepelni és egy
úttal a keresztyén művelődésnek egyik 
leghívebb kísérője.

Némely nyomai azonban fellelhetők 
már az ókorban is úgy a keleti, mint 
a nyugati egyházak népeinél csenge-

tyük és kolompok alakjában. Az ó- 
testamentombeli zsidó papok ruhájá
nak alsó szegélyén köröskörül gránát
alma alakú gombokkal váltogatva 
tiszta aranyból készült csengetyük 
lógtak. A rómaiknál használatban vol
tak csengők, kolompok, amelyekkel a 
nyilvános népfürdők megnyitását jelez
ték. Természetes, hogy a keresztyén- 
ség első évszázadaiban a harangok 
használatáról még nem lehet szó, 
aminthogy egyáltalában nyílt jeleket 
nem használhattak istentiszteleti ösz- 
szejöveteleik jelzésére. Hisz az ily 
jelzés kész veszedelmet jelentett volna 
abban a korban, amikor sokkal inkább 
azon kellett lenniök, hogy senki az 
ellenség közül ne tudja, mikor és hol 
gyűlnek össze a megfeszített Jézus
nak tisztelői, imádói.

De már a IV. században szokásba 
jött az egyptomi zárdáknál az isten
tiszteletekre való összehívás a „tuba“ 
nevű hangszerrel, amely a mi táro
gatónknak vagy a bibliai harsonának 
felelhetett meg. Emellett szokásban 
volt a deszkákon való dörömböléssel 
is jelt adni a templomba való gyü
lekezésre. Olyan forma volt ez a szo
kás, mint amikor ma a munka kez
dését vassínek ütögetésével jelzik.

A VI. század közepe táján Toursi 
szent Gergely irataiban is tétetik em
lítés egy jeladásról (signum), ame
lyet az Istentiszteletet megelőzően 
„kötéllel rángattak“, ami alatt minden 
bizonnyal mást nem érthetünk, mint 
a harangot.

De hogy hol és mely gyülekezet
ben használták először a harangot, 
ezt a kutatóknak még eddig nem si
került megfejteni. Vannak, akik a ha
rang használatát Sabiánus pápának 
(G04—606) lulajdonítják, ez 605-ben 
azt a rendeletet adta ki, hogy az ének 
és istentiszteleti órák (horae canonicae) 
harangütés által adassanak a hívek
nek tudtára. Mások nolai Pál püspök
nek tulajdonítják a harangozás szo
kásának meghonosítását, de ennek a 
feltevésnek sincs biztos alapja. •

A IX. században élt Strabó VVal- 
lafried reichenaui apát azt állítja, hogy 
a harangok eredeti hazája Itália, a 
mostani Olaszország, hogy azokat 
először a kampányi Nólában készí
tették.

A Vlí. századtól fogva mint sűrűb
ben találkozhatni a nyugoti egyházak
ban a harangok használatával. Ami
kor Klothár frank király 615-ben 
megtámadta Burgondiában Seas vá
rosát, Lupus, a város püspöke, hogy 
védelemre összegyűjtse a város lakos
ságát, a szent Istvánról nevezett tem

plomhoz ment és meghúzta a haran
gokat ezek hangjától az ellenség any- 
nyira megrettent, hogy azonnal fel
szedte sátorfáját s tovább állott. A
VII. századdal bemenetelt nyert a 
harang a legtöbb keresztyén államba.

Kezdetben a templomok mellé ál
lított haranglábakon helyezték el őket, 
később a templomok tetőzetén nyer
tek elhelyezést és csak azután építet
tek nekik külön tornyokat a templo
mokhoz.

A IX. században már teljes elter
jedésnek örvendett a harang s pedig 
nem csak a városokban, hanem a 
faluhelyeken is és míg eleinte elég
ségesnek tartották egy harangnak al
kalmazását, csakhamar több harangot 
is öntettek. Már 770-ben Rómában 
tornyot emeltettek három harang ré
szére. A velencei Urzus herceg 865- 
ben Mihály görög császárnak 12 érc
harangot küldött ajándékba.

Jeruzsálemben az első harangokat 
Bouillon Gottfried, a keresztes had
járatok dicsőséges hadvezére vitte 
nem kis megbotránkozására a törö
köknek és a szaracénoknak, akik a 
harangok hangját nem szívlelhették. 
Igaz, a zsidók sem hallgatták valami 
nagy lelkigyönyörrel, erre vall, hogy 
egy mondásukban ilyen átok foglal
tatik: „essék sárba, aki húzza a kö
telet (a harangkötelet), aki húzza a 
kötelet, essék a setétségbe.“

Magyarországba a harangok a ke- 
resztyénséggel egy időben jöttek be, 
van harangunk I. István idejéből is, 
ki 1000 — 1038-ig uralkodott. A ke- 
resztyénség diadalával természetesen 
szaporodtak harangjaink is. Szent 
Lászlónak (1077— 1095.), a keresztes
hadjáratoknak és a tatárjárás idejéből 
mind több és több harangemlék ma
radt fönn. Ma pedig alig van temp
lom torony nélkül s még kevésbé to
rony harang nélkül.

A legtöbb harang ezidő szerint 
Oroszországban van és pedig nem 
csak azért, mert ez a legnagyobb ál
lam, de aránylag is viszonyítva a 
többi országokhoz, ott van a legtöbb 
harang a legkülönfélébb nagyság sze
rint. Egy magában Moszkvában nem 
kevesebb harang van, mint 1700. Az 
„Iván-velikinek“ nevezett templom- 
toronyban, amely négy emeletes 37 
harang függ. Ezt a tornyot 1812-ben 
nagy kár érte. Egyik harangja, ame
lyet 1710-ben öntettek, a „Bolshoi“ 
ami annyit jelent magyarul, a „vas
tag“ leesett. 1817-ben Sándor cár el
rendelte ezen óriási harangnak, — 
amely eredetileg 124.C00 font, azaz 
mintegy 621 mázsa volt, — újra ön-
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tetését és megnagyobbítását úgy, hogy 
jelenleg 144.000 font, azaz 806 mm. 
súllyal bír. Ennek átmérője 18 láb =  
5 V2 ni., magassága 2 1  láb =  6 V2 
in., a harang szíve 4200 font =  2 4 7 2  
mm. Kívülről a cári család dombor
művű arcképei, a Megváltó, szűz Má
ria és Keresztelő János képei díszítik. 
Minden használatban lévő harang, 
közt ez a legnagyobb.

De van ennél egy mégnagyobb is, 
amely azonban nincs használatban. 
Ez a „harangok cára“ (Tsár Kolokál), 
a világ legnagyobb harangja, 1734- 
ben öntetett állítólag egy nálánál is 
nagyobb, de törést szenvedett harang
ból. Ennek átmérője 22 láb 5 7 2  hü
vely mintegy 6'80 m., magassága 
21 láb 472 hüvely, mintegy 6  50 m., 
karimájának vastagsága 60 cm., súlya 
400.000 font, azaz 2240 mm. Ez a 
harangóriás 1737-ben szintén lezuhant 
és részben a tőidbe fúródott. 1 0 0  évig 
maradt így, míg végre 1837 ben Mik
lós cár sírjából kiemeltette és egy 
kőfal állványra állítatta. Egyik olda
lán egy darab kitörött belőle, ezen a 
résen át ki és be sétálgathatnak rajta.

Oroszország után a harangok szá
mát tekintve Anglia következik. 50 
tornya van, ahol 1 0 — 1 0  harang függ, 
360 olyan tornya, amelyen legalább 
8  és 500 olyan tornya, amelyen 6  
harang van.

Olaszországban templomok és ha
rangok tekintetében leggazdagabb 
Róma. Németországban a leggazda
gabb harangokban a hildesheimi dóm, 
amelynek 15 harangja van. A bécsi 
Szent István templomnak 12 harangja 
van. Sok harangja van még Köln és 
Prága városoknak.

Magyarországban e tekintetben is 
székesfővárosunk jár legelői a Bazi
lika harangjaival. Legszebbik harang
jaink egyike a híres bártfai .nagy* 
harang is. 1574-ből való ez a harang, 
amikor Bárttán az akkori híres reformá
tor Stökkel Lénárd működött. A ha
rang 81 mázsát nyom, átmérője 5 
méter, magassága 4 méter. A harang 
4 ember erejét veszi igénybe haran
gozás alkalmával, megindítására 160 
másodperc szükségeltetik.

Egyik legrégibb harang hazánkban 
a tarpei, amely 1317-ből származik. 
Egyik leghiresebb harangunk a debre
ceni „Rákóczi harang*. Ezt Rákóczi 
György fejedelem ajándékozta a deb
recenieknek. 1802-ban egy nagy tűz- 
yesz alkalmából a magasból lezuhant 
és megrepedt. 1862-ben megjavíttat- 
tak s azóta ismét tisztán, csengőn 
hangzik be a nagy Hortobágy pusztáig.

(Folytatjuk.)

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Lol biblia a Házban nincs, Tanyát a sálán ütöd olt, 
Hiányzik olt a legfőbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Január 25. vasárnap, Ján. 4, 1 — 14.

„ 26. hétfő, Ján. 4, 15—26.
„ 27. kedd, Máth. 22, 15—22.
„ 28. szerda, Ján. 4, 17 — 38.
„ 29. csütörtök, Ján. 4, 39—43.
„ 30. péntek, Ján. 7, 37—43.
„ 31. szombat, Máth. 9, 35—38.

Ami erősebb az em bernél.
Elbeszélés. Irta: K api B éla.

Tizedik fejezet.
A bíróság előtt. A fegyházban.
Földes Gyurkát a földszint egyik 

zárkájában helyezték el. Az egész 
zárka öt lépés hosszú, három lépés 
széles. Erős vasráccsal ellátott ki 
csíny ablakát olyan magasra vágták, 
hogy székről is alig lehet elérni. Ki
nézni ugyan nem lehet rajt, de az 
is nagy boldogság, ha az Isten kék 
ege bemosolyog ebbe a szomorú 
egyedüllétbe. A fal mellett szétnyit
ható fekvőhely húzódik meg, mely 
összetéve asztalul szolgál. Egy szék, 
mosdó és kis taliszekrény az egész 
bútorzat. Ebben a cellában kell neki 
15 évet átszenvedni.

Mikor a fényképezésről visszakí
sérték, egy pillanatra megállt a vas
tag cellaajtó előtt s gyors tekintettel 
átfutotta az azon függő táblát:

Fejszám: ................ 3589.
N év:......................... Földes György.
ítéleti idő: . . . . 15 év.
Vallása: ................. ág. Iiiív. evang.
Polgári foglalkozása: földműves
Életkor: ................ 28 éves.
Bűntény: ................ rablás és gyilkosság.
Munkanem: . . . .
Szabadulási idő: . . 1928.

Az ajtó becsapódott mögötte, a zár 
pattant egyet s megint egyedül volt. 
Rávetette magát a székre, kezét zúgó 
fejére tapasztotta s fojtott hangon 
súgta maga elé: — hát igaz mindez ?.,. 
hát te vagy az a Földes György?... 
te vagy a rablógyilkos ? . . .  Hát téged 
ítéltek el 15 esztendőre?... Nem is 
tudja, mi történt vele, csak akkor esz
mélt magára, midőn alkonyatkor a 
vizsgálat végigjárta a cellákat.

Közel volt a megőrüléshez. Hiszen 
igaz, hogy a vizsgálati fogságban 
megszokta már a négy zárt falat, 
mégis akkor — mintha csak fehér
szárnyú angyal lenne, — leszállt hozzá 
a reménység s azt súgta: ne félj! . . .

majd kiderül ártatlanságod 1. . . De 
most ?.. . A bíróság Ítélete összetörte 
minden hitét, minden reménységét! 
Mit nézzen a jövőbe, hiszen neki nin
csen is jövője. Egymásután követ
kező, egyforma, szürke napok, ez csak 
nem jövő ? Várni valója nincsen, bi
zodalma az Istenben, emberekben 
régen megingott.

Legrettenetesebb volt az első há
rom hét. Reggel néhány perc alatt 
kitakarította celláját, azután maga elé 
meredve várta az estét. Ölbe nj u- 
gasztott kézzel üldögélt és várta, várta 
a semmit. A beszédről leszokott, las
sanként saját hangját is elfelejtette. Ha 
egyet-egyet köhintett, szinte megijedt 
a zajtól, mit támasztott. A rettenetes 
csöndesség olyan hattással volt rá, 
mintha mély sirboltba zárták volna, 
s hogy szenvedése még tovább tartson, 
mindennap belöknek neki egy kis ételt. 
Ez a csöndesség még az őrületbe 
visz, gondolta magában. Ha az ud
varról behallatszott egy kis szekér
zörej, a ki- és bevonuló fegyenc 
munkások dobogása, izgatottan ugrott 
székére s visszafojtott lélegzettel fi
gyelt. Minden zörej, minden parányi 
zaj, ha csak akkora is, mint a szá
raz falevelek közt tovamászó bogár 
mozgásának zaja, életet sejtet és 
megnyugtat. A sírbolt csöndessége a 
halál csöndessége!

Embert csak akkor látott, ha 
ételét beadták. Beszélni akkor sem 
volt szabad Pedig micsoda megnyug
vás lett volna megszólítani az ő rt! 
Hacsak néhány szót szólhatott volna 
hozzá! Ha mindennap két percet ad
tak volna és azt mondták volna: 
most beszélhetsz, amiről akarsz, ez 
az embertársad meghallgat!.. De így, 
ez az ember nélküli élet olyan rette
netes ! . . .

És a lélek milyen kiszámíthatlanul 
csapong az emlékezet szárnyán! 
Gyurka elsiratta az ő régi, boldog 
családi életét. Mikor együtt ültek a 
szobában az asztal körül, anyja, fe
lesége, ölbeli, futkosó gyereke s meg
hitt szóval beszélgettek. Ejnye, egyik 
vasárnap miért is nem maradt otthon, 
mikor annyira marasztották. Mit adna 
most egy ilyen együttlétért! Lám, 
milyen sokszor terhére volt egyik
másik emberrel a találkozás. Bizony 
néha más útra ment vagy csak kel
letlenül hallgatta az emberek apró- 
cseprő ügyét baját. Most már érti, 
hogy micsoda áldás, ha embert tudunk 
magunk mellett s érezzük, hogy keb
lükben érző, megértő szív dobog.

Egyik reggel, mikor a fegyencek 
egyforma lépése végigdübörgött a
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folyosókon, kétségbeesetten ugrott 
fel ágyáról. Szeme vérben forgott, 
melle zihált, nyakán kidagadtak az 
erek. Mint mikor a kipányvázott ló 
kiszabadul kötelékéből s szabadon 
nekiereszti szilajságát a nagy rétség- 
nek, úgy tört ki Földes Gyurkából 
a szabadság után való vágyódás.

— Munkát adjanak 1 ...  — hör
dült fel kétségbeesetten. Én is dol
gozni akarok!. . — kiabált a négy 
falnak.

Most érezte, hogy a munka mi
csoda áldás az ember életében. És 
összetörve, meggyötörve megtudta, 
hogyha a munkát kiveszik az ember 
életéből, ha lehetetlenné teszik neki 
a dolgozást, akkor az élet mécsét 
oltogatják lelkében. Vérben forgó 
szemei előtt régi, kedves képek jelen
nek meg. Látja zsuppos házát, az 
eperfás udvart, látja saját magát, 
amint siet az istállóba, hogy takar
mányt vessen az állatok elé. Látja 
magát, amint nyárnapi hőségben a 
gabonaföldet járja s verejtékgyön
gyös karokkal vágja a rendet. Istenem, 
ha ezt az időt visszahozhatná! Még 
azt a percet is megátkozza, melyben 
valamikor is rnegsokalta a munkát.

És most itt éljen tétlenül, négy

fal közé zárva ?. . . Itt szenvedjen 
egy soha el nem követett vétekért ?.. 
Hagyja pusztulni önmagát, családját ?

Karjain megfeszült az izom. Oda
rohant az ajtóhoz, hasadékába bele
vágta körmét s meg akarta rázni a 
mozdíthatatlan, vastag fadeszkát. És 
ekkor úgy érezte, hogy benn lelkében, 
abban a láthatatlan gépezetben egy 
rugó megpattant. Lekapta a falról a kis 
faszekrénykét s földhöz vágta. Azután 
nekiesett a fadaraboknak s puszta 
kézzel, a tiz körmével, apró szilán
kokra szaggatta. Ziháló kebléből 
pedig mindig egy kiáltás tört e l: — 
adják vissza a szabadságomat! . . .  
munkát adjanak!. . .

Mikor az őrök levezették, az igaz
gató röviden végzett vele: — három 
napi sötét magán zárka.

A 3589-es rab mögött két ajtó 
csapódott be. Most még a napvilágot 
sem látta s a kiáltását sem hallhatta 
senki !. . . (Folytatjuk.)

Bibliai rejtvények.
1. Melyik apostoli levél melyik 

versében van kifejezve, hogy a jó
cselekedet elmulasztója bűnös ?

2. Melyik apostoli levél első feje
zetében fordul elő a „vigasz“ és 
„vigasztalni“ 11-szer? A levél többi 
fejezetében még hányszor fordul elő 
ugyanez a szó ?

3. Melyik ószövetségi könyvből
származik ez a szólásmód: „aki
másnak vermet ás“ stb. ?

Határidő: február 8.
A megfejtők névsorát febr. 15-iki 

számunkban közöljük.
Azok közt, kik mindhárom rejtvényt 

megfejtik, kisorsolunk:
1. Egy bibliát. (Pálmai Lajos győri 

lelkész ajándéka.)
2. Verne Gyula: Strogoff Mihály 

utazása. (Szutorisz Aladár balassa
gyarmati ev. tanító ajándéka.)

Azok közt, kik két rejtvényt meg
fejtenek, kisorsoljuk:

1. Verne Gyula: Három orosz és 
három angol kalandjai. (Szutorisz A. 
ajándéka.)

2. Verne Gyula: A tizenötéves 
kapitány. (Szutorisz A. ajándéka.)

Azok közt, kik egy rejtvényt meg
fejtenek, kisorsoljuk:

Kiss Béla : Hol az igazság ? (Szer
ző ajándéka) c. munkáját.

Adakozzunk a  Harangszó t e r j e s z t é s i r e !

A z eg y h á z  köréből.
A n ta l G ábor püspök m eghalt. Antal 

Gábor, a dunántúli református egyházke
rület püspöke Komáromban meghalt. A 71 
éves püspök halála nem jö tt váratlanul, 
mert két esztendő óta állandóan beteges
kedett, az utolsó hat hét alatt pedig any- 
nyira elhatalmasodott rajta a gyomorrák, 
hogy mozdulni söm tudott ágyában. Rend
kívül buzgó, munkás egyházi vezér dőlt 
benne sirba. Koporsójánál nemcsak egy
háza, hanem az egész magyar társadalom 
méltán ölt gyászt. Áldott legyen emlékezete !

A lap ítv án y o k . Kapolcs anyaegyházban 
az 1913. évben a következők létesítettek 
alapítványokat: 1. Schwindt Henrik és neje 
Gáspár Etel Amerikából oltár-alapra 50 
koronát. 2. Pintér Károly zalapetendi lakos 
egyházfenntartásra 100 koronát. 3. Eszéken 
1913. évi május havában 83 éves korában 
elhunyt Lájpcig János, ottani nagybirtokos, 
néhai Lájpcig János kapolcsi esperes-lelkész 
fia, az ev. nőegyletnek örök tulajdonul egy 
drb. 200 korona névértékű eszéki városi 
takarékpénztári részvényt hagyott a meg
felelő szelvényekkel.

Új k eresz te lö k ö . Az újesanálosi (Zemp- 
lénmegye) ev. gyülekezet új, díszes, fehér 
márvány keresztelökutját szép beszéd kí

séretében avatta fel Szabó Gyula, helybeli 
lelkész. A keresztelőkutat a nőegylet készí
tette s annak költségeihez Nagy Pál, a gyü
lekezet buzgó tanítója és felesége, kis leá
nyuk születése örömére 100 kor.-val járul 
tak hozzá.

L e lk ész v á la sz tá s . A battyándi (Vas-m.) 
gyülekezet megüresedett lelkészi állására 
Luthár Ádám h.-lelkészt választotta meg. 
Isten gazdag áldását kívánjuk a lelkész 
és gyülekezet együttes munkálkodására.

A dabrony i ev. n ü eg y le t jól sikerült 
táncmulatságot rendezeti f. hó 3-án este a 
helybeli községi vendéglőben. Egyszázhet
venöt (175 kor.) K. gyűlt össze a kiadáso
kon felül az iskolai harmónium-alapra, 
melyet a nőegylet még e hó folyamán fog 
beszerezni, hogy szivet-lelket gyönyörköd
tető hangjánál az új énekeskönyv új dal
lamai kérjenek bebocsátást azok elméjébe, 
akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot. 
Az érdem, mely e magasztos célra ily szép 
összeget tudott összehozni, nem egyeseké, 
hanem a dabronyi hívek áldozatkészségéé, 
mert mindenki meghozta fillérjeit-koronáit, 
még aki cl nem jö tt is, a legszegényebb 
egyháztagok is. így szolgálunk örömeinkkel 
nemes célokat s állítunk maradandó emlé
keket.

Belm issziói ünnepély . A veszprémi 
egyházmegyei belmissziói egyesület legutóbb

Somlószőlősön tartott belmissziói ünnepélyt, 
melyen Baldauf Gusztáv elnök beszédet. 
Mód Aladár zalagalsai lelkész felolvasást 
tartott, Somogyi Károly lelkész pedig záró
imádságot mondott. Ének-, zene- és szava
lat-számok egészítették ki a szép ünnepsé
get, melyen dacára a kedvezőtlen időnek, 
a hívek zsúfolásig megtöltötték a templomot.

F e n n ta rtá s i a lap ra . Farádon Szabó 
László birtokos és neje Gaál Anna a falu 
közelében levő 2 hold szántóföldjüket fenn
tartási alapul örök alapítványként az ev. 
gyülekezetnek adományozták. A buzgó há
zaspár, kik minden időben szorgalmas lá
togatói a t  Ur házának, kegyes alapítvá
nyukban szép tanujelét adták vallásos 
buzgóságuknak. A kegyelem Istene enged
jen nékik még sok boldog esztendőt, hogy 
gyönyörködhessenek soká az Ur házának 
szépségeiben. Nevüket viselő alapítványuk 
pedig legyen buzdító a tettekben megnyi
latkozó egyházszeretetre.

V allásos esté ly . A monori ev. gyüle
kezet templom alapja javára szépen sike
rült vallásos estélyt rendezett, melyen 
Baltigh Jenő felolvasást, Bartos Pál lelkész 
beszédet tartott. Lehoczky Ilonka, Barabás 
Ilonka, Micsinay Margit, Szalay Margit, 
Rieder Jenő, Piry Endre költeményeket sza
valtak. az egyházi vegyeskar pedig ének
számokat adott elő.
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J a u s z  Vilmos em lék-füzet. A sop
roni theol akad. önképzőkör nem rég el
hunyt jeles tanára. Jausz Vilmos emlékére 
emlékfüzetet adott ki Az emlékfüzetre 
Szepetneken  a következők adakoztak: 
Fuchsz János, Fuchsz György (Tóth utca), 
Fischl János (Ev. templom utca), Fleisacker 
András, Schneemann András, Fischl János 
(Uj-utca), Fuchsz György (Kath-templom- 
utca) 1—1 koronát.

Itthonról.
M eghalt a v e sz e tt k u ty a  m arásátó l.

Várad felesen egy vándor komédiás-társaság ku
tyája megmarta Imre István tizenhétéves fiatal
embert. A legény fájdalomdíj fejében huszonöt 
koronát fogadott el a vándorkomédiásoktól. Ké
sőbb a veszettség jelei mutatkoztak Imre Istvá
non. A családja egy szobába bezárta, de orvost 
nem engedtek hozzá. Egy reggel a községi biró 
látogatta meg a szerencsétlen fiatalemebert és 
mikor benyitott a szobába, a legény nekiugrott 
arcát, karját összeharapdalta. Aztán egy utolsó 
dűhroham lepte meg és elterült a földön, meg
halt. A bírót felszállították a Pasteur-intézetbe.

K é t l i te r  bor, fél l i te r  pálinka . Az al
kohol sokszor nemcsak lassan, hanem gyorsan 
ölő méreg. Két kis történet bizonyítja ezen 
szavak igazságát. A zalahosszufalui csárdában 
nagyobb társaság borozott együtt. Vidákovics 
Hadnagy Lukács virtuskodni kezdett, hogy ő 
egymaga meg bir inni két liter bort és ezen
felül fél liter pálinkát. Neki is fogott a bornak, 
amelyet csakhamar elfogyasztott. De mikor a 
fél liter pálinkából körülbelül a második decit 
megitta, hirtelen rosszul lett és lefordult a 
székről. A korcsmában levők ijedten rohantak 
hozzá, felemelték, de már nem lehetett rajta 
segíteni, halott volt. A boncolás szivszélhüdést 
állapított meg.

S á to ra ljaú jh e ly e n  Oláh Mihály 19 éves 
cigányfiut társai, bevitték egy korcsmába s 
megitattak vele 13 deci pálinkát. Oláh a pá
linkától oly rosszul lett, hogy a kórházba kellett 
vinni, a hol rettenetes kínok között a napok
ban meg is halt.

H alál és ördög. Zapletál János trencsén- 
selmeci csizmadia felesége megjelent a bíró
nál és elmondta neki, hogy férje, a ki Ame
rikában van, ötezer koronát küldött haza, de 
a postán csak akkor akarják átadni, ha kellő
képpen igazolni tudja magát. A biró kiállította 
az írást és az asszony haza ment. Éjiéikor 
dörömbölés riasztotta fel az álmából.

— Halál és ördög 1 Bebocsátást kérünk 1
Az asszony kinyitotta az ajtót, mire a halál

hangja igy szólott:
— Az urad igaztalan utón szerezte a pénzt. 

Szombaton éjfélkor eljövünk érte 1 .
Az asszony nem tudott egész éjszaka aludni 

es másnap kétségbeesetten sietett a postahiva
talba, hogy elmondja, mi történt vele. A posta 
viszont értesítette a csendőrséget, amely szom
baton éjszaka eliejtőztttt az asszony lakásán. 
A halál és az ördög pontosan meg is jelentek.

Ide a pénzzel — szólt az ördög.
Jaj istenem, ha már elviszik a pénzemet, 

legalább a felét hagyják itt — könyorgött az 
asszony.

Ha testvérem, a halál beleegyezik, én 
nem bánom.

Nem — felelte a halál és az asszony 
«olvasta az ötezer koronát az ördög kezébe.

kkor előléptek a csendőrök, akik a szomszéd 
szobából a kulcslyukon figyelték a jelenetet, 
s a halált és az ördögöt a törvény nevében 
* ’°8ták. Az ördögben, aki ez alkalomra fekete

hat öltött és koponyájára piros szarvakat 
sgasztott, a csendőrök a község bíróját, Trnkó

Andrást ismerték fel, a halálban pedig, aki 
szintén ügyesen volt maszkírozva, a biró só
gorára, Zivanek Imrére ismertek. Most a nagy- 
szombati királyi ügyészség fogházában ülnek.

É rd ek es lelet. Kardos József sobori la
kos udvarán egy tömör arany csatot és drága 
kövekkel kirakott arany csillagot talált a ho
mokban. Mellette találtak már kardot is, de 
azt a rozsda megemésztette. A temetőben 
már sok régi urnát és poharat találtak. Az 
aranycsat a Longobardok idejéből való. Leg
közelebb Sopron város és megyei régészeti 
egyesület ásatásokat fog vezetni.

Az ország1 dolgáró l.
A sa jtóv ita . A képviselőházban viharos 

jelenetekben gazdagon foly tovább a sajtóvita, 
amelynek során ismét több képviselőt kitiltot
tak a ház üléséről, köztük Justh Gyulát, Károlyi 
Mihály grófot, Eitner Zsigmondot és Horváth 
Gyulát A vita során Esterházy Móricz gróf 
és dr. Ostffy Lajos mondtak nagyszabású be
szédet Apponyi Albert gróf interpellált még a 
román paktum tárgyában és Pallavicini György 
őrgróf a trónörökös üdvözlése ügyében. Ezen 
a héten még a sajtóvitát folytatják, melyen 
még mintegy 20 ellenzéki képviselő felszólal, 
végül Andrássy Gyula gróf is beszédet mond.

A n a g y v ilá g b ó l.
S /ak u rasz im a . Ez a kis, Csendes oceán- 

beli sziget szomorú esemény következtében 
lett ismeretes. Szakuraszima Japánhoz tartozik, 
lakói többnyire japánok. A múlt hét végén 
a szigeten levő tüzhányóhegy kitört, elpusztí
totta a sziget kikötővárosát, betemetve azt lá
vával és mintegy 5 méter vastag hamuréteggel. 
A lakosság nem tudott menekülni és a forró 
gőzök, a láva, a levegőben röpködő tüzes 
szikladarabok több mint százezer embert el
pusztítottak.

D erm esztő  hideg A m erikában . Múlt 
héten Newyorkban a hőmérő a fagypont alatt 
húsz fokot mutatott Celsius szerint. A mene
dékházak tömve vannak és még mindig ezrével 
ődöngenek az utcákon az állami hivatalok 
folyosóin a hajléktalanok, akik a hideg elől 
menekülnek. A város tanácsa a községi épüle
tek dísztermeit berendezte a hajléktalanok 
számára.

A Harangszó perselye.
A H aran g szó  terjesztésére eddig be

folyt 206 kor, 78 fül. Újabban adakoztak : 
Szegedi Mátyás Kismarton 50 f, Zámbó Ist
vánná Lovászpatona 2 K. Összesen 209 K. 
28 fillér.

A jókedvű adakozót szereti az Isten !

S ZERKES ZTŐI  ÜZENETEK.
S. K. Sonilószüllös. A Harangszó már 

rég megszűnt a Luthertársaság hivatalos 
lapja lenn i; mivel pedig a lapot mindez- 
ideig meg nem rendelte, nem is küldtük. 
Most felvettük mindkét címet az előfizetők 
listájába. Üdv. — H. L. F arad . A kérdezett 
mii megszerezhető Knábel Vilmos tanitónál 
Bonyhád, Tolnamegye. Ára portóval 2 20 K. 
— H év izgyörk . Előfizetése 1913. október 
31-én já rt le. A most beküldött 2'50 K a 
IV. évfolyamra szól, melyért a lapot 1914. 
okt. 31-ig küldjük — M. U. Egyházas- 
dengeleg. A lap előfizetési ára 2'50 K, I 
így tehát még 90 fillérrel hátralékban van. 1

— C ím változta tóknak . Akik lakóhelyüket 
megváltoztatják, kérjük, hogy necsak az új 
címüket közöljék, hanem a régit is, meri 
azt a listából törölnünk kell. I. G. Győr; 
Köszönöm. Legyen máskor is szerencsénk.
— N. F  V asjobbágyi. Köszönöm. Nagyon 
jól felhasználhatom. Legközelebb megkez
dem közlését. — M. K. Sopronném eti. Az 
egész évfolyam számait elküldjük az illető 
helyre. Köszönjük a fáradozást. Szív, üdv.

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 19)4 évi jan. hó 22-én.
Búza 20.—, Rozs 15 20, Árpa 14.40, Zab 

14 40. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

Egy evang. árva leány idősebb 
házaspárhoz vagy egyedül álló uri- 
nőhöz házvezetőnőül ajánlkozik. El
fogadna esetleg szolid üzletben, vagy 
irodában pénztárnoknői, vagy gép- 
irónői állást. Megkereséseket kiadó- 
hivatalunk továbbít. i_K

S z a ló k y  Z s ig m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szenthárom ságtár. 

Hom okkő-, m árvány-, gránit-, 
sy en it sirkőraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Épületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. u

k----------------— ;---------------------m

Toronyóra-
készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n ,
(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban.
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e :  $
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve.
>í . _____ :_____ ______ ___M
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GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
14

Malomberendezések.
Tóglagyártó gépek.

S; ifTHEggat 0
Elsőrendű harangiryxr, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

ha rang fe lsze re lő  gyár

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal m inden e szakm ába  vágó 
m unkát, u. m .: első rendű  h a ran 
gok szá llítását, régi harangok  át- 
ö n tésé t, régi harangok  á tsze re 
lését Pozdech-féle fo rg a th a tó  ön
tö ttvas-ko ronára , e se tleg  fo rg a t
ható  kovácsoltvas-koronára, kiko

p o tt csapok  k icseré lését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Jutányos áron .
— K öltségvetéssel szívesen szolgál.

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, sa tu t stb . e szakba  vágó m unkát. Ju tányos árak, 
pon tos és tisz tesség es  kiszolgálás. Árlap és költségvetés k ívánatra  I

50EES33V11E

Feiwel
Lipót
utódai

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  u

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., Kolozsvári-utea 13.

Árjegyzék ing-yen és bérmentve !

S. K O V A T S  
M ENYHÉRT
m ű-orgona építő  in tézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás Orgonák 
évi gondozását valamint 

átalakításokat, javitá-t, 
hangolást mérsékelt árak 

mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 9

W E L L I S C H  B É L A
könyv-, papír-, zenemű-, író- és rajzszer-kereskedése

SZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletű Lelkész Urak nagybecsű 
figyelmébe raktáron levő egyházi nyomtatványait, 
úsymint: születési, halálozási, esketési, konfir
máltak anyakönyvét és anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tankönyvek hasonlókép nagy 
választékban raktáron vannak. Jegyző- és száma

dási könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid áraki Pontos és gyors kiszolgálási

ANGSTER JÓZSEF és  FIA
-------------- orgoiiaépítők.--------------
Két. arany, 1 ezüst és 1 nagy millenlami éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami.aranyérenimel kitüntetve. 

A lap ítta to tt 1867-ben.

Orgona- és harmoniumgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építői. —

A jánlják kitűnő hangú  és erős szerkezetű 
légnyom atú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a legjutányosabb árak mellett m űvészi kivitelben. Raktáron k itűnő  hangú

h a r m o n i u m o k  minden n a g y s á g b a n .
E lektrom os fújtató készülékek . 13

Árjegyzéket kívánatra ingyen küld az „Egyházi Müipar44 szerkesztősége.

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV S S 2
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászon kötésben, táblán k e h e l ly e l ................................................ K 2.20
Egészvászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
Egyszerű  bő r „ „ „ „ arany „ „ 6-—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ w 8.—

„ borjubőr „ „ „ 12.—
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ „ 1 2 * -
Dallamos könyvecske a Kér. Énekeskönyvhöz . . . . . .  „ —.24
Fenti árakból m indazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés  m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek  meg, 25°/o árengedm ényben részesü lnek , de a szállítási költ
séget m indenkor a  rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell v iselnie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

Nyomatott Welliach Béla villamtixemfi könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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VALLÁSOS NÉPLAP.
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 6 0  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak, kéziratok és mindennemű m eg

keresések  a szorkesztöség c ím ére Körmendre (Vasv&rmegye) küldendők. — Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

T A R T A L O M :  Petrovics Pál: Megelégedés. (Vers.) — Kiss B é la .Apró prédikációk — Csite Károly: Az örökség. (Elbeszé
lés.) — Baldauf Gusztáv: A harangokról. (Folytatás.) — Kapi Béla - Ami erősebb az embernél. (Elbeszélés.) — E. Rochus, a

brabanti szobrász. — Ország-Világ. — Persely.

Me O' elegedé».*)
Világ vágyik palotára,
Palotában sok szobára, 
Kényelemre:
Erő, idő abban telik,
Jó reggeltől vakesteiig,
Hogy megnyerje.

Én nem vágyom csak kis lakra, 
Hol csöndesen élve, lakva 
Meghúzódom;
Időm, erőm hol jól töltöm: 
Munkálódom, s nem tűnődöm 
Hiú dolgon I

Míg Te jártad e világot,
Óh még ennyire se vágyott 
Szent kebeled;
Hisz nem volt, egy talpalatt csak, 
Hová, uram, Te lehajtsad 
Árva fejed I

PETROVIOS PÁL.

téből* A azö^z*, "Jézus núndenütt“ c. verses köte-

Apró prédikációk.
Közli: K iss Béla.

IV.
„ Amiig mértékkel fizettek az em

bereknek, azon mértékkel fizetnek ők 
is nékielc.“ Mt. 7. 22.

„Ami engem illet — szoktad mon
dogatni — a parancs betartása felől 
jót állok magamért. Nem fizetek én 
senkinek se rossz mértékkel, hanem 
az a baj, hogy mások fizetnek azzal 
énnekem.“ Szegény szánandó atyám
fia ! Milyen jó vagy te, s mily rósz 
szak mindig azok a mások. Holott 
ezek éppen ugyanazt panaszolják te- 
rólad, hogy te vagy rossz s ők a jók. 
Az igazság pedig ott van, hogy 
többé-kevésbbé mindnyájan hibásak 
vagyunk e parancs meg nem tartá
sában.

Lásd atyámfia, van az emberi szív
ben egy oly örömérzés, az emberi 
arcon oly örömmosdy, mely rendsze
rint a romlottságnak a jele. Ez az 
érzés, ez a mosoly akkor szülemlik 
meg, mikor valakiről valami rosszat 
hallasz. Hiszen, ha még igaz volna 
a hir, talán lehetne némi okod az

örömre, mert te esetleg jobb vagy, 
mint akiről rosszat hallottál. De ép
pen abban vétkezel, azzal fizetsz go
noszul, hogy nem sietsz a vád igaz
ságáról meg is győződni. Ellenkezőleg, 
futkosol a gyalázatos hírrel s mint 
valami szennyes öltözetet felakasztod 
minden kapufélfára, hogy minél töb
ben láthassák azt. — Miért vársz 
ezek után ellenkező cselekedetet má
soktól — a te részedre? Mások íté
letében tanuld meglátni a te Ítéletei
det, mások cselekedeteiben a te csele
kedeteidnek képmását. Minél kevésbbé 
ismerjük önmagunkat, annál jobban 
megismernek minket mások s amit mi 
csak még szándékozunk tenni őve
lük, azt ők igen sokszor már meg
tették mivelünk. Bármennyire is sie
tünk a rossz mértékkel való fizet
ségre, a világ mindig megelőz a 
visszafizetéssel.

Egy kis városban élt egyszer egy 
korcsmáros. Csinosan öltözött úriem
ber tért be hozzá s ebédet kért — 
pénzéért. A korcsmáros egész nyá
jassággal kérdezte, hogy nem paran
csol-e bort is ? — Oh igen, ha pén
zemért azt is lesz szíves adni — szí
vesen elfogyasztom. Ebéd után a
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vendég elővett a zsebéből 2 0  fillért 
s így szól a korcsmároshoz. „Itt van 
Uram a pénzem — az ebédért. „De 
hiszen ön 2  koronánál is többet tar
tozik“ — feleié a korcsmáros meg 
lepődve. — „Nem igaz, — feleié a 
vendég, - -  én sohasem kértem két 
korona ára ebédet, hanem azt mond
tam : adjon a pénzemért. Nekem min
den pénzem húsz fillér volt, ha ön 
többet érőt adott, az az ön hibája.

„Uram — mondá erre a korcsmá
ros — ön egy kitanult gazember s 
megérdemelné, hogy jól megbüntes
sem, de én nem teszem, hanem adok 
önnek 40 fillért, ne szóljon semmit, 
menjen át a szomszéd korcsmáros
hoz s szedje rá azt is /“ Ezt azért 
mondá a kocsmáros, mert szomszéd
jával csupa kenyéririgységből folyto
nos viszálykodásban élt. A ravasz 
vendég egyik kezében a 40 fillért, a 
másik kezében az ajtókilincset tartva, 
jó egészséget kívánva, így kiáltott 
vissza a korcsmárosnak : „Kegyelmed 
szomszédjánál azelőtt voltam már s 
éppen ö küldött ide azzal az utasítás
sal, hogy önt szedjem rá.“ S ezzel 
elsietve, a becsapott korcsmáros így 
kiáltott fel nagy mérgesen: „Másnak 
akartam vermet ásni s magam estem 
bele.“ Rosszal akartam fizetni s ne
kem fizettek meg azzal. Többé nem 
örülök a más bánatán, mert most az 
én szomorúságomon nevet más.

«
Rosszul van annak dolga, aki ma

yának kincset takar, az Istenben pedig 
nem gazdag. Luk. 12. 20.

A legtöbb ember azt hiszi, hogy 
a szerencse és boldogság egy. Pedig 
ellenkezőleg: a szerencsés ember
még nem boldog ember és viszont 
a boldog még nem szerencsés. Pél
dául akinek sok a testi java: az 
gazdag. A gazdag mindig szerencsés. 
Akinek a lelkiekből van bőven, az 
lelki szegény. A lelki szegény pedig 
mindig boldog. Lukács evangéliumá
nak 16-ik részében említett gazdag 
szerencsés volt — mert jó gyomra, jó 
fogai voltak s aztán — vagyona is bő
ven vala. Ellenben a szegény Lázár 
szerencsétlen vala, de emellett boldog
nak érezte magát, mert jó lelkiisme
rete és Istennel való békessége azzá 
tette őt.

A hatökrös gazda szerencsés le
het — de ritkán boldog. A hatgyer
mekes apa szerencsétlen, mert alig 
tud annyi kenyeret keresni, mellyel 
övéit táplálhatja, de ha reggel-este 
összegyűjtvén a családot, így imád
kozik velük együtt:

Jó Atyánk, te megadod 
Munkánk után kenyerünket, 
Mennyedből, ha jók leszünk 
Nem zársz te ki úgy-e minket?
Add — szegények testiekben 
Gazdagodjunk lelkiekben.
Félelmed lakjék velünk,
Az szegje meg kenyerünk;

mondom nektek, ez a család boldog.
Bolond ember, ki mindig csak a 

szerencsét hajhássza s ebben akarja 
feltalálni boldogságát. Mert bár a 
szerencse és boldogság ha meg is 
fér szépen egymás mellett, hiszen 
Ábrahám gazdag is volt, kegyes is 
volt, de jól jegyezzük meg, hoj/y a 
míg a boldogságot felkeresi a szeren
cse, addig a szerencsét soha a bol
dogság. Mert ki a szerencse javai 
után bolondul, az a boldogság útjába 
áll konokul.

Égy királynak volt egy udvari bo
londja. A királynak ki rendkívül gaz
dag volt, valahányszor a mennyeikről 
esett szó — ez volt büszke szava- 
járása: „Kinek aranykulcsa van,
minden ajtón betoppan,“ — „De a 
mennynek ajtaján, bizonyos, hogy ki- 
pottyan" . . .  mondta erre az udvari 
bolond. Versnek rossz volt talán, — 
de hogy igaz vala, bizonyítja az, 
hogy a király többé sohasem idézte 
jelmondatát.

______ h a r a n g s z ó ._________

Az örökség.
Elbeszélés. Irta : C site Károly.

Hát persze, a jó rokonok olykor
olykor ellátogatnak egymás portájára, 
mikoron, természetük szerint, jól ki
panaszkodják magukat, még ha nincs 
is okuk a panaszra. Avagy egyiknek- 
másiknak pedig természetük szerint 
csupa dicsekvés minden szavuk, noha 
tán nem is volna ok a nagy dicsek
vésre.

De leginkább megvannak áldva ro
koni látogatókkal a magtalan atyafiak, 
teszem föl, mint a gazdag Gogán 
Gyuriék is Dörgösön. Alig múlik 
olyan nap, hogy a jusra váró rokonok 
közül egy kis hizelkedés, avagy pa
nasz végett valamelyik be ne köszön
tene hozzájuk. Gogán Gyuri, mint 
jószivü rokon, szívesen fogadja mind
egyiket, csak azt nem szereti, hogy 
a látogató, éppen nem keresztyéni sze- 
retetből, a távol levő rokonokat foly
ton gyalázza, természetesen azért, 
hogy azokat Gogán tagadja ki a 
jusból s az összes vagyonát ő rá, a 
gyalázkodóra hagyja.

No lám, a Nyir Ferkóné mennyire
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rohan most is hozzá, füles kosárkát 
tartva a karján.

— Hová siet komám asszony ?. — 
állítja meg a kedves Joóné koma
asszonya, kidugva fejét az utcaajtón.

— Gyuri bátyámhoz megyek, — 
mondja Nyirné szörnyen hadarva a 
szavakat. — Töpörtős pogácsát sütöt
tem, mondok viszek a bátyámnak is 
egy párat. Tudja, komámasszony, 
annyira szeret engem a bátyám, szinte 
megvárja, hogy mindennap benézzek 
hozzá. Persze én nem vagyok olyan, 
mint a többi rokona, akik csak ha
lálát várják szegénynek. . .

No, aztán beköszönt szörnyű nagy 
hízelgéssel Gogán Gyurihoz :

— Jónapot kívánok, kedves, ara
nyos, galambom Gyuri bátyám. Mon- ! 
dók, benézek pár minutára, hogy 
mint van egyetlen lelkem, bátyám ? 
Osztég egy pár fáintos pogácsát hoz
tam, ha meg nem veti, szivem bátyám,
a kínálásomat.

— Hej Evica húgom, nagy az én 
örömem, soha sem voltam olyan 
boldog mint most, — szól Gogán 
gazda vidáman s úgy tesz, mimha 
meg sem hallotta volna a kedves 
hugocskája szíves kínálását. — Tu- I 
dód, szívem húgom, vásáron voltam 
tegnap s egy csodás jövendőmondó 
megjósolta planétámat s azt mondta, 
hogy megérem a száz esztendőt jó 
egézségben. Még az unakaöcséimet 
és húgaimat is valamennyit túl élem. J

— Hej, bátyám, — szól Nyirné 
szörnyen elfanyalodva, — csalás az 
o'yan jóslás. Nem hiszek én benne. I

— Dejszen, szép hugocskám, van 
valami a dologban, — veté ellen Go
gán. — Annyit mondhatok, hogy ' 
hatvanöt éves létemre fiatalabbnak ér
zem magamat, mint ezelőtt harminc I 
évvel. Igaz, hogy nem is sajnálom 
magamtól a jót. Ha nem elég a jö
vedelmem, eladogatom lassankint a 
földjeimet. Futja belőle amig élek. 
Aztán az sem baj, ha mind is elfogy, 
mikor úgyis túlélem az összes ro
konságot. Hát nincs igazam, Hugám ?

— Izé, — sietnem kell az uram 
után a rétre, Isten vele, bátyám 1 — I 
szól az öreges menyecske összehu-, " 
zott szemöldökkel, hogy megszökhes
sen a felelet elől.

— Hohó hugocskám, várj még egy 
pillanatig I — állítja meg a mosoly- I 
gós szemű öreg a kedves húgát.

— Csak azt akarom megkérdezni, 
hogy mit is mondtál az imént ?

— Nem is tudom. . .  tán semmit! I 
— mondja Nyirné, kissé meghök- 
kenve.
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— Va'ami töpörtős pogácsáról tet
tél említést.

— Vagy igaz, azt mondtam, hogy 
az uramnak egy kis sovány pogácsát 
sütöttem, azt viszem utánna a rétre.

— Úgy ? I No, hát csak fogyaszd 
el Ferkó egészséggel a pogácsádat;
— mondja mosolyogva Gogán, szür
külő bajuszát hegyesre sodorintva.

Majd pedig fejcsóválva megjegyzi:
— Ej, ej, sohse hittem volna, hogy 

ennyire szeret engem az az Evica I
Nyirné, Lőcs Éva bizony annyira 

megszerette a kedves Gogán nagy
bátyát, hogy azontúl elmúlik egy-egy 
év is anélkül, hogy betérne hozzá. 
De van nála még egy kedvesebb ro
kona is Gogánnak (tudniillik az Évica 
kedvességét véve mértékül) Kendről 
a Kancsi Bandi sógor.

— Tudja sógor, — mondta Kancsi 
minapi látogatása alkalmával, — szé- 
gyenli az ember, ha ezt a kódés ro
konságot látja. Jóformán egynek sincs 
semmije, csak a sok gyermekük. Föl 
élnék az egész világot, ha megkap
hatnák I

— Hát bizony szegény ördög vala
mennyi ! — helyeselt Gogán sógor.

— Haszontalan, gondatlan nép 
mindannyi! — folytatja Kancsi neki- 
bőszülve. — Nem hogy szereztek 
volna, hanem amijük volt, azt is föl
élték. Lám énrám sem hagyott apám 
valami nagy just, de szereztem, taka
rítottam, ahol csak lehetett.

— Igaz, igaz ! — helyeselt Gogán.
— Ahol tehetted a másét is elemel
ted ; — gondolta, de nem mondta.

— És ha olyan oktondi volna kend 
sógor, hogy azokra is hagyna vala
mit, azt is csak eltékozolnák. De 
tudom, hogy lesz esze kendnek sógort

— Lesz, sógor, leszl — biztatta 
Gogán a Kancsi sógort.

— Lám van nekem olyan szép 
vagyonom, hogy akár egy úr is 
büszke lehetne reá. Harminc hold a 
földem, tizenkét darab marha az 
istállómban.

— Szép, nagyon szép! — helye
sel Gogán. — Énnek örülök én is, 
hogy te nem vagy olyan földhöz 
ragadt szegény ördög, mint azok.

— De nem ám ! — kiáltja büszke
ségtől dagadozó kebellel a sógor. — 
Mert még pénzem is jócskán van

és jön is hozzá. Tudom, hogy kend, 
kedves sógor, sem feledkezik meg 
rólunk, mert én nálam nem vesz el 
a jus, nem emésztem föl, mint azok 
a kódésok tennék, mert nekem van 
annyi vagyonom, hogy a jövedelmem
nek felét sem fogyasztjuk el:

— Van bizony. Hálát adhatsz érte 
a jó Istennek, — veszi át a szót 
Gogán sógor. — Mondhatom, szív
ből örülök, hogy olyan jól állasz a 
földi javakban, hogy te nem szorulsz 
senkire, senki segítségére s nem kell 
vágyakoznod — mint amazoknak — 
az én kis hitvány jusomra. S így 
valamivel több is jut azoknak a 
szerencsétleneknek, amiért te nem 
osztozol a kis vagyonomból, ha maj
dan behunyom a szememet. . .

Kancsi sógor erre olyan savanyu 
ábrázatot öltött, hogy Gogán ijedten 
kiáltott fel:

— Nini! a fogad fáj sógor ? I. . . 
Bábi feleség, hozd ide azt a fog- 
csöppöt, amit múlt héten vettél a 
patikában. A sógor tesz belőle a 
fogára 1

Bábi asszony előkereste a kért 
orvosságot a szekrény tetejéről, de 
hogy Kancsi sógor gyógyította-e vele 
a fogát, nem tudom teljes bizton
sággal.

A harangokról.
Irta: Baldaut G usztáv.

(Folytatás.)

A harang azon sajátszerü tulajdon
ságánál fogva, hogy hangot ád, már 
kezdettől fogva különös előjogokat 
élvezett más, szintén az istentisztele
tekhez tartozó berendezések mellett 
— mint pl. az oltár, szószék vagy 
orgona. A harang hangjában a régiek 
élő és megérthető beszédet véltek 
kiérezni.

Ez vezette a néphitet arra, hogy 
a harangokat megszemélyesítették, 
amiből viszont a római kath. egyház
nak az a téves szokása fakadt, hogy 
a harangokat, ezeket az élettelen tár
gyakat, mint az élő embereket, a szent 
keresztségben részesítették. Lényegi
leg akárcsak az embert ugyanoly, 
sőt a kivitel tekintetében még körül
ményesebb eljárással megkeresztelték

és megkeresztelik a harangokat most 
is, az Atya, Fiú és Szentlélek nevében.

A keresztségben ugyanúgy, mint 
az ember gyermeke, külön nevet — 
sőt sokszor többet is — kaptak a 
harangok és ezek keresztelésénél is 
ott álltak, mint a gyermek kereszte
lésekor a keresztszülők. Hogy milyen 
fontos és lélekbejárónak tartották a 
harangoknak megkeresztelését, erre 
jellemző példa, hogy amikor a katho- 
likusok a la Rohetlei szentbertalani 
templomot a protestánsoktól vissza
foglalták, a harangokat előbb eltemet
ték, majd ismét kiásva, miután min
den előbbi protestáns tévelyedéseit 
megtagadtatták velők: újjászületésük
nek és megtérésüknek jeléül megke
resztelték.

Kezdetben csak férfi keresztneveket 
adtak a harangoknak, később azonban 
női nevekre is keresztelték őket. A 
XVI. században a szent-traui apát, 
Rudolf 16 harangot öntetett és mind
annyinak női nevet adott. Egyes ha
rangok az egyházi év egyes vasár
napjainak nevét kapták, így egyik
másik harangot laetare, quasimodo 
geniti nevekre kereszteltették. Máso
kat a nép a keresztségben nyert ne
veken felül a saját jó vagy rossz iz-p 
lése szerint külön, sokszor becéző 
nevekkel illettek. Olyformán jártak 
tehát a harangok, mint egyik-másik 
ember fia, kit egész más néven nevez
nek a közéletben, mint u mire keresz- 
teltetett, mert nem tudták az illető 
nevét megtartani vagy mert elferdítet
ték azt.

A keresztszülői tisztet többnyire az 
egyház kegyura, patronusa, vagy a 
harangok adományozói töltötték be. 
Nevük rákerül a harangra. A du Phili 
Notre Dam templom egyik harangja, 
amely 1580-ból származik, tele van 
a keresztszülők neveivel s ezek ösz- 
szes titulusaival. Miként a gyermek- 
keresztelés sok helyütt nagy pompá
val és óriási kiadásokkal jár, a ha
rangok megkeresztelési ünnepsége is 
sok költséget szokott okozni. Hogy 
e téren is mily szerfeletti túlzásokig 
mentek, erre nézve jellemző, hogy a 
német rendek 1522-ben Nürnbergben 
tartott gyűlésükből kifolyólag meg
kérték a pápai követet, hatna oda, 
hogy ezek a költséges és a nép er-

E lm aradottnak  tek in thetjük  a z t  a  k ö zség e t, ahol 
fo g y asz tá s i sz ö v e tk e z e t nincs

A fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti be egy-egy 
falu népe m indennem ű h áztartás i és gazdasági c ikke it és 
ita lszükség letét a leg ju tányosabban , úgyszin tén  ham isí
ta tlan  m inőségben. — A m elyik községben fogyasztási 
®2®yetkezete t akarnak  lé te síten i, a mozgalom  kezdői fór-

a M agyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i é s  É rté k e 
s í tő  S zöv e tk eze téh ez , B udapest * ^ 9

IX., Közraktár-utca 34. szám. 16
(Saját palotájában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  50 millió 
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kölcsi romlását is előidéző rossz szo
kások elaltassanak.

A protestánsok ezt a keresztyéniet- 
len, helytelen szokást kezdettől fogva 
szigorúan elítélték. Protestáns egyházi 
felfogás szerint élettelen tárgyakat 
megkeresztelni nem szabad. Nálunk 
a harangok első meghúzásakor, első 
használásakor is, — mint alkalmatos 
időben —; az Istennek igéje hirdet- 
tetik az Úr dicsőségére a hívek lelki 
épülésére. Természetes, hogy így a 
protestánsok harangjai neveket sem 
kapnak.

Hogy a harangok megkeresztelése 
magában véve is helytelen és keresz
tyénieden eljárás, evégből elég ha rá
mutatunk a szentírásra, Jézusnak a 
keresztelést elrendelő igéjére. De e 
szokásnak az elitélése azért is szük
séges, mert ennek az előbb említet
teken kívül más nagyon káros hatása 
is volt. Azzal, hogy keresztségben 
részesült a harang, a hívekben az a 
téves feltogás is támadt, hogy a ke- 
resztséggel a harangnak valami kü
lönös, természet feletti erő jutott. E 
téves felfogás, a keresztség szentsé
gével való visszaélés nem is maradt 
megtorlatlanul, magával hozta a bün
tetés átkát, minden vallásos életút
vesztőjét: a babonát. Már Nagy Ká
roly, ez a mindent meglátó bölcs és 
hatalmas császár, nem tűrvén a ha
rangok megkeresztelésével járó tévhit
nek és babonának elterjedését, 789- 
ben egy rendeletben megtiltotta a 
harangok megkeresztelését. Sajnos, 
évszázadokat előzött meg a császár 
bölcsessége anélkül, hogy megtartot
ták volna bölcs tilalmát.

Egyik legáltalánosabb babonás tév
hit régóta az, hogy a harangoknak 
hatalmuk van a sátánra s annak min
den gonosz törekvése felett, hogy 
képesek megtörni annak minden erejét. 
Ide tartozik a harangozás mindazon 
esetben, amikor elemi csapások, — 
vizáradás. felhőszakadás, jégverés, 
pusztító tűz fenyegetnek, vagy ami
kor ember, állat között fellépnek jár
ványos betegségek, midőn rablások, 
fosztogatások félemlítik a lakosságot.

Egy északporoszországi babona 
szerint a rabló, mint egy bálvány 
megmeredve nem tud addig helyéről 
megmozdulni, amíg szól a templom 
harangja.

A Halle melleti neuwerki kolostor 
legnagyobb harangjának akkora évi 
jövödelme volt, mint bármely nemes 
birtoknak abból, hogy a nép felfogása 
szerint hatalma volt az ördög felett, 
megtudta gátolni gonosz üzelmeit, to
vábbá, mert hatalma volt a harangnak
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a lelkeket az örök tisztítótűzből, a 
purgatóriumból való kiszabadításra.

Még Luther idejében is az Eislében 
melletti Wimmelburg kolostorában volt 
egy kis harang, mely arról volt ne
vezetes, hogy annak hallatára a bete
gek, különösen az ördöngősök meg
gyógyulnak. Seregesen ültek azért 
naponkint betegek a kolostor körüli 
magaslatokon, hogy a harangtól gyó
gyulást nyerjenek. Kár hogy ez az 
áldásos harang 1680-ban oly sokak 
igaz fájdalmára a tűz martalékává 
lett. Egyik-másik harangról egész re
gényes legendák, babonás mondák 
maradtak fenn. Különösen kiszínez
ték a harangnak hazája iránt való 
törhetetlen szeretetét, azt a ragasz
kodást, mellyel egyes városok s faluk 
iránt viseltettek. Nem is engedik ma
gukat * egykönnyen odább szállítani, 
és mily különös, még a viszonyok, 
a véletlen is segítségükre jönnek, 
hogy el ne szakittathassanak hazájuk 
földjétől, eredeti rendeltetésök helyétől.

Ha hegynek viszik, a hegy nem 
engedi fel a társzekeret, ha ló vagy 
egyéb viz mellett akarják elvinni a 
harangot, a harang bánatában az út
ban levő vízbe öli magát. Maga az 
elvitel szándéka már beteggé teszi a 
harangot, hangja csak kong tompán, 
mint az üres hordó.

Amikor egyik másik harangnak 
annyi jó tulajdonsága volt, nem csoda 
ha ezeket más városok és községek 
drága áron is megszerezni óhajtották 
és ha szép szerével anyagi áldozatok
ért nem tudták megkapni, sokszor 
erőnek erejével nagy csellel iparkodtak 
azt hatalmukba keríteni.

Nem csoda erejéért, hanem mert 
különösen szép hangja volt a thübin- 
giak harangjának, a rottenburgiak 
érte annyi aranypénzt ajánlottak fel, 
amennyit a két helyiség közti úton 
ki lehetett volna rakni. A hamburgiak 
a krempei szépen szóló harangért oly 
hosszú aranyláncot Ígértek, hogy vele 
az egész Krempét be lehetett volna 
keríteni. Ezek azonban nem mentek 
bele az alkuba és amikor aztán a 
hamburgiak lopva akarták elhozni, a 
harang nem hagyta magát helyéből 
kiemelni, annyira ragaszkodott meg
szokott helyéhez és kedves népéhez. 
A nógrádmegyei szűcsiek már nem 
voltak ilyen rátartósak harangjukkal. 
Egy 1604-ben kelt szerződési levél
ben a szűcsiek bizonyítják, hogy 
mintegy 50 év óta használatlanul he
verő harangjukat a terpelédieknek 
örök áron eladták 36 kiló búzáért, 
kilóját 1 fr. 2 0  dénárban számítva.

A harangok eredeti jelentősége és
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igazi rendeltetése természetesen egé
szen más, mint hogy tápanyagul szol
gáljon a nép képzelődésszülte babo
nájának. A harangok igazi rendelte
tése az volt és ma is az, hogy az 
egyház híveit egybegyűjtse a tem
plomba istentiszteletre, hogy az em
bereket imádkozásra serkentse. Ez a 
célja a harangok megszólalásának 
vasár- és ünnepnapokon, ezért haran- 
goztatunk dologtévő hétköznapokon is.

A harangozás idejének, tartamának 
s módjának megállapítása nem min
denütt egyforma, valamint abban sem 
egyöntetű az eljárás, hogy — ahol 
egynél több harang felett rendelkez
nek — egy vagy több haranggal ha
rangozzanak e s mikor csak eggyel 
s mely esetben több haranggal. Regi 
keletű szokás az, hogy a délelőtti 
vasár- és ünnepnapi istentiszteletek
hez háromszor harangoznak, míg a 
délutánihoz és a reggeli istentisztele
tekhez csak kétszer, vagy épen csak 
egyszer. Nagyobb ünnepeken hoszab- 
ban szoktak harangozni, mint más 
alkalmakkor A délelőtti háromszori 
harangozásnál is van fokozat, ha van 
több harang. Először kisebbel, másod
szor középnagyságúval harangoznak, 
beharangozásnál meg mindkettőt 
vagy egy még nagyobbat is meghu- 
zatnak. Hogy miért huzatják három
szor a harangokat, azt arra magyaráz
zák, hogy az Atya, Fiú és Szentlélek 
istenség hármas személyének felel 
meg. Természetes magyarázata az, 
hogy a híveket idejében figyelmeztes
sék a templomba készülésre, hogy 
sürgesse őkét a jövetelnél, harmad
szor, hogy megkezdődik az isten- 
tisztelet.

A harangozásban egész esztendőn 
át szünet nem áll be, akár tavasz, 
akár nyár, ősz, vagy tél van is. A 
római katholikusoknál azonban a böjt 
utolsó hetében a nagy hét utolsó nap
jaiban nagycsütörtök estétől, nagy
szombat estéjéig elcsendesednek a 
harangok, az afelett való gyász jeléül, 
hogy ekkor halt meg és temettetett 
el Jézus. Ilyenkor el kell hallgatnia 
minden hangszernek. Rómában még 
a nyilvános templomok órái is elné
mulnak ilyenkor. Braunschweigban 
ezen alkalmakra külön fából készült 
harangok vannak, egyebütt, nálunk is 
ilyenkor kerepelnek a tornyokból. 
Nekünk evangélikusoknak természe
tesen nincsen okunk gyászolni, mióta 
föltámadott a halált győző vitéz Jé
zus nekünk, úgy érezzük, hogy ezen 
időben, nagypénteken, amikor az em- 
beiiségért bemutatta Istennek engesz
telő áldozatát — szólnak a legesen-
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gőbben, a legdiadalmasabban a luthe
ránusok harangjai.

Az istentisztelet tartama alatt a 
harangoknak szerep nem ju t; a róm. 
katholikusoknál azonban, amikor a 
mise alatt a szentséget felmutatják, 
meghúznak egy harangot abból a 
célból, hogy akik nincsenek jelen a 
templomban, azok is értesüljenek a 
szentség felmutatásának magasztos 
tényéről, hogy otthon is letérdepel
jenek, keresztet vessenek és imád
kozzanak. E szokásra emlékeztet 
némely evang. gyülekezetben divó 
azon eljárás, hogy a lelkész prédi
kációjának elmondása után, amiKor 
a Miatyánkot mondja, ugyancsak 
meghúznak egy harangot. Baranyá
ban régi szokás, hogy a nagypéntek 
délutáni beszéd befejezése után, mi
alatt a hívek a templomban orgona- 
kiséret mellett eleitől végig elénekel
ték a „Jer temessük el a testet,“ 
kezdetű halotti éneket, az összes 
harangokkal — mint temetéseknél 
— harangoznak. A kívülről behallat
szó harangok bánatos búgása és a 
hívek seregének áhitaios éneklése a 
legmeghatóbb érzéseket kelti a szí
vekben.

A rendes istentiszteletekre való 
harangozás mellett, szokássá vált a 
harangoknak más alkalmakkor való 
használata is. Több helyen, főkép 
falusi gyülekezetekben ma is szokás, 
hogy a keresztelendő kisded elé, 
mikor a templomba hozzák, haran
goznak. Greifswaldban erre a célra 
külön harang van. Ezt csak keresztelé
sekkor használják. Nagyon szépnek, 
keresztényinek kell tartanunk azt a 
szokást is, hogy a násznép elé, ami
kor az Úr oltárához kisérik, meg
szólaltatják a harangokat. Minden
esetre ez a szokás szebb és jobban 
emeli a szerető szívek frigykötésének 
komoly ünnepélyességét, mint az a 
helytelenítendő szokás, hogy rezes
bandával, vagy cigányzenével jönnek 
az Ur házához.

(Folytatjuk.)

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

E°1 biblia a kázbao nincs, Tanyát a sáláa litótl ott, 
Htányzib ott a lentől)!) kincs, De Isten nem Ibi Hajlékot.
'"'ebruár 1. vasárnap, Máth. 15, 21—28.

» 2. hétfő, Márk. 7, 24—30.
» 3. kedd, Máth. 17, 14—21.
» 4. szerda, Márk. 9, 14 — 22.
* 5. csütörtök, Márk. 9, 23—29.
" 6. péntek, Máth. 8, 5 — 13.
» 7. szombat, Máth. 10, 2—15.

Ami erősebb az  em bernél.
Elbeszélés. Irta: K api Béla.

Tizenegyedik fejezet.
Nehéz gondolatok. Megnyugvás.
Földes Györgyöt valósággal az 

őrültség fenyegette. Amint kézrenju- 
gasztott fejjel, előrehajolva ott ült 
a fekvőhelyén s meredten nézte az 
előtte fehéredő falat, olyan volt, 
mint a sírjában fekvő holt ember, 
kinek arcából a halál keze kitörölt 
minden életet. Úgy érezte, mintha 
feje felett egy óriási, éj fekete, halál
fejes pillangó lebegne s szárnyait 
verdesve, mindig lejebb ereszkednék. 
Most, most csap le, azután ráteriti 
fekete szárnyát és akkor mindennek 
vége van.

Minek is éljen ? — kérdezte ma
gától nyugodtabb óráiban. Szabadu
lási idejét nem éri meg, az bizonyos. 
És ha megérné is, vájjon érdemes 
volna-e azért életben m aradni?... 
Mivé lesznek addig szegény kis cse
lédei ? Hetedik határig üldözi őket 
kicsiny falujukból a vásott gyerekek 
gúnyolódó szava. Látta feleségét le
rongyolódva, koldusbottal járni ház
ról-házra. Korai ősz szálakat lop 
hajába a gond, görnyedve, fáradt 
járással megy az országúton s re
ménysége fájáról mindennap új vi
rágot szakit sárba a csalódás vihara. 
Azután odalát a temetőbe s lába 
megroggyanik egy horpadt, gazos sír 
fölött. A keresztet is rég elhordták 
róla, neve sincs már annak a sze
gény édesanyának, ki alant piheni 
örök álmát, összerázkódik. — Nem, 
nem akarok élni 1 . . .

Eddig mindig bízott az Istenben. 
Mikor vizsgálati fogságba vetették, 
akkor is azt mondta: az Isten jó, 
ő megvédelmezi az ártatlanokat. De 
az Ítélet óta kitépte szívéből az Is
tent ! Nincsen is Isten a felhők fölött, 
mert ha lenne, akkor nem történ
hetnének ilyen kiáltó igazságtalansá
gok I. . .  0  nem engedné gyerme
keit gyötrődni, nem hagyná börtön
ben sínylődni az ártatlant. Vagy ha 
hagyná, akkor. . .  akkor úgy is 
mindennek vége, mert ilyen Isten 
neki nem kell!. . .

Egy szabadítás marad az ő szá
mára, meghalni. És ha a halál jó
tékony álomként nem száll reá, úgy 
maga hívja, s önkezével vet véget 
életének. Börtönbe zárva, meggya- 
lázva nincsen ereje élni. Ennél az 
életnél ezerszer jobb a halál!

Később valamivel elviselhetőbbnek 
találta sorsát. Naponként egy óráig

szabad levegőt is szívhatott. Az épü
let két hosszú szárnya közti, kő- és 
vasrács kerítéssel körülvett szabad 
téren körben sétálhattak. Egyesével, 
egymás után mentek. Mellettük az 
őrök, a kerítésen túl megcsillanik 
egy-egy szurony hegye. Beszélni nem 
szabad, lehajtott fejjel, némán men
nek egymás után, mintha a halottak 
birodalmából tértek volna vissza egy 
órára.

Néha munkát is kapott. Egy pár
szor a folyosót sepertették vele, egy
szer meg a lépcsőt zsurolta fel. 
Máskor talán zajongott volna a lelke 
s azt mondta volna: asszonynak 
való foglalkozás 1 Most boldog volt, 
hogy akármit is, de dolgozhatik.

Csak a halál nehéz gondolatát 
nem tudta kitörölni leikéből. Inkább 
úgy érezte, hogy az mindennap erő
sebb lesz. Amint az élősdi fagyöngy 
beleereszti gyökerét a fa törzsébe s 
elszívja annak éltető nedvességét, 
úgy a halál gondolata egész lelkét 
hatalmába ejtette s minden életere
jétől megfosztotta. A csüggedést két
ségbeesés, a fáradtságot kimerültség, 
az életuntságot haléi utáni sóvárgás 
váltotta fel. Régi imádsága helyett új 
imádságot mormolt ajka s mikor sö
tétség szállt kis cellájára, kiterjesz
tette karjait s epekedve kiáltott: — 
jöjj el hozzám halál, hozz szabadu
lást !. . .

Szabadulásra nem is gondolt, mert 
az úgyis lehetetlennek látszott. De 
az öngyilkosságot is könnyebb volt 
elgondolni, mint végrehajtani. Eleinte 
az ereit akarta felszaggatni, de csak
hamar belátta, hogy az lehetetlenség. 
Később a falon akarta összezúzni 
a fejét, de ettől meg csakhamar 
visszariadt.

Egy délelőtt, szokatlan időben 
csörrent a kulcs-csomó s idős ember 
lépett a cellába. Intésére az őr visz- 
szament s ők ketten maradtak.

— A fegyház lelkésze vagyok, 
— mondta az öreg úr. Azért jöttem, 
hogy megkérdezzem: nem nyomja-e 
valami lelkedet?. . .

Mikor Földes Gyurka szótlanul, 
földre szegzett tekintettel állt helyén, 
szelíden hozzátette :. . . fiam, minden 
bánat könnyebb, ha ketten hordoz
zák 1 A te gyötrődésed is megeny
hül, ha annál keresel enyhülést, ki 
azt megadhatja, a Krisztusnál.

Egy idő múlva hozzátette: — mondd 
fiam, mi bánt téged?... Szólj hoz
zám, mintha atyád lennék.

Földes Gyurka kebléből szakadozva 
tört elő a szó.

— Elhagyatottságom.
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A lelkész a fejét rázta. — Csak 
egyedül vagy, de nem elhagyatva. 
Az Isten, a Krisztus, a tieid gondo
lata veled vannak. Más bánthat té
ged!.. .

— A tétlenség, tette hozzá Gyurka 
egy kis gondolkodás után.

— Csak munkátlanság fiam, de 
nem tétlenség. Az egyedüllét hosszú
hosszú idejében is sokat tehetsz a 
lelked javára. Imádkozzál, vizsgáld 
meg magadat, keresd az Istent!.. . 
És talán majd rájössz arra, hogy 
többet dolgoztál s nagyobb eredmé
nyeket értél el, mint mikor reggeltől 
estig verejtékeztél.

A beszélgetés nem ment. Földes 
Gyurka arcán az érzelem viharai 
tomboltak, arcvonásai minden pilla
natban változtak, de torkát vaskéz 
szorongatta, hang nem jött ki azon. 
A lelkész nem is erőltette. Csönde
sen beszélt a gondviselő, megbocsátó 
Istenről, a Krisztus végeden szere- 
tetéröl, a bűtihődés szükségességéről.

— Van-e családod?... kérdezte.
Igenis van, — felelte Gyurka. Fe

leségem, két gyermekem.
— És egy erőtlen édesanyád — 

folytatta a lelkész. — Jöjjön, imád
kozzunk értük. . .

Imádságra kulcsolódott két ember 
keze. Az egyik mondta, a másik 
csöndesen mormolta. Szavának nem 
volt értelme, csak a szája mozgott s 
egy forró, égető könnycsepp ráesett a 
keze fejére.

— Isten áldjon meg fiam, — szólt 
a lelkész, — s kezet fogott a da- 
rócruhás rabbal.

Mikor a cellaajtó bezárult mögötte, 
Földes Gyurka szelíden megsimította 
s kezét ott, ahol a lelkész kézszorí
tásának melegségét érezte. Elgondol
kodott, azután egy idő múlva így szólt: 
— a többiek megbélyegeznek, ez test
vérévé fogad és velem imádkozik !...

(Folytatjuk.)

Rochus, a brabauti szobrász.
Az Úrnak 1544-ik esztendejében 

történt. Spanyolországnak Szent Lu
kács nevű városában élt egy brabanti 
szobrász, névszerint Rochus, ki ki
kiváló mester és derék becsületes 
ember volt. Mivel Isten igéjében és 
Krisztus ismeretében élt és épült, 
babonás képeket és bálványszobro
kat nem csinált, mint a többség ez 
idő tájban, sem a maga saját mű
vész-kézművességével nem bajlódott, 
hanem alkotott olyanokat, amit szíve 
a bibliából kiolvasott.

Midőn aztán egy időben egy pom
pás és minden tekintetben szép fa
szobrot készített nagy szorgalommal 
és ügyességgel, mely Máriát ábrázolta, 
kitette a szobrot műhelyében eladásra. 
Egyszer éppen arra ment el az .eret
nekmesterek“ egyike, ki midőn a 
szobrocskát meglátta, megkérdezte, 
hogy mennyibe kerül ? A nagy mű
vész fölajánlotta neki bizonyos összeg
ért, melynek csak felét tette le az 
eretnekmester. Erre Rochus így fe
lelt : ,Ha e szoborképet én ily hit
vány áron akarnám eladni, melyre

| pedig oly sok időt és munkát fordí
tottam, táplálkozásomhoz alig vehet
nék rajta vizet!“ Az eretnekmester 
így felelt: „Nem adok érte többet, 
csak amennyit mondottam és mégis 
az enyém kell, hogy legyen.“ Erre 
így felelt a szobrászmester: Tied le
het, ha a méltó árat megfizeted érte, 
különben előbb szétzúzom, sem hogy 
ily hitvány és nevetséges árért el
adnám.“ Az eretnekmester: „Ám
zúzd szét.“ Erre Rochus hirtelen 
kezébe ragadott egy szerszámot esz
közei közül, amely éppen keze ügyébe 
esett, a szoborhoz vágta s épp az 
arcát sértette meg.

S íme órák múltával Rochust bör
tönbe vetik, mint aki istentelen és 
gyalázatos tettet követett el. Erre 
így szólt: „Hát nem szabad nékem 
saját kezeim munkáját tetszésem 
szerint szétzúzni ? Hátha a szobor
kép nem tetszett volna s másként 
akartam volna csinálni ?“ Nem felel
tek neki, bocsánatot sem adtak neki. 
Harmadnap egyenesen a kínpadra 
verették s mint eretneket, ki a szent 
Máriát meggyalázta, tűzben elégették. 
Utolsó kívánsága az volt, hogy mond
ják meg Antdorfban lakó édesapjá
n ak : „E városban megégettek en
gem, de semmi más okért, mint 
amit hallottatok.“

Édes apja, fia halála fölötti fájdal
mas bánatában szintén jobb létre 
szenderült.

így beszéli az ősrégi krónika.
• E. J.

Adakozzunk a  H a r a n g s z ó  te r je s z té s é r e !

A z e g y h á z  köréből.
Vallásos estély. A pozsonyi ev. líceum 

.Bél Mátyás Köre“ január 24-én szépen si
került vallásos estélyt tartott. Pukánszky 
Béla Vili. o. t. „A magyar prot. diákság 
helyzete és jelentősége hazánk reformáció
jában“ cím alatt munkát olvasott fel, Lacsny 
Pál, Göttche Károly György szavaltak, Pazár 
Zoltán és Müller Béla zeneszámokat adlak 
elő. az ifjúsági énekkar pedig énekelt.

Műkedvelői előadás. A kiskőrösi ev. 
nőegylet február 1-én műkedvelői előadást 
rendez, melyen Véli Miksa : Kapuzárás olőtt 
c. vígjátékét adják elő.

Hagyomány. Néhai Hrabovszky Dénes 
nyug. vármegyei hivatalnok a körmendi ev. 
iskolára végrendeletileg 200 koronát hagyo
mányozott. Áldott legyen a nemes lelkű 
örökhagyó emlékezete !

Nőegyleti közgyűlés. A kővágóörsi ág.

hitv. ev. nőegylet január 18-án tartotta 
özv. Czuppon Sándorné elnöklete alatt zár- 
számadó közgyűlését. A számadás szerint 
az 1913. évben bevétele volt 234 K 39 f. 
Kiadása 144 K 0G f, pénztári maradvány 
90 K 33 f A nőegylet munkássága élénken 
bizonyítja, hogy az egyházszeretet az egye
sek filléres adományaival is csodákat képes 
mívelni. Fennállása óta a kővágóörsi ev. 
nöogylet a gyülekezetét segítette építkezé
seiben 1500 koronával. A templomba csil
lárt, oltárterítőket vett 250 kor. értékben. 
A szegények között valláskülömbség nélkül 
kiosztott közel 1000 koronát és még ma 
is van 1246 kor. 66 fillér tőkepénze A szá
mok mindennél jobban beszélnek !

Itthonról.
A király. A király most 83 éves és a 

legújabb, amit róla közölhetünk az, hogy

egy félórával meghosszabbította a napi 
munkaidejét. Korábban hajnali 4 órakor 
kelt a király, három hét óta azonban már 
fél 4 órakor és fél ötkor íróasztalánál ül. 
A reggeli, melyet 5 órakor szolgálnak föl, 
csak rövid szünetet jelent az államügyek 
intézésében, mely szakadatlanul tart aztán 
déli 12 óráig. A király különben március 
hőnapban Budapestre jön és körülbelül há
rom hétig ott fog tartózkodni.

Elfogott kivándorlók. Az elmúlt évben 
a nagyszombati határrendőrség hétszáz- 
tizennyolc útlevél nélküli kivándorlót és ki- 
vándorlási ügynököt tartóztatott le, akiktől 
23.369 koronát kobozott el. A letartóztatot
tak között négyszázofgyvenhat hadköteles 
volt.

Száz évig élt. Csaczamilosó faluban 
meghalt egy Hoffmann Gizi nevű száz éves 
asszony. A matróna sohasem volt beteg, 
csak halála előtt néhány napig gyengélkedett.
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A sajtóvita. A képviselőház folytatta a 
sajtóvitát s azon egész sor képviselő szó
lalt fel. Az utolsó gyűlésen nagy beszédet 
mondott Andrássy Gyula gróf, ki részlete
sen foglalkozott' a sajtójavaslattal, a poli
tikai helyzettel, a parlamenti állapotokkal 
és annak a végső következtetésnek adott 
kifejezést, hogy a jelen parlamenti viszo 
nyok között a sajtójavaslat tárgyalását el
leneznie kell. Izgalmas jelenetekben sem volt 
híjjá a legutóbbi üléseknek. Sok képviselőt 
kivezettettek, köztük Andrássy Gyulát, Zichy 
Aladárt. Az egész ellenzék nevében Apponyi 
Albert tiltakozott a házelnök eljárása ellen, 
mire az egész ellenzék kivonult A munka
párt folytatta a tárgyalást s a sajtójavas
latot elfogadta. Szombaton és hétfőn nem 
volt ülés.

A n a g y v ilá g b ó l.
Törökország katonai előkészületei.

Törökország nem tud belenyugodni nagy 
veszteségeibe, hanem csöndesen új háborúra 
készül. Bulgária is jól van értesülve a tö
rök előkészületekről és támogatja Törökor
szágot. Török katonatisztek Gümüldzse és 
Dedeagacs környékén telepfelvételeket esz
közölnek, felméréseket csinálnak anélkül, 
hogy a bolgárok bármiben is zavarnák őket. 
Az első bolgár divízió a szerb határ köze
lében, Strumnica mellett helyezkedett el.

A japán katasztrófa. Japánban újabb 
borzalmas vulkanikus kitörések voltak Sza- 
kuraszhima szigetén. A vulkán egész éjszaka 
működött. A házaiba visszatért lakosság 
nagy része ismét elmenekült.

Az amerikai bevándorlás. A hivatalos 
kimutatás szerint az elmúlt évben a new- 
yorki kikötőben 1,338.000 ember szállott 
partra.

Százezer éhező japán. Japán éjszaki 
tartományaiban százezrével éhezik a nép, 
munka nincs és kivándorlásra sem nyílik 
alkalom. Országszerte gyűjtenek az Ínsége
sek számára.

Koldus-milliomos. A newyorki városi 
kórházba bevittek egy toprongyos koldust, 
aki magát Schmidt Vilmosnak mondta. Har
madnapra meghalt s ekkor papírjai között 
Jardine aláírással végrendeletet találtak, 
amelyben öt millió koronáról intézkedett, 
így derült ki, hogy Schmidt Vilmos azonos 
Jardine milliomossal, aki már régen eltűnt. 
Beállott koldusnak és Newyork utcáin mű
ködött. A gyülevész nép városnegyedében 
lakott egy szűk sikátorban, meg is házaso
dott és két gyermeke született. Feleségének, 
aki szintén koldult, sohasem árulta el, hogy 
milliomos.

Ciklon Dalmáciában. Razanac faluban 
nemrég ciklonszerü vihar volt, amely le
döntötte a templom harminc tonna súlyú 
tornyát és két, egyenkint ötszáz kilogramos 
harangot. A ciklon, amely két óráig tartott, 
több ház tetejét is leszakította.

Ezermilliós hagyaték. A múlt évben 
meghalt tíiady vasútkirály Amerikában. 
Most végeztek vagyona leltározásával s ki
derült, hogy vagyona ezermillió korona. 
A vasútkirály még 1870-ben kifutóinas volt.

Vagyon a kályha mögött. Braunsveig- 
ban egy lakásban tűz ütött ki. Megjelentek 
nyomban a tűzoltók, akik néhány perc alatt 
elnyomták a tüzet. Amikor ezzel végeztek, 
kitakarították a lakást. Az egyik szobában 
a kályha mögött egy egész halom régi hul

ladék papiros volt, melyet a tűzoltók elta
karítottak. Takarítás közben egy régi taka
rékpénztári könyvet, kötelezvényt és érték
papirost találtak. Az egész kincs 73.000 
márkát ér. A vagyon birtokosa egy Kreu
zer nevű mázolómester, aki egész életében 
kenyéren, főzeléken élt és hatalmas vagyont 
gyűjtött össze. Érdekes, hogy a megtalált 
értékre nem emlékezett és amikor kezébe 
nyomták, örömében sírva fakadt.

Jó é tv ág y u  em ber. Szép foglalkozást ke
resett magának egy amerikai ember. Az étvá
gyával keresi kenyerét a newyorki Mammout- 
cirkuszban. Feladata, hogy a közönség előtt 
három tucat tyúktojást és egy tucat libatojást 
nyeljen el.

— Tudnia kell, — mondta neki az igaz
gató, mikor szerződtette — hogy naponta 
négy előadást rendezek.

— Jól van — felelte nyugodtan.
— Vasár- és ünnepnapokon viszont hat 

előadást tartunk.
— Nem baj, — mondta a tojásemfcer — 

ilyen körülmények között vasár- és ünnepna
pokon nem lesz időm a szállóba sietni, így 
arra kérem, legyen szíves minden előadás előtt 
egy kis vacsorát hozatni, mert mégis meg va
gyok szokva, hogy az előadás közben vala
mit — egyem.

A v ilá g  legnagyobb  a la g ú tja . Hét évi
munka után majdnem kész a világ legnagyobb 
alagútja, amely az Adironax-hegy alatt vonul 
el és hossza 150 kilométer. Hét éven ét 25000 
ember dolgozott az alagút fúrásán. Hetven 
falut kellett eltüntetni a föld színéről, három
ezer majorság szűnt meg, hogy vasútvonalat 
lehessen építeni az alaguton át. Az egész 
munka, ha kész lesz, kétszázmillió dollárba 
kerül.

HARANGSZÓ.

A Harangszó perselye.
A H aran g szó  terjesztésére eddig be

folyt 209 kor. 28 fül. Újabban adakoztak: 
Vitalis Gyula Tótpelsőcz 1 K, Imrék Mihály 
Őrisziget 30 f, Gyurátz Samuné Bük 1 K, 
Németh Jánosné Bük 1 K. Bartakovich 
Sándor Kispest 60 f, Kovács Lajos Varsány 
20 f, Bajusz András Kassa 2 kor. 50 fül. 
Összesen 215 K  28 f

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

S Z E R KE S Z T ŐI  ÜZENETEK.
T. J .  Beled. Csakis egy évre szóló elő

fizetést fogadhatunk el. Az új évfolyam 
mindig október 3l-én indul meg azért az 
Ön előfizetését is onnét számítottuk s az 
eddig már megjelent számokat is megkül- 
döttük. — Ch. S. S zek szá rd . Költeménye 
nem üti meg a mértéket s így nem is 
közölhetjük. — T. S O stfflasszonyfa. 
Kérdésével forduljon a Franklin társulathoz 
(Bpest IV. Egyetem-u. 4.), az majd tud 
felvilágosítást adni. — B. E. Léva. Elő
fizetésedet most már másodszor küldöd. Az 
első utalványozás 1913 nov. 11-én történt. 
Mire fordítsuk a most küldött 2 50 K-t? 
Őszinte tisztelettel. — N. Gy. Zsédeny. 
Rövidesen, a régivel együtt, sorra kerülnek. 
Köszönet és üdvözlet. — K. L. V arsány. 
Csillárok meggyújtására szolgáló gyújtó
póznát legcélszerűbb otthon készíttetni. 
Egyszerű feketére festett pózna az egész, 
végén egyik oldalt gyertyatartóval, másik 
oldalt egy bádog süveggel, mely a gyertyák 
eloltására alkalmas. Ezt az egyszerű szer
kezetet akármelyik esztergályos, vagy bá
dogos elkészíti. A küldött válaszbélyeget a I 
Harangszó perselyébe tettük. I

121.

VEGYES HIRDETÉSEK.
Egy evang. árva leány idősebb 

házaspárhoz vagy egyedül álló uri- 
nőhöz házvezetőnőül ajánlkozik. El
fogadna esetleg szolid üzletben, vagy 
irodában pénztárnoknői, vagy gép- 
irónöi állást. Megkereséseket kiadó
hivatalunk továbbít. 2 - 5

Pályázat.
A ménfői (Győr m.) evang. egyház- 

község a tanév hátralévő idejére havi 
70 kor. fizetéssel helyettes tanítót, 
esetleg tanítónőt keres. Az állás azon
nal elfoglalandó. Ajánlatok Kiss Samu 
lelkész, iskolaszéki elnökhöz Nagy- 
barátfalura küldendők. 1 - 2

— ------- — ---------------------- 7

Toronyóra- 
14 készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n
(Vasmegye,)

Alapíttatott 1886-ban.
Saját házában.

-$ K i t ü n t e t v e ; $
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve.
■í------------------------------------------ if

S z a ló k y  Z s ig m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szenthárom ságtér. 

H om okkő-, márvány-, gránit-, 
sy en it sirkőraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Epületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 15
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ANGSTER JÓZSEF és  FIA
or^ona^pltők.

s=-

Két arany, 1 eziint és 1 nagy mlllenluml éremmel, a 
péeat orsz. kiállításon állami aranyéremmel k itűn té l ve. 

A lapittato tt 1867-ben.

Orgona- és harmoniumgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építői. —

Ajánlják kitűnő hangú  és erős szerkezetű 
légnyom atú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a legjutányosabb árak mellett m űvészi kivitelben. Raktáron kitűnő hangú

h a r m o n l u m o k  minden nagyságában
E lektrom os fújtató készülékek. i*

Árjegyzéket kívánatra Ingyen küld az „Egyházi Müipnr“ szerkesztősége.

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV JSE
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászon kötésben, táblán k e h e l ly e l ................................................K 2.20
Egészvászon „ „ „ tokkal, vörös metszéssel „ 2 80
Egyszerű  bőr „ „ „ * arany „ „ 6*—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8 .~

„ borjubőr „ „ „ „ „ „ „ 12.—
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ „ 12- -
Dallam os könyvecske a Kér. É n e k e sk ö n y v h ö z ...........................„ —.24
Fenti árakból m indazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés  m ellett egyszerre (kötésre való tekintet nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek  meg, 25% árengedm ényben részesülnek , de a  szállítási költ
séget m indenkor a  rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell v iseln ie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

14

S. KOVATS 
MENYHÉRT
mű-orgona építő intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomalú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére..!utányos árak, 
több évi jótállás Orgonák 
évi gondozásét valamint 
átalakításokat, javítást, 

hangolást mérsékelt árak 
mellett az ország bármely részeben gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különléle nagyságban. Elvállalja 
_______________ azok javítását és hangolását. 10

MOST JELENT MEG!

J é z u s  m i n d e n ü t t .
Vallásos és családias költemények I—VI. soro/at.

I r ta : Petrovlts Pál.
Ára fűzve 1 korona, kötve 1 korona 50 fillér.

B ensőséges, m eleg hangon  ir t  költem ények v annak  e k is  k ö te tben , 
m iket az érzéses egyszerű  poesie hívei szívesen  fognak olvasni. A 
sorozatok c ím e i: I. Jézu s  a  m agányban . II. Z arándokút Jézussa l, ü l .  
Jézus a tem plom ban. IV. Jézu s  a családban. V. Jézu s  a term észetben . 

VI. Jézu s  a nagyvilágban .

Kapható a Luther Társaság könyvkereskedésében (Buda
pest Vili., Szentkirályi-utca 51/a.) legcélszerűbben az ár 
1—2 előzetes beküldése ellenében.

_ 1 I Dr—- IIM3 7̂ CII

POHL GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Álapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj mótorok.

T u r b i n á k .
15

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

Elsőrendű hnrangtryar, szerel a ki
tűnő Po/dech-féle rendszer szerint.

JURISICS MARTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszereld gyár

B udapest, R ó z sa-u tca  5 1 -5 3 .
Alapítva 1868. Telefon 77-51 . 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m.: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok ét
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, esetleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok kicserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat jutányos áron. 
K öltségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
emelőket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisz tességes kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I

3TES#-mu=

Feiwel
Lipót
utódai

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  i&

tornakészülékek, modern irodabutorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X., Kolozsvári-utca 18.

Árjegyzék Ingyen ós bérmentve !

Nyomatott Welliseh Béla villamüsemfi könyvnyomdájában Szentgotthárden.
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VALLÁSOS NÉPLAP.
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig I 

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
EISflicMtl ára e g é n  «vre közvetlen küldéssel 2 korona SO fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetést dijak, kéziratok és mindennemű mag- 1 

keresések a szerkesztőség  címére Körmendre (Vaavármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanftd la.
..   II,MII,   U lli" " I l l l l ..............Ilii ■Ml,,,     ............................Ili ,.................................Ilii,lllll,III lllll,II,Ilii,III   I lin  I lin  a...«

T A R T A L O M :  Szalay Mihály: Téli vendégek. (Vers.) — Novak Gyula: A magyar farsang. — N. Szombath Ernő: A megtalált 
boldogság. (F.ibeszélés.) — Balclauf Gusztáv: A harangokról. (Folytatás.) — Kupi Béla: Ami erősebb az embernél. (Elbeszélés).

— Ország-Világ. — Persely.

T é l i  v e n d é g e k .
Megjöttetek. Újra hallani 
Síró szótok bent az udvaron 
Keresgéltek, hol jut valami,
Hol, mi morzsát szánt a szánalom.

Itt volt tán a falunk nyáron is,
Éltünk mi is benne, emberek; 
Hálátlanok, mért hogy akkor is 
Néha napján be nem néztetek ?

Gyors szárnyatok csattant könnyedén 
És kifelé, tőlünk messze vitt,
Mert várt, kínált dombon, völgy ölén 
Rakott asztal s árnyék mindenütt.
Ha jártunk is a dús földeken,
Közeire csak ritkán vártatok. 
Kerültetek, mint vad idegen,
Messziről még messzebb szálltatok.

De hogy ottkünn pogány szél robog 
S dombra, völgyre Ínség költözik, 
Visszahozott fázós szárnyatok 
S behúzódtok szint’ a küszöbig.

~~ Rajtatok a magunk életét 
Látom írva, síró madarak:
^ egenyhül sok vadság, büszkeség,
Ha nagy nyomor, nagy bú rá szakad.

SZALAY MIHÁLY.

R magyar farsang.
Irta: Nuvék tíyulii.

Elmúlt az új esztendő s vele együtt 
a farsang pár vasárnapja is. Külsőleg 
szépek voltak e vasárnapok, mert a 
természet megadta hozzá az idén a 
csillogó gyémántot, fehér pompát. A 
fagyos utakon siklott a szán s csen
gett a csengetyü az eléje fogott tüzes 
paripák oldalán. A városokban és fal
vakban világosabbak, ragyogóbbak 
lettek a vendéglők termei s ráhúzta 
a cigány a régi szép, a szívek húr
jain játszó magyar nótákat. Minde
nütt vígasság, cigányzene, katona
banda, muzsika a fülekben, muzsika 
a szívekben s muzsika a szemekben. 
A fülemet mindenütt magyar szó üti 
meg, csupa magyar ember, finom 
magyar leány körülöttem — és Iste
nem csak magyar táncot alig látok. 
Mélabús magyar dal lágy akkordjai 
mellett visszaszáll képzeletem a multoa 
s végigvonulnak előttem őseink régi 
szokásai.

A farsang régesrégi pogány időnek 
a hagyománya, amikor azonban nem 
a tél közepén, hanem a tavasz kez

detén szenteltek a vidámságnak rövi- 
debb, vagy hosszabb időszakot, ami
kor a természet újjászületését, a fű
vek zöld bársonyába öltözött földet 
s a virágok első nyílását is ünnepel
ték. A rómaiak Bacchus-ünnepeiket 
nyilvános tivornyákkal s erkölcsi ér
zéket sértő táncokkal tartották. E far
sangi szokás átvonult a későbbi ke
resztyén világ farsangjaiba is és ez is 
az egyik oka volt annak, hogy Teles- 
phorus római pápa mindjárt a farsang 
utánra negyven napos szigorú böjtöt 
rendelt, hogy ez alatt az idő alatt az 
emberek vezekeljenek elkövetett dor
bézolásaikért. A keresztyén szellem 
erkölcsi nemességének hatása alatt 
azonban lassanként eltűntek a régi 
farsang durvaságai és helyet adtak a 
szelidebb mulatságoknak, melyeken az 
ifjú szívek közt a szent házasságnak 
kötelékei bogoztattak össze.

A régi magyarok farsangjairól is 
vannak hiányos följegyzéseink. A nép- 
vándorlás idején ők is a tavaszi hó
napokban, Ázsia vad rengetegeinek 
évezredes erdőiben tartották meg far
sangi mulatságaikat. Külön a férfiak 
és külön a nők. A férfiak kúma ivása 
s citeraszerű muzsikaszó mellett,
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máglyatüzek felcsapódó lángjainál jár
ták a szilaj fegyvertáncot. Kivont kar
dok csillogása világított be a csilla
gok fénye közé az éjszakába s dü
börgőd az ős föld erős, dobogó lép
teik alatt. A vándorló magyarok ren
desen a tavaszi farsang után indultak 
új, hódító hadjárataikra s azért volt 
mulatságaiknak vad, harcias színe
zete. És míg a férfiak a fegyvertán
cot járták, a nők — ifjú asszonyok 
ős leányok — a hold- és csillagsuga
ras éjszakában a csobogó ezüstös 
pataktól meghasított, lombkoszorúzta 
rejtelmes völgyek mélyébe vonultak 
s ott csendült meg ajkaikon a nekünk 
már ismeretlen, de bizonyára gyönyö
rűséges ősmagyar nóta dallama, s 
kezet kézbe téve, kört alkotva, járták 
bizonyára a hadak istenének, a nagy 
Hadúrnak is tetsző koszorútáncot, 
elődjét a későbbi körmagyarnak, mind
addig, míg le nem hullott a hajnali 
harmat, meg nem harsantak az éb
resztő harci kürtök s fel nem hang
zott az oltárok áldozattűzei mellett 
a táltosoknak a felkelő napot üdvözlő 
éneke. Az ősmagyarok mulatságainak 
vadsága bizony átöröklődött a későbbi 
kor magyarjainak dáridóiba is, vala- 

4  mint az ősmagyar nők tavaszi mulat
ságainak kedves költészetét megtalál
juk a késő századok igaz magyar 
hölgyeinek — most már természete
sen férfiak társaságában való — bű
bájos vígadozásaiban is.

Mai farsangjainknak legvonzóbb 
táncmulatságai a bálok. Régi dicsősé
günk krónikáiban olvasunk a Mátyás 
király budai palotájában tartott tánc- 
mulatságokról, melyek rendesen harc
játékokkal voltak egybekötve. A harc
játékok diadalmas leventéi itt nyerték 
el küzdelmeik jutalmaként feleségül 
az ország legszebb főúri leányait. A 
harcok, véres küzdelmek s nemzeti 
nagy gyászok idejében nem volt többé 
dáridó a budai királyi várban és nem 
tartottak udvari bálokat főnemeseink 
sem. Háromszáz esztendeig nem volt 
királyi udvartartása s így udvari bálja 
sem a magyarnak, mígnem Mária 
Terézia királynénk Pozsonyban újból 
meg nem nyitotta az udvari bálok 
sorozatát, melyre hivatalos volt ifjú- és 
leányseregével az országnak főnemes 
világa. Ezek a bálok természetesen 
az udvari élet szigorú illemszabályai 
szerint folytak le, de a királyasszony 
gyönyörködtetésére eljárták a palotást, 
cséketáncot, gombostű-táncot, varga- 
táncot. Hol vannak már ezek a tán
cok? Még a nevükre sem emlékszik 
a  mai bálozó magyar. Pedig ma már 
évenkint vannak a budai királyi pa
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lotában udvari bálok. Főuraink is 
egymást felváltva adják ragyogó pa
lotáikban a íényesebbnél-fényesebb 
táncmulatságokat. A nagy, nyilvános 
tánchelyiségékben pedig se vége, se 
hossza immár a tővárosban a gazdag
ságban tündöklő báloknak, melyek 
alkalmából csak a hölgyek ruháira 
elköltenek százezreket, sőt milliókat. 
De vájjon ezeknek a budapesti bálok
nak fényé, ragyogása elhat-e jótékony 
érzéseket, magyar érzést keltve a vi
dékre, a vidék magyarjainak falvaiba ? 
Nem, ezt senki sem mondhatja.

* *
A régi, híres vidéki városi bálok is 

sokat vesztettek immár eredeti, ked
vesen kedélyes és magyar jellegükből. 
Hol vannak a régi megyei bálok, 
melyeken a régi vármegye előkelősége 
találkozott ? Ahol, míg az öregek a 
muzsikaszó mellett elmerengtek, el- 
diskurálgattak a régi jó időkről s köl- 
tögették jobb jövendőnek hajnalát, 
addig a fiatalok ott a táncteremben 
az igaz, tiszta szerelemnek aranyszá
laiból szövögették össze egy boldog 
házaséletnek szent és kedves kötelé
keit. Hol vannak ? Keressük. Nincse
nek már többé. Ma már a legtöbb 
vidéki bál egyszerű utánzata a fővá
ros nemzetközi farsangi mulatságainak, 
amelyen még a világ legszebb táncát, 
a csárdást sem tudják eljárni.

A tiroliak, horvátok, lengyelek, 
németek és oláhok, általában a többi 
népek megtartották s híven ragasz
kodnak nemzeti szokásaikhoz, ők 
tudják, hogy nemcsak nyelvében él 
a nemzet, hanem nemzeti hagyomá
nyaiban, ezek között táncában is. 
Csak a magyar lesz hűtlen ősi szo
kásaihoz s megfeledkezik ama igaz
ságról, hogy a nemzeti tulajdonságok 
fönnmaradásától függ a nemzeti jel
lem, a nemzeti erő összpontosítása. 
Mert ha levetjük a nemzeti ruhát, 
elhagyjuk a nemzeti táncot, akkor 
nemzeti önállóságunkat bocsátjuk 
áruba. Hogy pedig ez létre ne jöhes
sen, tanuljunk a többi népektől s 
ragaszkodjunk őseink szokásaihoz, 
mert máskép „mint oldott kéve, szét
hull nemzetünk“ !

A m egtalált boldogság.
Elbeszélés. Irta : N. Szom batit Ernő.

Mikor Kovács János jegyet váltott 
Csepreghy Mariskával, a falubeliek 
hihetetlenül rázogatták fejüket:

— Nem lesz abból az esküvőből 
semmi!

Amikor pedig mégis megvolt az 
esküvő, fejcsóválva mondogatták.

— Nem sokáig lesznek azok együtt. 
Kár Mariskáért! Különb embert érde
melne, mint az a Kovács János!

S a fáma igazat mondott. Betelje
sedett.

Alig két évi házasság után Ma
riska otthagyta az urát. Hazament 
a szüleihez. Magával vitte a kis 
leánykáját is. És azután csak annak 
élt, azt nevelte, azt féltette, mint a 
szemefényét. És vezette öreg, bete
ges édesanyja helyett a háztartást. 
A munka és gyermeke lekötötte 
minden idejét. Abban talált vigaszt 
és megnyugvást. És úgy látszott, a 
múlt emléke teljesen elenyészett a 
leikétől. Eleinte ugyan zárkózott volt, 
de lassankint felmelegedett. Az a 
csacsogó, tipegő csöppség sok mo
solyt csalt az ajakára. Arca lassan
kint felderült, sőt vidám lett. S mindez 
oly megnyugtatólag hatott az öreg 
szülőkre is.

Kovács János egyedül maradt a 
portáján. Két napig nem is mutat
kozott. De már harmadnap ünneplő 
ruhában lépett ki az utcára. S egye
nesen a régi tanyájára a korcsmába 
ment. Csinált ott olyan dáridót, hogy 
n o ! Reggelig szólt a nóta. Húzta a 
cigány s a bolondját egyedül csak 
ő járta I Mert társa nem akadt. Tud
ták, hogy hirtelen, izgága ember. Ha 
italt ivott, hamar belekötött bárkibe. 
Hát nem igen barátkoztak vele. Most 
pedig, hogy a feleségét elűzte a ház
tól, hát éppen kerülni kezdték. Egy
kettőre üres leit az ivó. Magára ma
radt. Egymaga mulatott. De annál 
vadabbul, szilajabbul. Reggelre egész 
halom törött üveg, zúzott pohár he
vert a sarokban. A kiömlött sok ital 
meg egész foltokat csinált a padlón. 
Dehát Kovács szerint így volt ez jól, 
így volt ez helyesen. Futotta a gaz
daságból. S így ment ez hétről-hétre, 
hónapról-hónapra.

Felesége, engedve a sok rábeszé
lésnek, beadta ellene a válókeresetet.

Kovács rá se hederített.
Amikor pedig megvolt a végső 

tárgyalás és törvény mondta ki a 
válást, Kovács haza se ment a vá
rosból. Ott maradt s három éjjel, 
három nap egyfolytában mulatott. 
Újra legény lett, hát töltötte a ked
vet amúgy betyárosan, igazi legé- 
nyesen.

*
Az idő végtelenségéből hat év 

pergett le.
Kovács János testben, lélekben 

törődött, vézna, sápadt arcú ember
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lett. Az elmúlt idő dorbézolása, mu
latozása nagyon megviselte. A va
gyona is a felényire apadt le.

Csepreghy Mariskán is nyomot 
hagyott az idő. A szeme alján mély 
barázdák képződtek. Bizonyosan a 
sok sírástól. Valami titkos bánat rá
gódhatott a keblében, amit azonban 
titkolni, takargatni akart a világ elől, 
de ami azért az arcán, de leginkább 
a szemén mégis csak meglátszott. 
Nem hiába mondják, hogy a szem 
a világ tükre! A szemek elárulják a 
lélek vergődését. A szemekből min
dig ki lehet olvasni, ha a lelket va
lami bántja, ha azt valami bú emészti, 
ha beteg. így volt ez Csepreghy 
Mariskánál is.

De annál szebb, erősebb, gondta
lanabb volt a kis leányka. Víg neveté
sével felverte a házat. Csacsogásával 
derűt varázsolt az arcokra. Gondtalan 
játékával mosolyt csalt az ajakra. 
Igazi Islenáldás volt a háznál!

Történt, hogy egy hideg decem
beri reggelen félholtan hozták haza 
Kovács Jánost. Olt találtak reá az 
országút mentén az árokban. A 
szomszéd faluban mulatott, a honnan 
hajnaltájban mámoros fejjel indult 
gyalogszerrel haza. Persze az út 
keskeny lett a számára. Ide-oda tá- 
molygott. Egvszer aztán félrelépett 
az árokba. Elvágódott benne. Még 
szerencse, hogy vékony hóréteg födte 
a földet, különben összetörte volna 
magát. így semmi baja nem esett. 
De felkelni mégsem tudott. Mert va
lahányszor félig felkapaszkodott, min
dig megcsúszott a lába alatt a talaj 
s ő mindannyiszor visszaesett. Utóbb 
aztán az ereje is elhagyta. Már a 
fejét se bírta felemelni. Elnyomta az 
álom s elaludt. Ha reggel rá nem 
akadnak, holtra fagyott volna egé- 
szen. így is elég nagy volt a baj. A 
doktor, a mikor megvizsgálta, meg
csóválta, a fejét.

— No, ebből is alig lesz már 
ember a talpán! Belepusztul, úgy 
át hült mindene!

Mikor Csepreghy Mariska meghal
lotta, hogy Kovács Jánost félholtan 
hozták haza, megremegett. Az a kevés 
pirosság, ami még az arcán volt, 
megfakult, eltűnt s a helyét halotti 
sápadtság foglalta el.

Aztán jöttek a még rosszabb hírek.
Csepreghy Mariska már alig állt 

a lábán. Csak vonszolta magát, 
mert alig volt jártányi ereje. Nagyon, 
nagyon leverte őt a Kovács János 
súlyos betegsége. Már nem mosoly
gott, már nem tudott nevetni. Kis 
lánykája vígsága összeszorította a 
szívét. Annak víg nevetése könnyet 
sajtolt az ő szemébe.

A szülőket végtelenül leverte leá
nyuk rendkívüli ielki állapota. Azt 
hitték, leányuk már régen elfeledte 
Kovács Jánost. Hiszen soha egy 
szóval sem említette az elmúlt hat 
év alatt. S íme, most mégis meny
nyire gyötrődik. Utóbb belepusztul 
még ő is !

Szegény öreg Csepreghy naphosz- 
szat az utcát leste. Ha észrevette, 
hogy valaki hozzájuk tart, ha csak 
lehetett, elfogta s ő maga tartotta 
szóval, beszéddel, csakhogy leánya 
semmi hirt ne hallhasson.

De utóbb már oly aggasztó hírek 
keringtek a betegről, hogy az öreg
nek is elfacsarodott a szíve. A beteg 
lázálmában folyton Mariskát emle
gette, egyre csak őt hivta.

Az apa felkereste a leányát.
— Édes leányom, János nagyon 

rosszul van. Rettentő láz gyötri. Té
ged emleget. Úgy látszik, látni akar.

Mariska egy árnyalattal még hal
ványabb lett. A hangja felcsuklott. 
A szeme könnyes lett. Az ajka re
megett. Alig birt hangot adni.

— Nem vagyoK a hites felesége. 
Óh Istenem.. .

Másnap este az apa újra bement a 
leányához. Ott találta őt az asztalra 
borultan sírva.

Csepreghy megállóit az ajtóban. 
Reszkető kezével egy könnycseppet 
morzsolt szét a szemében. Aztán oda 
lépett a leányához. Rátette a fejére a 
kezét és remegő hangon szólalt meg:

— Édes jó leányom, légy erős. 
A doktor volt itt. Azt mondta, a be
teg alig éri meg a reggelt. És egyre 
csak téged hivogat.

Mariska rettenve ugrott fel. Gör
csösen kulcsolta össze a kezeit és 
meredten nézett az atyjára. Aztán 
megszólalt. Alig hallhatóan susogta:

— Elmegyek hozzá. Elmegyek, jó 
atyám.

Az apa megkönnyebbülten sóhaj
tott fel:

— Eredj el, édes jó leányom. 
Eredj el. *

A beteg nyugtalanul hánykolódott 
az ágyán. Gyöngyöző verejték ütött 
ki a homlokén. Ajkai szüntelenül 
mozogtak s néha-néha hallani lehe
tett, amint azt susogta: Mariska.

Mariska már ott ült a beteg ágya 
mellett. Igazgatta a párnát, törölgette 
a beteg verejtékes arcát s remegő 
szívvel leste a beteg minden moz
dulatát.

A beteg hirtelen elcsendesedett. 
Lélekzete nyugodt, csendes lett. 
Mariska föléje hajolt s aggodalommal 
nézett az arcára.

Ekkor a beteg kinyitotta a szemét 
és felismerte a föléje hajlót.

Mély sóhaj szakadt föl a kebléből. 
Szelíden, bocsánatkérően nézett Ma
riskára. És Mariska megértette a 
néma szemek esdeklését. Megsimo
gatta a beteg arcát. Az meg megfogta 
a kezét és megcsókolta. Aztán 
gyenge hangon megszólalt:

— Bocsáss meg, Mariska, hogy 
oly gonosz voltam hozzád, hogy oly 
igen megbántottalak. Oh, milv pogány, 
istentelen voltam egész életemben. 
De megbünhődtem már. Isten keze 
elért. Megnyugszom szent akaratá
ban. Csak még te bacsáss meg ne
kem, szerencsétlennek.

Mariska sírva fakadt. Ráborult a 
betegre s úgy zokogta:

— Megbocsátok János, hiszen szí
vemben már régen megbocsátottam. 
Óh, miért is volt a sors oly kegyet
len hozzánk, miért is törte össze a mi, 
boldogságunkat ? Óh Istenem, óh Is
tenem, légy irgalmas és kegyelmes 
hozzánk. Ne vedd még magadhoz, 
hagyd még meg.

A beteg keresztyéni megnyugvással 
próbálta vigasztalni a zokogó nőt:

— Nyugodj meg Isten bölcs vég
zésében, Mariska. Én már kibékültem 
Istenemmel s nyugodtan halok meg. 
Viseld gondját kis árvánknak s ne
veld fel Isten félelmében. Hozd el 
néha síromhoz s tegyetek le kopár 
síromhoz egy-egy szál virágot. A jó 
Isten áldása legyen és maradjon ti- 
veletek.
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Mariska hangosai! telzokogott:
— Nem, nem hagylak meghalni! 

Még élned kell! Óh Istenem, könyö
rülj rajtam.

Odaomlott az ágyra. Átkarolta a 
beteget s úgy zokogta ki lelke min
den fájdalmát és keservét. Aztán ösz- 
szekulcsolta kezét a betegével s meg
történ mondta:

— Imádkozzunk, édes János, imád
kozzunk 1 Jó az Isten, jót ád 1 Ő ve
lünk van és megsegít, ha hittel for
dulunk hozzá.

A beteg szinte átszellemülten re- 
begte:

— Igen. Imádkozzunk...
*

Kora reggel az orvos kopogtatott be.
Nagyot nézett, amikor Mariskát a 

volt férje ágya mellett találta. De nem 
szólt semmit. A beteghez lépett és 
azt vizsgálta meg. A vizsgálat után 
csodálkozva csapta össze a kezeit.

— Itt csoda történt! Tegnap este 
már azt hittem, nem éri meg a reg
gelt. Most meg úgy tapasztalom, hogy 
túl van a veszélyen. Életben marad. 
A beteg ezt önnek köszönheti, asz- 
szonyom!

Mariska szívét e szavakra valami 
kimondhatatlan meleg érzés töltötte 
el. Boldogságában sírva fakadt. A 
hála örömkönnyei omlottak végig az 
arcán. Benső áhítattal tekintett fel az 
égre s ajkai hálatelten dicsőítették az 
egek Istenét.

— Mienk a hálaI Istené a dicsőség! 
ő  tette e csodát. Áldva legyen az ő 
szent neve most és mindörökké!

A beteg, akiről e percben hirtelen 
meg is feledkeztek, hálatelten kulcsolta 
össze a kezeit. Megkönnyebbült sóhaj 
hagyta el az ajkát és szíve teljessé
géből rebegte a hála, a köszönet végső 
szavát:

— Ámen.
*

A beteg csakugyan felépült. És 
újra megvolt a kézfogó. A falubeliek 
most azt mondották.

— Megérdemlik a boldogságukat.
Az esküvőn tömve volt a templom.

Még az utcán is állottak. Ott volt a 
gyülekezet apraja, nagyja, az egész 
falu.

Az öreg tisztelendő újra összeadta 
őket. Gyönyörű beszédet mondott. 
Az eltévelyedett, de megtért bárányról 
beszélt. És arról, hogy mily csodála
tosak az Isten útjai. Amikor sújt, 
amikor büntet, akkor is a javunkat 
akarja. Mert a föld gyönyöi űségeitől 
megmételyezett szív csak a nyomorú
ság bánatában, csak a betegség ke- 
resztségében igazul meg. A betegség

súlyos bilincsei között törik meg csak 
igazán a kemény, a büszke szív és 
csak a nyomorúságok tengerében tisz
tul meg igazán minden földi salaktól. 
És ez a megtörött szív, amidőn érezni 
kezdi magán a halál fagyos lehelletét, 
már megremeg és kétségbeesetten ki
ált fel segítségért ahhoz az Istenhez, 
akit azelőtt nem ismert, akit azelőtt 
megtagadott. És az Isten kegyelmes, 
jósága végeden. íme, megmutatta ezt 
most is. összevezérelte újra azokat 
a szíveket, amiket a földi gonoszság 
szétűzött. Óh legyen e frigykötésen 
áldás és békeség!

A beszéd könnyeket csalt a sze
mekbe.

De könnyes lett a jó lelkipásztor 
szeme is. Ötét is úgy meghatotta Is
tennek e csodás kegyelme, hogy nem 
tudott magán uralkodni. Sírása össze
folyt a gyülekezet zokogásával. A 
nyáj együtt zokogott a pásztorral. 
Hiszen oly szép, oly ritka, oly meg
ható, valami oly csodás volt ez a 
másodszori esküvő!

És megtörtént vele is az, amit soha
se hitt volna.

Áldásra emelte fel a kezeit. Fel
hangzott az áldás szava, de hirtelen 
vége szakadt. A hangja elcsuklott. 
Könnyes szemei előtt összefolyt a 
világ. Szíve csordultig telt az öröm 
boldogságával s könnyein át csak 
ennyit bírt mondani:

— Legyetek áldottak! Legyetek 
boldogok!

És a gyülekezet boldog meghatott
sággal rebegte utána:

— Legyetek áldottak! Legyetek 
boldogok!

A harangokról.
Irta : Baldauf Gusztáv.

(Folytatás.)

A temetéseknél a harangozás álta
lánosan bevett gyakorlat, úgyszintén 
a kiharangoztatás szokása is. A ki- 
harangoztatás jelentősége abban rej
lik, hogy ez által szerezzen tudomást 
a hívek nyája egy tagjának az élők 
sorából távozásáról. Hogy pedig meg
tudják mily korbeli ember költözött 
el a földi létről, a harangokkal, — 
ott ahol több is van — jelzik ezt: 
kis gyermek halálakor, kis halottnál 
először valamely kis harangot szólal
tatnak meg. öreg halottnál a nagy 
harangot, középkorúnál, valamely 
középnagyságú haranggal kezdik a 
harangozást.

A temetéseknél minden harangot

megszokták huzatni. A tolnamegyei 
Györkönyben nagy halott temetése
kor a harang szívét bőr burkolattal 
vonják be, ez a hang ércességét el
fogja, zúgása tompább lesz, ami 
által emeli a gyász komorságát, mé
lyíti a szívek részvétét. Olaszország 
némely helységében temetések al
kalmával, a harang szívét a harang
nak csak egyik oldalára verik, azaz 
csak kongatnak lassú, egyenletes 
tempóban, ez is a gyász mélységé
nek jelzésére történik.

Miután a harangokat, vagy gyü
lekezeti közpénzből, vagy gyűjtésből 
szerzett összegeken veszik, esetleg 
valamely jóltevő ajándékozza, hatá
rozottan keresztyénietlennek kell tar
tani azt az eljárást, amikor egyik
másik gyülekezetben csak azon halot
tak fölött harangoznak, akiknek hátra- 
maradottai ezért külön fizetnek. A 
harang az egyház és nem egyes 
kiváltságosok tulajdona, — kisérje el 
utolsó útján — ne csak a gazdagot, 
hanem az utolsó koldust is.

Küllöldön több helyen megtagad
ják a harangoztatást azon halottak
tól, akik öngyilkosok lettek, vagy 
akik másokat gyilkolva, halálra ítél
tettek. A nagyobb bűnösök fölötti 
harangozást annyiban is korlátozzák, 
hogy pl. csak feleutig harangoznak 
felette, vagy pedig csak egy harang
gal.

Igen régi szokás a reggeli, déli és 
esti harangozás is. Legrégibb keletű 
az esti harangszó. Ez visszanyúlik 
a XI. századig. Jelentősége abban 
állott, hogy mindenkit vigyázatra 
intsen, mielőtt pihenőre té r; vigyáz
zanak a tűzre, senki előbb nyuga
lomra ne térjen, mig a tüzet el nem 
oltotta, vigyázzon, minden betakarítva 
elzárva hozzáférhetetlen legyen az 
éj sötétjében közeledő tolvajok előtt. 
Később összeköttetésbe hozták Jézus 
anyjának, Máriának tiszteletével, ami
ből kifolyólag ilyenkor az „A ve 
Máriát“ (üdvözlégy Máriát) imádkoz
zék, innen ered az esti harangozás
nak ez az elnevezése is: „Ave“ ha
rangozás.

A reggeli, vagy inkább hajnali 
harangozás szintén igen régi eredetű. 
Kezdetben az volt célja a korai ha
rangozásnak, hogy fölkeltse a ko
lostor lakóit és hívja őket reggeli 
misére. Később a XII-dik századtól 
fogva azt a jelentőseget nyerte ez a 
harangozás, hogy a hívek imádkoz
zanak Jézushoz, kinek a korai haj
nali órákban történt föltámadása a 
halaiból. Manapság inkább annak 
veszik a hajnali harangozást, hogy



figyelmeztessenek az emberek a pi
henésből fölkelésre és fogjanak Isten 
nevében a munkához, — az estit, 
hogy hagyják abba a dolgot és tér
jenek imával pihenőre, — a déli 
harangozás azt jelzi, hogy 12 óra 
van, letellett a munkaidő első fele.

A déli harangozás egyébként III. 
Calliztus pápának 1445-ben kiadott 
rendeletén alapul. Ez a pápa elren
delte, hogy déli 12 órakor az egész 
világon harangozzanak a török ve
szedelem ellen; amikor hallják a hí
vek a déli harangok szavát, imád
kozzék mindenki, hogy oltalmazza 
Isten a keresztyénséget a töröktől. 
Másfelől III. Miklós pápa (aki 1277— 
125 0. pápáskodott) már előbb elren
delte, hogy napjában egyszer haran
gozzanak imára a békéért.

Igen régi keletű a „halál“- vagy 
„lélek-harang“ használata is. Erede
tét onnan veszi, hogy jámbor hal
doklók ezzel akarták az emberek 
tudomására hozni, hogy haláltusáju
kat vívják és e harang szava által 
is kéri őket lelkűkért való imádko
zásra, hogy boldogan múljanak ki. 
Ez a szokás vissza nyúlik a VIII-ik 
századig. Amikor a fuldai apát Stum 
799 halálának közeledtét érezte, min
den harangot meghuzatott, hogy 
klastromtérsai imádkozzanak érette. 
A népbatona szerint a lélekharang 
hangjával száll égbe az elköltözött 
lélek. (Folytatjuk.)
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Ami erősebb az  embernél.
Elbeszélés. Irta: K api Béla.

Tizenegyedik fejezet.

Nehéz gondolatok. Megnyugvás.
Néhány nap múlva imádkozásra 

fújtak az udvaron. Kinyíltak a cel
laajtók s a sápadt arcú rabok szo
morú, sötét életére rávilágított szent 
vasárnap boldogsága. Végigmentek 
a nagy épület mellett s jobbra ka
nyarodtak. Oldalt mindenfelé szuro- 
nyos őrök tartottak velük lépést. Bal 
felé, a bolthajtásos magaslaton épp 
úgy, mint a magas falak mellett, 
őrök lépése kopogott. Egy emeletes 
épületbe mentek s nagy terembe 
helyezkedtek el. Az egyszerű oltár 
felett az oltárkép: a tékozló fiú ha
zaérkezése. A terem szögeletjein s 
3z ajtó mellett elhelyezkednek az 
őrök, azután kezdetét veszi az isten- 
tisztelet.

Bűnbánati ének után a lelkész 
kezd prédikálni. Ő is a tékozló fiú- j 
ról beszél. I

HARANGSZÖ

Elment, otthagyta régi hajlékát s 
új utakon idegen világot keresett 
magának. Olyan messze került ott
honról, hogy az apja minden intését 
letörölte róla a nagy távolság. Nem 
is gondolt haza. Szétszórta magával 
hozott kincseit: erényt, becsületet, 
jóhirnevet, vallásosságot, istenfelei
met, önbecsülést. És mikor utolsó 
kincsét is elveszítette, akkor látta, 
hogy az állatok közé sülyedt.

Mit tegyen ?. . .  Itt nem maradhat. 
Nem lehet, ezt nem bírja ki. Ember
nek teremtette Isten s ő ember akar 
maradni. Itt nem maradhat, mert 
bűnben nem élhet az igazi ember. 
Vissza kell mennie. Büszkesége fel- 
lázong : hogyan menne ? . . .  Mega
lázva, meggyalázva, koldus-szegényre 
kifosztva, hogyan menne ? . . .  Elin
dul, meg-megáll, visszalépne egyet, 
— mert jaj annak, kinek lába bűnös 
úton járt egykoron, — de a lelkében 
újra megszólal egy hang : haza me
gyek, haza.

De mit is akar otthon ? Hiszen 
semmitse követelhet?...  Hiszen már 
mindenét megkapta s mindenét elté- 
kozolta ? . . . És ekkor eszébe jut, 
hogy ha nincsen is joga követelni, 
kérni akkor is kérhet s gyermek
szíve megbánását akkor is odaviheti 
édesatyja ölébe. Elmegy azért, meg
mondja : vétkeztem az ég ellen s te 
ellened! . . . Ez az egy reménység 
maradt meg számára: az apai szív 
megbocsátó szeretetébe helyezett hit.

És megérkezett és nem csalódott. 
A régi otthon kapuja kitárva s őt az 
út közepén várja a szeretet atyja. 
Nem veti szemére száz tékozló bű
nét, karjaiba zárja, magához öleli, 
könnyét telcsókolja.

Amint a lelkész prédikált, szava 
élesebb lett. Mennydörgő szó resz
kette a terem levegőjét s a szív se
besebben vert a durva daróc alatt.

Vessetek számot. Mennyitek ma
radt az égből hozott kincsekből ? 
Erény, becsület, jellem, istenfélelem 
hova lettek ? Miért döntöttétek romba 
a régi oltárokat, miért állítottatok a 
bűnben új bálványt magatoknak ? 
Mindegyik gondolja el a maga bűnét 
és üssön mellére : vissza kell térnem 
az én atyámhoz.

De azután elcsöndesedik hangja s 
szelíd biztatás csendül ajakán. — 
Testvéreim, térjetek vissza az Isten
hez. Csak ez adhat megnyugvást. A 
földi igazságszolgáltatás büntet, de ne 
féljetek, Isten megbocsát. Kegyelmébe 
fogad titeket is, új élethez új erőt
ad. Térjetek őhozzá. Induljatok el a 
bűnbánat útján még ma, s higyjétek,

127.

hogy az Isten szeretete nagyobb, 
mint az emberek bűnössége. A meny- 
nyek kapujában áll s szeretettel várja 
megtérő gyermekeit. Titeket is haza 
vár I. ..

Mikor ének után hosszú, csöndes 
sorban visszatértek cellájukba, egyik
másik szemében könny csillogott. És 
ez a fényes csöpp azt mondta: visz- 
szatérek az én atyámhoz!.. .

Földes Gyurka szive körül egy 
kis melegséget érzett. Arra gondolt, 
hogy ha ezt a nagy büntetést nem 
is, de valami büntetést ő is megér
demelt, hiszen a pap is azt mondta, 
hogy nemcsak a fegyház lakóinak, 
hanem mindenkinek vissza kell térnie 
Istenhez.

Mikor később egyszer a lelkész 
ismét meglátogatta, egy kis újszövet
séget hozott magával. Gyurka öröm
mel fogadta a könyvet, örült volna 
egy kis rongy füzetnek is, annyira 
vágyódott a nyomtatott betű után. 
Reggel ezzel a könyvvel ébredt s 
este ezzel a könyvvel búcsúzott el a 
naptól. Lassanként azonban a könyv 
hozzánőtt a leikéhez. Érezte, hogy 
ez több az egyszerű könyvnél, ez az 
Isten beszéde, az Isten ereje. Kínzó 
kétségei is szétfoszlottak. Az evan
gélium megvilágította az élet sötét
ségét s megmutatta a szenvedés ér
telmét. Most már nem zúgolódott 
annyit nehéz sorsa ellen, hanem azt 
mondta: ez is az Ur akarata s bizo
nyára üdvösségemre szolgál.

Néhány bibliai hely különösen 
megragadta figyelmét. Ezeket körmé
vel, meg a könyv lapjainak behajtá
sával megjelölte s mindennap sok
szor elolvasta. Péter apostol levelé
nek egyik versét reggel, este könyv 
nélkül mondogatta: „ha szenvedtek 
is az igazságért, boldogok vagytok. 
Jobb, hogy jócsel<>kedeteitekért szenved
jetek, ha úgy akarja az Isten aka
ratja, mintsem rossz cselekedeteitekért." 
(I. lev. 3., 14-17.) Most már érezte, 
hogy neki nem szabad összeroskad- 
nia az ártatlan szenvedés súlya alatt, 
neki élnie kell, mert rá még nagy 
kötelességek várnak.

Egyik alkonyaikor sokat gondolko
dott szomorú sorsáról. Azután haza 
gondolt övéire s Isten szeretetébe 
ajánlotta őket. Egyszerre csak újra 
gyermeknek érezte magát, s úgy hal
lotta, most kondult esthajnali imád
ságra falujának kis harangja. Letér
delt az ágya mellé, két kezébe fogta 
bibliáját s halkan mondani kezdte 
régi, gyermekkori énekét:

Hozzád szívem mélységedül
Sóhajtok fel Jézusom,
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Midőn nehezül sorsom.
Te vigasztalásod nélkül, 
Elcsüggedne én szivem,
Jézusom, reménységem.

A hangja kissé erősebb lett, mikor 
elmondta a második és harmadik 
verset:

Lelkem sírton sír, kesereg 
Tikkasztó Ínségemben 
Végső veszedelemben,
Támaszd fel reménységemet 
Élő szívem forrásom,
Életadó Jézusom !

Uram, te nagy haragodban,
Ne büntess kérlek engem,
Mert hamu s füst életem.
A bűn átka vagyon rajtam 
Légy gyógyító orvosom,
Mindenható Jézusom.

Egyszerre csak, hogyan-hogyanse, 
dudorázni kezdte az éneket s míg 
szemeiből csöndesen folydogált a 
könny, szíve remegve imádkozta:

Siralomnak kenyerével 
Táplálod én lelkemet 
Mert vétkeztem ellened,
És ürmös víznek pohara 
Naponként itat engem 
Jézus, én reménységem.

Te szolgádhoz légy kegyelmes, 
Bánatomban menedék,
Bízva sóhajtok feléd.
Lelkem szomju hittel keres 
Gyógyíts meg én áldásom 
Könyörülő Jézusom.

Leszállt az este s homály borult 
a kis cellára. A nagy csöndességben 
csak az őrök lépéseinek egyforma 
zaja hallatszott. Földes Gyurka meg
erősödve állt fel. Székét gyorsan oda
tette az ablakhoz, felugrott rá s a 
lassanként sötétségbe olvadó félho
mályban még egyszer hangosan el
olvasta azt a bibliai verset, mit teg
nap jelölt meg a bibliában: „semmiszen
vedés sem örvendetes a jelen időben.

de később az igazság békességes gyü
mölcsével fizet azoknak, kik szenvedtek 
alatta.“ (Zsid. 12., 11.)

Mikor kemény fekvőhelyére ráhaj
totta fejét, csak ennyit mondott: — 
édes jó Istenem, segíts meg engem, 
hogy minden legyen a te Ígéreted 
szerint!. . .

(Folytatjuk.)

Olvassátok a bibliát.
Zsolt 11Ö.,- 105.

Lol biblia a Házban nincs, Tanyát a sála,a ütött ott, 
Hiányzik ott a legfőbb kincs, De Isten nem le! hajlékot.
Február 8. vasárnap, Luk. 10, 38—42.

„ 9. hétfő, Ján. 11, 1 —10.
, 10. kedd, Ján. 11, 11 — 19.
„ 11. szerda, Ján. 11, 20—27.
„ 12. csütörtök, Ján. 11, 28—30.
„ 13. péntek, Ján. 11, 37—45.
„ 14. szombat, Ján. 11, 46—54.

Az egyház köréből.
Gyülekezeti közgyűlés. Most tartotta 

a várpalotai evang. gyülekezet is száma
dási rendes közgyűlését, melyen a gyüle
kezet örömmel vette tudomásul, hogy a 
7090 kor. 35 fill. bevétellel szemben fel
merült 6709 kor. 25 fillér kiadás után 381 ; 
kor. 10 fillér pénztári maradvánnyal ren
delkezik. Még örvendetesebb volt azonban 
ama tudat, hogy az 1913. évben is meg
hozták a hívek a különböző kegyes célokra 
szánt adományaikat, tehetségéhez képest, 
ki többet, ki kevesebbet. Különösen dicsé
rendő az a várpalotai szép és kegyeletes 
szokás, hogy az idősebb jobb módú egyház- 
tagok örökös adófizetőivé teszik az egyház- 
községnek magukat azáltal, hogy a gyüle
kezeti fentartási alapra alapítványokat tesz
nek. Az elmúlt évben id. Mórotz Lajos h. 
felügyelő 400 koronás alapítványt tett oly 
céllal, hogy annak kamatai egyházi adójá
nak fedezésére, illetve halála után a gyű 
lekezet közszükségleteinek fedezésére for- 
díttassanak. Ugyancsak a gyülekezeti fen
tartási alapot növelte özv. Mészáros László- 
nó is 60 korona örökalapítványával. Ezen
kívül kisebb-nagyobb adományok folytak 
be harang-, orgonaalapra. A kegyes ada
kozókon nyugodjék az Isten és gyülekeze
tünk áldása.

Vallásos estély. A hántai evang. nő- 
egylet január 25-én tartotta első vallásos 
estélyét a múlt év őszén felszentelt új 
iskolájában. Az estély központját Ormosi 
Ernő tanító felolvasása és Bojtos László 
h. lelkész felolvasása és szabad előadása 
képezte. Koródi Lídia és Róza nővérek 
soló éneket adtak elő ; Koródi Pista, Kovács 
Jancsi és Koródi Marika verseket szavaltak, 
az iskolás növendékek pedig az uj énekes
könyvből énekeltek szebbnél-szebb dallamo

kat. A kicsi, mintegy 300 lelket számláló 
hitbuzgó gyülekezet mindjobban és jobban 
tanujelét adja egyházához való hű ragasz
kodásának. A gyülekezet nőtagjai 8 függő
lámpát szereztek be azon alkalomból, hogv 
lelkésztik meghonosította az ádventi esti 
isteni tiszteleteket; a gyülekezet leányai 
pedig uj oltárteritőre gyűjtöttek jelentékeny 
összeget, amelyet növelt a vallásos esti' 
offertorium. Ha a búzgóság nem gyengül 
a lelkekben, akkor a jó Isten segedelmével 
talán a jövő évben, legkésőbb 1917. évben 
a reformáció 400-ados évfordulójakor a hán
tai híveknek is megvalósul vágvuk, remé
nyük: újjáépül a már roskadozó templomuk.

Nőegyleti közgyűlés. A várpalotai ev. 
gyülekezeti nöegylet január hó folyamán 
megtartotta számadási közgyűlését, mely 
szerint bevétele volt az 1913. évben 193 
kor. 02 fillér, kiadása 111 korona 31 fillér 
s így a pénztári maradvány 81 kor. 71 
fillér A nőegylet vagyona 1202 korona 
47 fillér. A gyűlés elhatározta, hogy ez év
ben a temető bekerítéséről fog gondoskodni.

Itthonról.
Befagyott a Balaton. Az erős hideg 

következtében a Balaton teljesen befagyott, 
hatalmas jégpáncél födi. Most kocsik köz 
lekedhetnek rajta. Évtizedek óta nem tör
tént meg, hogy a Balaton teljesen befagyott 
volna.

ín ség  Aradmegyében. Az aradmegyei 
nagyhalmágyi járás főszolgabirája jelentette 
az alispánnak, hogy a járás lakossága nyo
morog és sürgős segítséget kér. Az alispán 
intézkedésére bizottság ment ki a járás fal
vaiba és megállapították, hogy a lakosság 
körében nagy a nyomor. Ezért azután sür
gősen fölterjesztést intéztek a földmivelés- 
tigyi miniszterhez, hogy a lakosságnak ga

bonaneműt és kukoricát adjon az Ínség 
enyhítésére.

Ezerötszáz munkást elbocsátottak. A
fiumei Danubisz gépgyár munkacsökkenésre 
való hivatkozással ezerötszáz szakmunkását 
elbocsátotta.

Megették a farkasok. Havasalja község 
határában, az erdőrengeteg aljában egy pár 
emberi lábfejjel bélelt bocskort találtak. A 
nyomozás megállapította, hogy a bocskor 
és lábfej Nyékül Péteré, akit a jelek szerint 
a farkasok faltak föl. Máramarosban napok 
óta 24—26 C fok a hideg.

Csodagyermek. Az aradmegyei Mária- 
radna községben M. J. pályaőr feleségének 
olyan gyermeke született, akinek csak a 
törzse van meg, a  kezei és a lábai hiányoz
nak. Az orvosok véleménye szerint a cse
csemő teljesen életképes.

Mennyibe kerül a katonaság ? A béke 
fönntartása hihetet'en nagy összegekbe ke
rül. Katonai célokra egyes államok évről- 
évre nagyobb összegeket fordítanak Az 
európai nagyhatalmaknak a legközelebbi öt 
év leforgása alatt katonai célokra fordítandó 
kiadásai például nem kevesebb, mint 46 
milliárd, azaz 46 ezer millió koronát fognak 
kitenni, amely túlnyomó nagy részben a 
hadsereg fejlesztésére fog szolgálni. Ebből 
az óriási összegből Magyarországra és Ausz
triára 4Vs milliárd, Németországra 10, Olasz
országra 3Vs millió, Oroszországra 12, Fran
ciaországra 8, Angliára szintén 8 milliárd 
korona, illetve frank fog esni. Hol vannak 
még a többi európai államok, hol vannak 
a világ többi összes államai ? A hadseregre 
fordított költségek tehát óriásiak béke idején, 
de még nagyobbak háború idején. A balkáni 
apró államok apró háborúja például nem 
kevesebb mint 3 milliárdba került.

A tehén lenyelte a falu kasszakulcsát. 
Mulatságos eset történt a Makóval szom
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szédos Földiák községben. A községi pénz
táros, amikor hivatalából eltávozott, magá
val vitte a községi pénztárkulcsot Estefelé 
bement az istállóba és mint derék gazda
ember, szemlét tartott jószágállornánya felett. 
Amint az egyik jászol felé hajolt, kiesett a 
zsebéből a pénztár Wertheim kulcsa, egye
nesen a széna közepébe. A jászol elé kötött 
tehén a kulcs után kapott és egy csomó 
szénával a községi pénztár kulcsát is lenyelte. 
A községi pénztárnok jelentést tett az eset
ről az elöljáróságnak, amely úgy határozott, 
hogy biztost kell rendelni a tehén mellé, 
aki állandóan figyelje az állatot, hátha a 
kulcs ismét napvilágra kerül. Ez a várako
zás azonban reménytelen maradt. Erre a 
tehén italába keserüvizet kevertek, de még 
így sem sikerült a kulcsot megkapniok. 
Ennyi sikertelen kísérlet után a tehenet mű
tétnek akarják álávetni és kioperálják a 
gyomrából az eltűnt pénztárkulcsot.

Az ország- d olgáról.
Az ujoncjavaslatokat megszavazták.

A képviselőhaz letárgyalta és megszavazta az 
ujonclétszám újabb megállapításáról és az 
1914. évi újoncok megajánlásáról szóló tör
vényjavaslatokat, valamint az erdélyi árvíz súj
totta területek ármentesfréséie vonatkozó ja
vaslatot.

Szaporítani fogják a kerületeket. A
képviselőháznak jelenleg négyszáztizenhárom 
magyar és negyven horvát tagja van. A vá
lasztókerületek uj beosztásával huszonkettővel 
log szaporodni a kerületek száma.

A miniszterelnök a királynál. Tisza 
István miniszterelnök Bécsbe utazott s jelen
tést tett a királynak az országgyűlés munka
rendjéről és a kormány terveiről.

A nagyvilágból.
Portugália zavarog. Costa miniszter- 

elnök beadta lemondását és reggelre, mikor 
kiderült a kormányváltozás, a városban nagy 
zavargások törtek ki. Több helyen bomba 
robbant fel, nyolc ember súlyosan megsebe
sült. A külvárosokban is pokolgépekkel dol
goztak a zavargók

Fölrobbant puskaporgyár. Génuában 
egy puskaporgyár felrobbant. Hat ember meg
halt, több megsebesült.

Dróttalan távirat Németországból 
Amerikába. Berlinből jelentik : Most küldték 
az első hivatalos dróttalan táviratot Német
országból Amerikába. Vilmos császár távira
tozott Wilson elnöznek. A két állomás távol
sága hatezerötszaz kilométer.

Nagy vasúti szerencsétlenség. Cseh
országban Kömggréc állomáson egy személy- 
vonat és egy gyorsvonat összeütköztek. Az 
összeütközés hatása borzalmas volt. Huszon
hét utas megsebesült, nyolcnak a sebesülése 
súlyos.

Egy Őrült rémtette. Dluhice faluban 
közel Lubhnhoz egy Jasztrebszky nevű pa- 
rasztsuhanc lemészárolta atyját, anyját, bátyját 
os kis húgát. A szerencsétlen ember megőrült. 
A mint véres munkáját elvégezte, a faluba 
ment s útközben idősebbik leáuytestvérével 
találkozott, a kit mellbeszurt. A falubeli nép 
üldözőbe vette a vérengző őrültet ér nagyne- 
hezen sikerült megfékezni.

Vonatrabló banditák. Vladivosztok ha- 
■araban hat bandita megtámadott egy vona- 
t°t, a gépet lekapcsolta s aztán a vonatnak 
mintegy negyven utasét mindenéből kifosz-

129.

tóttá, A sikerült fogás után nyugodtan to- 
vébbálltak.

Elrabolt amerikai bankár. Louis Cläre 
sporkanei milliomos bankár egy rablóbanda 
kezébe került és a banditák 300.000 márka 
váltságdíjat követelnek érte.

A Harangszó perselye.
A H arangozó  terjesztésére eddig be

folyt 215 kor. 28 fül. Újabban adakoztak: 
Somogyi János Ászár 1 K, Bakó Pálné 
Nagygeresd 1 K, Németh Annuska Nagy
geresd 50 f, ifj. Ágoston Józsefné 1 K, ifj. 
Ágoston Istvánná Nagygeresd 1 K, id. Ágos
ton Istvánná Nagygeresd 1 K, ifj. Alapi 
Sándorné Kisgeresd 1 K, Horváth Emma 
Rakoicz 50 f, Névtelen Iglóról 1 K, Bognár 
Miklós Bátyog 2.50 K, Menyhár István Vácz 
1 K, Kisfaludi Kisfaludy Béla Duka 50 f. 
Összesen 227 K  28 f.

A jókedvű adakozót szereti az Isten !

S ZERKES ZTŐI  ÜZENETEK.

Gulyás István M.-gencs. Azért szüntet
tük be a lap küldését, mert nem újította meg 
a IV-ik évre az előfizetést. Most kívánságára 
felvettük címét az idei listába s az elmaradt 
szám megküldése iránt intézkedtünk. — F. I. 
Apátüjfalu. Ha beküldi a hirlapbélyegeket, 
szívesen beváltjuk. — N. J. Zistvánd. Az 
elmaradt lap dolgában azonnal intézkedtünk, 
annál kevésbbé értjük a dolgot, mert egy
szerre az elején 883. sorszámmal felvettük 
az illetőt az egyesek névsorába. Szív. üdv.

VEGYES HIRDETÉSEK.
H I R D E T É S .

Jobb házból való leányt, esetleg 
árvát, házunkhoz vennénk belső házi
teendők végzésére. Cím a kiadóhiva
talban. i- i

Pártoljuk a törökbecsei ág. 
h. ev.«egyházköz
ség k ertészetét! I

Az evangélikus nagyközönségnek óhaj
tunk szolgálatot lenni, amikor rendelkezé
sére bocsátjuk fél áron, sőt azon alul is 
magvaink, cserjéink feleslegét, oly fajtákat 
is, melyeket még nem vezettek be a hazai 
magkereskedök. Csak a most létező legjobb 
fajokat tartjuk.

Kor.
K aro tta  20 g r. . — 30 
Zoller 20 g r. . . —.20 
Petrezselyem  20 g r .—.10 
R etek  */2 kg. . . 1.25
SalA a 20 g r. . . —.25
Zölden használt hab 

1/2 kg . . . .  -  .50
C sem egetengeri 1 kg . 1.20 
SpárgHgyök. 100 dl> 3 .— 
Málna 100 tő . . 10 —

K or.
L aboda 1Ji kg . . 1.—
U gorka 20 g r. . — 25 
Tök 20 gr. . . . —.25 
G örögdinnye 20 g r. 1.50 
Parndicsom  20 g r . —.50 
ó n ás-d u p lah ag y m a 

1j‘2 kg. . . . —.50
B urgonya 1 kg. . —.20 
Sznmóoza 100 tő. 3.—
Ilaihvass2ederl00tő 15.—

Magot 5 kilón alul nem száilíthalunk. A 
csomagolást önköltségen számítjuk. A fajok
nál esetleg a közelebbi megjelölést is figye
lembe vesszük. A postai vagy vasúti szál
lítás költsége a megrendelőt terheli. Vagy 
a pénz előleges beküldésekor, vagy után
véttel szállítunk

A törökbecsei ág. h. ev. 
egyházközség.

t i  > Y H Ó I N  V Á K A K .
Búza 20.70, Rors 16 —, Árpa 14.80, Zab 

14.80. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

Egy evang. árva leány idősebb 
házaspárhoz vagy egyedül álló uri- 
nőhöz házvezetőnőül ajánlkozik. El
fogadna esetleg szolid üzletben, vagy 
irodában pénztárnoknői, vagy gép- 
irónői állást. Megkereséseket kiadó- 
hivatalunk továbbít. 3 _ 5

Pályázat.
Ä ménfői (Győr m.) evang. egyház- 

község a tanév hátralévő idejére havi 
70 kor. fizetéssel helyettes tanítót, 
esetleg tanítónőt keres. Az állás azon
nal elfoglalandó. Ajánlatok Kiss Samu 
lelkész, iskolaszéki elnökhöz Nagy- 
barátfalura küldendők. 2 - 2
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hurangiry -r, szerel a M- 
Po/dech-féle rendszer szerint.

JÜR1SICS MARTON
fúvó*, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1808. Telefon 77—51. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m .: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, esetleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok k icserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Jutányos áron. 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, satut stb. e  szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisz tességes  kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I

3TE35y<Aidl]=

Feiwel
Lipót
utódai

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  ie

tornakcszülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X., Kolozsvári-utca 13.

Á rjeg y z ék  ingyen és b é rm en tv e  !

p n u i  g é p g y á r
r u m  SZOMBATHELY.
Álapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj mótorok.

T u r b i n á k .
16

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

S. K O VATS  
MENYBÉRT
mű-orgona építő intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me- 
chánikus szerkezetű ne
mes szolamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, ja vitái-1, 

hangolást mérsékelt árak 
gyorsan eszközöl. Raktáron 

tart kitűnő hangú harmoniumoknt különléle nagyságban. Elvállalja 
azok javtását és hangolását. 11

MOST JELENT MEG!

J é z u s  m i n d e n ü t t .
Vallásos és családias költemények I—VI. sorozat.

I r ta : Petrovits Pál.
Ára fűzve 1 korona, kötve 1 korona 50 fillér.

B ensőséges, m eleg  hangon ir t  költem ények vannak  e k is  k ö te tben , 
m ike t az érzéses egyszerű  poesis hívei szívesen  fognak olvasni. A 
sorozatok cím ei : I. Jézu s  a m agányban. II. Z arándokút Jézu ssa l. III. 
Jézu s  a  tem plom ban. IV. Jézus a  családban. Y. Jézu s  a term észetben . 

YI. Jézu s  a nagyvilágban.

Kapható a Luther Társaság könyvkereskedésében (Buda
pest VIII., Szentkirályi-utca 51/a.) legcélszerűbben az ár 
2—2 előzetes beküldése ellenében.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
-------------org’ona^pitők.---------------
Két arany, 1 ezüst és 1 nagy milleniuml éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami aranyéremmel kitüntetve. 

Álapíttatott 1867-ben.

Orgona-és harmoninmgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építői. —

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyom atú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a legjutányosabb árak mellett művészi kivitelben. Raktáron k itűnő  hangú

h a r m o n i u m o k  minden n a g y s á g b a n .
E lektrom os fújtató készülékek. 15

Árjegyzéket kívánatra ingyen küld az „Egyházi Mfilpar“ szerkesztősége.

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV £25
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Fél vászon kötésben, táb lán  k e h e lly e l................................................ K 2.20
Egészvászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
Egyszerű bő r „ „ „ * arany „ „ 6-—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8.—

„ borjubőr „ „ „ „ „ „ „ 12.—
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ ,  12’
Dallamos könyvecske a Kér. É n e k e sk ö n y v h ö z ........................... „\ —.24
Fenti árakból m indazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek m eg, 25°/o árengedm ényben részesülnek , de a szállítási költ
séget m indenkor a  rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell v iselni o.

H0RNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes- 
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.
_________________________________________________________________ 15

Nyomatott Wellie oh Béla villamüxemfl könyvnyomdájában Sssntgotthárdon,
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:
Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 6 0  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , kézira tok  és m indennem ű meg

k e resések  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 :  Ifj. V arga  S á n d o r : Falumról. (Vers.) — Visszatérés a Krisztushoz. — P u la y  V ilm a : A kis fenyőfa. — B a ld a u f  
G u s z tá v :  A harangokról. (Folytatás.) — K a p i B é ta :  Ami erősebb az embernél. (Elbeszélés.) — A bibliai rejtvények megfejtése.

— Ország-Világ. — Persely.

Falumról.
Akáclombos kis faluban 

Egy szerény kis házba,
Ott lakom én, nem is vágyom 

Fényes palotába.
Nem ott terem a boldogság, 

Ahol a fény s pompa,
Hanem az én akáclombos 

Egyszerű falumba I

Megelégszem a sorsommal, 
Nem bántnak a vágyak;

Képzelmemben nem épülnek 
Fényes fellegvárak.

Nem is dűlnek azok soha, 
Halomba és romba;

Boldog vagyok akáclombos 
Egyszerű falumba I

Szalmatetős kicsi kunyhóm, 
Beh kedves kis fészek I

Szinte örül a szivem is, 
Hogyha reá nézek;

Itt születtem, itt haljak meg, 
Itt tegyenek sírba I

Ebben a kis akáclombos 
Egyszerű falumba I . . .

Ifj. Varga Sándor.

V isszatérés a  K risztushoz.*)
A mi kedves néplapunk, a Harang

szó az ellankadt keresztyénséget van 
hivatva felfrissíteni, lüktetőbb életre 
kelteni.

Keresztyén egyházunkat sok külső 
támadás érte, de azok a támadások 
megtörtek elődeink hitén, ők éltüket, 
vagyonukat, szabadságukat áldozták 
egyházukért, vallásukért.

Evangélikus egyházunk történeté
ből kiviláglik, hogy elődeink valláso
sabbak voltak, mint a mai kor. Ők 
jobban megtudták érteni hitük mivol
tát, a szentírás értelmét, melyek nél
kül az emberiség e földön nem bol
dogulhat, meg tudták érteni a vallás 
alapján az összetartást, az emberi 
egység szükségességét.

Fel voltak világosodva a szentírás 
alapján. Hitvallásukhoz hűen ragasz
kodtak, nem áldoztak az egy igaz 
Istenük mellett idegen Isteneknek.

*) Ezt a komoly lélekből fakadó Írást egy 
hozzánk küldött névtelen levélből szakítjuk ki. 
Fölkérgezett munkáskéz rótta egymás alá a 
sorokat, de azok mélyen vallásos szívből fa
kadtak. Bárcsak utat találnának az olvasó 
szivéhez.

Ők csak egy Istenben hittek, abban, 
ki szent prófétái s a Megváltó Ur 
Jézus Krisztus tudományában kinyi
latkoztatta magát. Megmaradtak sze
rénységükben, megelégedettségükben, 
polgáriasodottságban. S így megfogy
va bár, de törve nem megállta ezred
évig helyét e nemzet. Sok harcainak, 
szenvedéseinek dacára műveltséget, 
tudományt szerzett. Adjunk hálát Is
tennek, hogy e szellemben megse
gített.

Ne fizessünk hálátlansággal annak, 
ki minden jóval volt hozzánk.

Ne feledkezzünk el, hogy az új 
ezredévben is jöhetnek viharok, vé
szes felhők. Tapasztalatainkból lát
hatjuk, hogy azok már hazánk hatá
rait kerülgetik. A szentírás hatalmas 
letűnt birodalmakról, népekről, nem
zetekről beszél. Álljunk készen az 
Istenben vetett bizodalommal bármely 
támadásra. Legyen főgondunk nem
zetünk megerősödése, gyarapodása, 
minden anyagi tekintetben, legyen 
gondunk egységességünkre, ne osz
ladozzunk, ne pártoskodjunk, tömö
rüljünk egy összetartó nemzetté.

Ne legyenek osztálykülönbségek 
közöttünk, elégedjünk meg sorsunk-
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kai, ne kívánjunk mindig nagyobb 
kéjeket, ne hódoljunk a fényűzésnek, 
a pompának, divatnak, a nagyzási 
hóbortnak. A keresztyén vallás mind
ezeket gonosz veszedelmes ellensé
geknek nevezi. Aki ezeknek az idegen 
Isteneknek hódol, az nem keresztyén, 
az csak szájával vallja, hogy ismeri 
az Urat, de cselekedetével idegen 
Istent imád.

Az előttünk álló évezredek példája 
világít. A szentírás feltárja előttünk 
emberi rendeltetésünket. Több Ízben 
Isten kinyilatkoztatta magát, ^meg
mondotta, mit akar velünk. Ő azt 
mondja: nem akarom a bűnösnek 
halálát, hanem hogy megtérjen és 
éljen. Gondoljuk meg, mit jelent ez 
a sokat mondó isteni szó. Alkalmaz
zuk az egyénekre, családokra, nem
zetekre. Kérdezzük : hova tűntek azok 
a vagyonos, gőgös, nagyralátó csa
ládok, kik meg nem tértek, kik ha
joltak a sátán csábító szavaira ? Meg- 
alázódtak, eltűntek, elpusztultak. Ezek 
szomorú példája is arra in t: olvas
gassuk a szentírást gyakortább, igye
kezzünk annak tanácsait követni és 
meglátjuk, hogy életünk helyzete 
megjavul. Gondolatunk ne irányuljon 
mindig a vagyon hajhászására, ne 
kérdezzük folytonosan: mit együnk, 
mit igyunk, hogyan ruházkodjunk, 
hanem keressük buzgón, hogy a 
megiratott isteni kinyilatkoztatás mire 
int és mit követel? Keressük, hogy 
hogyan tiszteljük az Urat, hogyan 
szolgáljunk neki, hogyan tartsuk be 
az ünnepeket. Ez legyen főgondunk 1

Ha a mai keresztyénséget a régi
vel összehasonlítjuk, úgy azt tapasz
taljuk, hogy a mai kor a keresztyén 
hittel nagyon visszaél.

De vájjon mivé lesz a világ, ha 
Istentől való eltérésében meg nem 
áll, ha szent törvényeihez nem ragasz
kodik? Az újságok hírei a minden
napi bűntettek, a sok gyilkosság, 
sikkasztás, öngyilkosság szomorú ha
tását mutatják. Azért térjünk vissza 
az igazi hithez, az egyetlen Krisztus
hoz. Csak ez az egy út vezet az 
ember boldogságához és üdvössé
géhez.

A k is  f e n y ö i a .
Andersen után: P u lay  Vilma.

Künn az erdőben élt egy kis fe
nyőfa. Nagyon jó helye volt, körü
lötte kisebb-nagyobb fák emelkedtek 
égfelé, mégsem volt megelégedve 
helyzetével. Fejlődni, növekedni akart,

magas, sudaras fa szeretett volna 
lenni minden áron. A következő év
ben már nagyobb volt és annak igen 
örült. Ám még mindig elégedetlen 
volt nagyságával s türelmetlenül várta 
az időt, midőn ő is olyan nagy lesz, 
mint többi társai.

Köröskörül virágok nyíltak, a ma
darak vidám dalokat énekeltek, de a 
kis fenyőfa ebből mit sem vett észre. 
Nemsokára jött a tél, mindent hó 
borított, kis nyulak szaladgáltak az 
erdőbe s a fenyőfa ágait rágcsálták. 
Ahl milyen fajdaltnas volt ez a kis 
fenyőfára nézve.

A tél után a fácska ismét nagyobb 
lett egy arasszal. De jaj 1 minden 
ősszel favágók jöttek az erdőbe. Le
vágták a legszebb fenyőfákat s meg
fosztották őket ágaiktól. Azután sze
kérre rakták a kopasz törzseket s 
elszállították a városba.

Mi lesz a fenyőfákkal ? Hova vi
szik őket? tűnődött a kis fácska és 
megkérdé a fecskéket s a gólyákat, 
tudnak-e valamit felőlük ? A fecskék 
nem tudtak semmi felvilágosítást adni, 
de a gólya kissé gondolkodott s így 
felelt: „Igen már tudom, a meleg 
országokból való visszautaztunkban 
találkoztunk hajókkal, melyeknek pom
pás sudár árbocaik voltak és azt 
hiszem, hogy azok levágott fenyő
törzsek voltak, mert fenyőfa illatot 
terjesztettek.“

Nemsokára ismét jött a tél. Kará
csony táján sok kis fenyőfát vágtak 
ki az erdőben, de ezeket nem fosztot
ták meg ágaiktól. A fenyőfának is
mét nem volt nyugta addig, míg 
meg nem tudakolta, hova viszik őket.

A verebek tudták s vidámam csi
ripelték neki: „A városban nemso
kára nagy ünnep lesz, ott megvásá
roljak ezeket a fenyőfákat s tele ag
gatják őket mindenféle pompás hol
mivar. A kis fa ujjongott örömében 
és szeretett volna szintén egy olyan 
pompás karácsonyfa lenni.

Kívánsága nemsokára teljesült. A 
legközelebbi karácsonyra ő volt az 
első, melyet levágtak. Azután többi 
társaival együtt kocsira rakták s vit
ték a messze nagy városba. Ott ép
pen karácsonyfa vásár volt. A kis 
fenyőfát egy előkelő úr vette meg 
s két szolgát küldött érte, akik a 
fácskát egy nagy emeletes háznak 
egyik pompás termébe vitték.

Karácsony estéje volt. A fenyőfa 
ágait tele aggatták cukorkával, süte
ménnyel és 8 pró gyertyákkal, a leg
tetejébe pedig egy arany csillagot 
helyeztek. A terem nagy szárnyajtói 
kitárultak s egy nagy csapat iskolás

j gyermek özönlött be rajta. A gyei 
meksereg igen vidám volt és nag 
örömmel ujjongott a karácsonyfa alat 
Mikor már mindenki megkapta ajár 
dékát, elcsendesedtek és egy őre 
nénike mesét mondott nekik. A ke 
rácsonyfa is örömmel hallgatta a szé 
elbeszélést és boldogan aludt el me 
lette.

Álma nagyon szép volt, azt á 
modta, hogy ezentúl itt fog zöldek 
ebben a pompás teremben s milye 
büszke és boldog lesz, ha majd e 
jönnek az erdőből régi ismerősei, 
kis madarak s betekintve az ablako 
látni fogják, milyen jó dolga lett a 
egykori kis fenyőfának.

Ámde szép álmára keserű valósá 
következett. Alighogy kissé hajnak 
dott, szolgák jöttek a terembe s 
karácsonyfát felvitték a padlásra.

Mit jelentsen ez ? tűnődött a f 
magában, miért hoztak engemet ide

Búsan lehorgasztotta ágait és gór 
dolkodott. Volt elég ideje hozz! 
mert senki sem háborgatta ott fen 
a sötét padlás-zugban.

Nagy néha egerek jöttek-mente 
körülötte. Eleinte megcsodálták 
fenyőfát, de azután lassanként me§ 
barátkoztak vele. Megkérdezték, hor 
nét jött, miért van itt a padláson 
később már arra kérték, mesélje 
nekik valamit ? I A fa elmesélte az 
a mesét, melyet karácsony estéjé 
ha lott s a kis egerek álmélkodv 
hallgatták.

Többszörönkint eljöttek még azu 
tán a fenyőfához s annak igen jf 
esett a fürge egerek bátorsága, ner 
érezte magát olyan elhagyatottnál

De azért csak vágyódott egyre 
szabadulás után, mert olyan söté 
és hideg volt odafenn a szűk pad 
láson..Végre eljött a szabadulás napjf 
Hosszú idő után egy reggelen ke 
ember jött a padlásra s levitték 
fenyőfát az udvarra, hol verőfénye 
sen sütött a nap.

Tavasz volt. A fák tele volta 
virággal, fű fa kizöldült ismét s ta 
vaszi virágok illata töltötte be a le 
vegőt. A fa érezte a friss tavasz 
levegőt s azt hitte, hogy ismét a 
erdőben van. „Most újból elültetnél 
gondolta magában, s tovább zöldé 
lek a pázsiton I Kiterjesztő ágait, d 
azok szárazak, hervadtak voltai 
Tűlevelük lehullott, csupán az a pa 
pircsillag maradt rajt épségben, mel 
karácsony estéjén fényárban tünde 
költ a fenyőfa csúcsán. S azutá 
körülnézett a virágpompán s a ta 
vaszi természeten, majd magára te 
kintett s azt óhajtotta, bárcsak ma
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r] ra(jhatott volna mindig karácsonyfa 
y ott abban a pompás, fényes teremben, 
tJ visszagondolt az erdőre is, jó paj
ti ^ saira a kis madarakra s a padláson 
g jgjrá egerekre, melyek segítették neki 
i. eltölteni hosszú napjait, 
pl Amint így tűnődött magában, jött 
1- egy ember s az egykori karácsony

fát apró darabokra vagdalta.
1> Nemsokára gyorsan pattogott a 
ti a nagy búbos kemencében. Min- 
n den egyes pattogásnál, mely egy 
1' mély sóhaj volt, a zöld erdőre, a 
a tavasz ébredésére, a hideg verőfényes 
ti téli éjszakákra és ama karácsony 
2 estére gondolt vissza a fácska, azu

tán egy nagyot, végsőt pattogott és 
8 nem volt többé 1

A harangokról.
Irta : Baldauf Gusztáv.

H
: (Folytatás.)
1
n i A felsorolt általánosabban ismert 

hlrangozási szokások mellett még 
k igen sok más esetben is meg kell 
a szólalniok a harangoknak — főleg a 
>■ róm. kaih. egyházban. Nem hang- 
H súlyozva azt a talán világszerte meg- 
s honosodott szokást, hogy a vasár
n ap o k  és ünnepnapok előestéjén 

harangoznak — beharangozzák a 
n másnapi ünnepet, — szokás több 
a helyen az évforduló éjszakáján 12 

órakor is harangozni, jelezvén, hogy 
új esztendőbe léptünk.

’* A róm. katholikusoknál Jézus sirba- 
11 tételének emlékére minden pénteken 

délután 3 órakor harangoznak, XIV. 
ai Benedek pápa rendelte ezt el 1740- 
j ben azzal az Ígérettel, hogy aki ilyen

kor az eretnekek kiirtásáért imádko- 
|zik, 100 napi bűnbocsánatot nyer. 
^Szegény pápa ennél okosabbat is 
* művelhetett volna, mert rendeletének 
' a puszta harangozásnál több foga- 
 ̂natja nem lett.
j XIII. Gergely pápa, amikor hirt 
1vett a szt-bertalan éji mészárlások
éról — amikor Párisban egy éjjel 
z mintegy 100.000 protestánst leöltek,
, efeletti örömében Krisztusnak e 

nemeskeblű földi helytartója, ágyukat 
eStíttetett eI' emlékpénzt veretett, külön 
£ körmenetet tartott és meghuzatta

— Isten nagyobb dicsőségére — 
Róma összes harangjait.

Harangoznak egyes emberek tisz
teletére is. Királyi családokban elő
forduló születésekkor, fejedelmeknek, 
egyházfőknek valamely községben 
megjelenésekor, vagy amikor az új 
papot hozzák: a falu határától a 
templomhoz érkezéséig folyton szól 
az egyház hangja, a harang üdvözlő 
szava. A róm. kath. nagy gyűlések 
előestélyén az ország minden ha
rangját meghuzatják. Mikor legköze
lebb Bécsben megtartották az eucha
risztikus kongresszust, ezt a nagy
szabású „világbúcsút“, az erre Ró
mából jövő pápai követet Ausztria 
mindazon községnek harangja üdvö
zölte, amelyeken vasútja áthaladt.

Közismert a vihar elé való haran
gozásnak régi szokása is. Amikor 
vészes fellegek közeledtek a határon, 
harangozni szoktak, hogy ezzel el
oszlassák vagy másfelé tereljék azo
kat, vagy legalább törjék meg ezek
nek vészes, káros hatását.

Érdekes, hogy e szokást egyébként 
jónevű természettudósok is igazolni 
törekedtek. így Verulami Baco és 
Des Cartesius híres tudósok a XVI. 
században azt hitték és azt tanítot
ták, hogy a harangozás okozta le
vegőhullámzás a felhőket szétoszlatja. 
Természetesen hamarosan akadtak 
más tudósok, akik megcáfolták ezt a 
nézetet, sőt megállapították a viha
rok alkalmával működő természeti 
erők pontosabb vizsgálatánál, hogy 
a vihar elé harangozás határozottan 
veszedelmes. Egy francia tudós Des- 
landes egy értekezésében ide vonat
kozólag fölhozza, hogy amikor az 
1718 ik évben április 14— 15-ére vir
radó éjjel Alsóbretagne egy kis kerü
letében óriási vihar és égiháboru 
dühöngött, 24 egymástól nem messze 
fekvő község mindegyik templomá
ban meghúzták a harangokat — da
cára annak, hogy nagypéntek volt — 
s valamennyibe belecsapott a villám 
és fölgyújtotta azokat, kivéve egyet, 
amely pedig a többi között volt — 
de nem harangoztak vele. —

A protestánsok kezdettől fogva 
helytelenítették a vihar elé való ha
rangozást. Luther meghagyta a lel
készeknek, hogy magyarázzák meg

a híveknek, hogy a harangozásnak 
a viharra semmi hatása nincs s ha 
mégis harangoznak, ne legyen annak 
más célja, minthogy serkentse a hí
veket magukbatérésre és imádko
zásra.

Veszedelem idején általában szo
kás harangozni, vagy legalább kon
gatni. Ha tűz üt ki, ha árvíz fenye
get : halljuk a rémes kongatást.
Régebben kongattak akkor is, ami
dőn közelgetett az ellenség, mikor 
üldözni kellett a rablót, cigányt vagy 
más ilyféle ke'lemetlen látogatót. Az 
ily harangozás, kongatás tehát nem 
volt egyéb, mint a segélykiáltás szava.

Sok helyen a harangok arra szol
gáltak és szolgálnak ma is, hogy az 
eltévedteket útba igazítsák, hogy je
lezzék az utat-vesztetteknek az irányt, 
amerre menedéket találhatnak. így a 
Svéd óriási hegyekben, az alpesi ha
vasokban fölállított menedékházak 
mindegyikén van torony és abban 
harang, melynek hangja tájékoztatja 
az eltévedt vándort. A szentbernhardi 
kolostorban lévő harangok ugyancsak 
ezt a célt szolgálják. A hóborította 
hegyeken, erdőrengetegekben a ha
rangoknak az a hivatásuk, mint a 
tengeren a világító tornyoké.

A harangok e nemes feladatuk tel
jesítéséhez is sok monda és kedves 
legenda fűződik. Ilyen megható ked
ves monda ez is: Három hajadon 
annak emlékére, hogy eltévedvén, sze
rencsés megmenekülésüket, harang
hangjának köszönhették, Langiugen- 
ben kolostort építtettek és abba há
rom harangot helyeztettek el azzal a 
rendeltetéssel, hogy azokat napjában 
gyakorta meg kell huzni. Egyszer 
csak a rest egyházfi azt gondolta 
magában, minek harangozzon annyit, 
hisz lenn a faluban úgyis eleget ha
rangoznak, — és beszüntette a ha
rangozást. Ámde mi történik erre ? A 
csendes est homályában egyszerre 
csak megjelenik fehér ruhában a há
rom hajadon. Az egyházfi megretten 
s midőn a három nő szendén esengve 
tekint reá, majd megfenyegetően szú
rós tekintetüket meresztik a köteles
ség mulasztóra, ő elérti, mit jelentsen 
ez : — soha többet egyetlen egy ha
rangozást sem mulasztott el.

A harangok történetében gyakran
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találkozunk oly esetekkel is, amikor 
a harangok eredeti rendeltetésüktől 
elvonatnak és más célra fordíitatnak, 
amikor nem a harangok szava, ha
nem azok anyaga, az előállításukra 
fordított érckeverék értéke jön tekin
tetbe. A harangok érckeveréke száz 
egységben 80 egység réz, 20 egység 
ón (cin). Miután az ágyúk ugyanilyen 
érckeverékből állanak, a harangokat 
gyakran felhasználták az ágyúk ön
tésére. Az ágyúk föltalálása valóság
gal veszedelmet hozott a halandókra. 
Háborús időkben sok esetben önma
guknak lettek halálharangjaivá. Az 
ellenség nem igen kímélte szent ren
deltetésüket, városok meghódításakor 
rátette az ellenség kezét a templomok 
harangjaira is és a harangok a tor
nyokból ágyúöntödékbe kerültek. Az 
istenfélelemre, imádságra buzdítás s 
a békesség hirdetése helyett az lett 
rendeltetésük, hogy zord dörejben, 
gyilkoló golyókat, gránátokat szórja
nak talán éppen azokra, akik előbb 
hallatukra összekulcsolták kezüket Is
ten dicsőítésére.

De nemcsak az ellenségtől elfoglalt 
harangokat öntötték át ágyúkká, ha
nem, ha kellett, szükség esetén ma
guk a gyülekezetek is fölajánlották 
azokat a hon védelmére. A negyven- 
nyolcas szabadságharc idején, amidőn 
a haza minden hű polgára meghozta 
pénz- és véráldozatát, amidőn derék 
honleányok legdrágább ékszereiket 
lerakták a haza oltárára, több gyüle
kezet fölajánlotta harangjait, hogy 
ezekből ágyúkat öntsenek. Gábor Áron 
a negyvennyolcas idők kiváló hőse, 
szentkereszti és kézdivásárhelyi ágyú
öntödéjében 60-nál több ágyút öntött 
harangokból. E célra a székelyföldről 
313 harangot szolgáltattak, maga Há
romszék 125, Marosszék 93. Csik 56, 
Aranyosszék 25, Udvarhely 14 haran
got adott ágyukra. De megfordítva is 
történt: az ellenségtől elfoglalt ágyú
kat a hódítók nem egy esetben oda
adták egyes egyházaknak, hogy azok
ból harangokat öntsenek. I. József 
császár a bécsi Szent István templom 
nagyharangjához 330 mm. ágyúércet 
adott, amit a törököktől vett el. A 
budai várbeli katonai templom tornyá
ban levő harangot szintén a törökök
től elvett ágyúk anyagából öntöttnek 
mondják.

De nemcsak ágyúkat öntöttek a 
harangokból. A harangokban levő ér
cet arra is fölhasználták, hogy abból 
pénzt veressenek. A csetneki várban 
egy régi időkből származott igen szép 
harang volt. Bebek Ferenc 1532-ben 
ezt a harangot is hatalmába kerítvén,
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belőle pénzt veretett. Más országok
ban több helyen is megtették ezt. 
Egyik másik harang felolvasztása kü
lönösen gazdag eredménnyel járt. A 
régi kegyes harangadományozók, csak
hogy minél tisztább, csengőbb hangja 
legyen a harangnak, akárhány esetben 
a harangöntési érckeverékbe nagy- 
mennyiségű nemes fémet, főleg ezüs
töt is juttattak. Azt mondják, hogy 
Japánban egy némely harangban nagy
mennyiségű arany is foglaltatik.

A jelzett érckeverékből készült ha
rangok mellett vannak harangok réz
ből, vasból, üvegből is. Újabban az 
acélból készült harangokat kezdik 
előnyben részesíteni, azt állítva róluk, 
hogy ezek hangja ércesebb és erő
teljesebb, mint az ón és rézkeverék
ből készülteké.

(Folytatjuk.)

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a bázban nincs, Tanyát a sálán ütőit ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel liajlákot.
Február 15. vasárnap, Luk. 15, 1— 10.

„ 16. hétfő, Luk. 15, 11—16.
„ 17. kedd, Luk. 15, 17—24.
„ 18. szerda, Luk. 15, 25—32.
„ 19. csütörtök, Máth. 18, 15—20.
, 20. péntek, Máth. 18, 21—35.
„ 21. szombat, Máth. 6, 9—15.

Ami erősebb az  embernél.
Elbeszélés. Irta : K ap i Béla.

Tizenkettedik fejezet

A  s z o m o r ú sá g -h á z b a n .
Míg ezek a dolgok részint Ameri

kában, részint a fegyházban leját
szódtak, Marosújlakon nagy szomo
rúság borult Földes Györgyék há
zára. Mintha az élet minden szenve
dése rázúdult volna a kicsiny családra. 
Kenyéradó támaszát törvény elé állí
tották s fegyházra Ítélték. Most már 
ember le nem mossa róluk a gyalá
zatot, legfeljebb az Isten. A nagy 
megaláztatással együtt bekopogtatott 
a szükség. Mit együnk holnap?... 
Miből ruházzuk a gyerekeket ? Miből 
veszünk télen fát ? . . .  Miből fizetjük 
a takarék kamatot ?. . .

Gyurka felesége is szomorúan ment 
végig az oszlopos tornácon. Az ud
varon egyetlen baromfi sem futkosott, 
az istállóban is halotti csönd volt. 
Az egész gazdaság olyan, mint egy 
gépezet, melyből kivették a legfon
tosabbat: a hajtó erőt. Hiányzott a 
gazda. A pajtán keresztül egy kis
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gyümölcsösbe jutott Ágnes, ott tett
vett a salátás ágyak körül. De úgy 
látszik, nem ment a munka. Leült a 
nagy körtefa alá a kis padra, hol 
valamikor Gyurkával olyan boldog 
órákat töltött. Szeme a nyitva ha
gyott pajtaajtón keresztül az udvaruk 
kapuját nézte. Kezeit fáradtan kul
csolta össze s lassanként megeredtek 
könnyei. Az utolsó idő eseményei 
egymásután elvonultak szemei előtt. 
Az urán kívül, kiért mindennap imád
kozott, meg-megjelent előtte Ábrahám 
János alakja. Eszébe jutott, hogy a ré
mes éjszaka után Ábrahám János 
két hétig az ágyat nyomta. Láz gyö
törte, félrebeszélt, az orvosok már az 
életéről is lemondtak. Végre valaho
gyan mégis csak kilábolt a bajból. 
De csak önmagának a roncsa volt. 
Büszke, sudár alakja meghajolt, 
mintha hóval borított ősz feje ólom
súllyal vonta volna lefelé. Élettől 
duzzadó piros arca fakó sárgává 
petyhüdt, száját, orrát mély barázdák 
árkolták. Mélyen fekvő szemeiben 
lázas tűz villogott s olyan nyugtala
nul tekintgetett maga köré, mintha 
örökké keresne valamit.

Talán három napja se volt fenn, 
mikor a feleségét s Ágnest, Gyurka 
feleségét hivatta. Szobájában, a nagy 
karosszékben üldögélt, a fejéhez pár
nákat raktak. Fáradtan, csöndesen 
beszélt. — Bizony ez nagy csapás 
mindnyájunkra. Koldus lesz két csa
lád. Gyurkát elitélik, a gyerekei is 
örökétig hurcolják az apjuk bűnét. 
Azért legjobb volna, ha visszacsinál
nátok a dolgot.

— Hogyan ?. . .  álmélkodott a fe
lesége.

— Adjátok vissza a pénzt — szólt 
az öreg Ábrahám, — a többit majd 
elintézem.

— Honnan vegyük ? . . . Hogyan 
adjuk vissza?... csodálkoztak azok.

— Ne bolondozzatok, adjátok elő, 
akárhova dugtátok is, felelt az ember 
emelkedett hangon.

Mikor azután azok ártatlanságuk 
mellett fogadkoztak, Ábrahám János 
méregbe jött s kiutasította őket a 
házból. Két nap múlva ügyvéd kopog
tatott be Földes Gyurkáékhoz s a 
tartozás fejében 5000 koronát köve
telt. Hiába könyörgött a két asszony, 
Ábrahám nem ismert könyörületet. 
Igaz ugyan, hogy egy városi ügyvéd 
azt mondta nékik:

— Ne fizessenek az öregnek egy 
huncut fityinget s e i . . .  Keresse a 
pénzét, ha tudja 1 írás nincs róla, 
hát pörösködjék, ha tud I. . .

De a két asszony a tejét csóválta :
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.— nem az Írásért fizetünk mi, tekin
tetes ügyvéd úr, hanem a becsület
é r t ! . . .  Tartozunk mi azzal a pénz
zel, ha az irás elveszett is ró la!. . .

Meg is fizették az utolsó fillérig. 
Takarékból kaptak pénzt, a házikó
jukra meg a kis birtokukra bekebele
zett jelzálog kölcsönt.

Mikor elvitték a pénzt az öreg Áb
rahám Jánosnak, mélyen a szem
üregben nagyot villant a szeme: — 
no, úgy-e hogy elhoztátok koldus 
kutyák!.. . Előadjátok ti még a töb
bit is ! . . .

Felesége, a Róza asszony, fel sem 
indult a durva szóra. Könnyes szem
mel csak ennyit mondott: — színét 
se láttuk a kegyelmed pénzének, Is
ten látja lelkünket! . .

— De a koldus fiad azért mégis 
csak tömlöcbe került, mi?..  Rekedt 
kiáltása betöltötte a szobát.

Az asszony csöndesen megállt a 
nyitott ajtóban. Vértelen arcával 
olyan volt, mint egy rámájából ki
lépett szentkép. — Börtönben van 
igaz, felelt elcsukló szóval, — de él 
az Isten s rettegjenek tőle azok, kik 
börtönbe juttatták !. . .  Azután futva 
ment haza s Ágnes karjai közt zo
kogta el bánatát.

A szenvedés nehéz időszakában 
is találtak vigasztalást. Buzgó vallá
sos nép voltak mindig. A megpró
báltatás vihara most sem oltotta el, 
hanem inkább uj lángra szította Isten
félelmüket. Mindennap körülülték az 
asztalt. Most már nemcsak a kis 
Jancsinak, hanem a Rozikának is 
külön hely dukált. Nagyanya olvasta 
a bibliát, azután énekeltek, imádkoz
tak. Mindennap külön imádságot 
mondtak apjuk szerencsés kiszaba
dulásáért. Végén megölelték, meg
csókolták egymást, úgy tértek pihe
nőre.

— Most még jobban össze kell 
tartanunk, — mondogatta Róza asz- 
szony, mert igazán egymásra vagyunk 
utalva. Az emberek előbb-utóbb köny- 
nyen cserben hagynak, csak magunk
ban, meg az Istenben bizhatunk.

— Az Istenben inkább, mint ma
gunkban, felelt Ágnes, s néma két
ségbeeséssel nézett maga elé.

— Azzal is vétkezel Ágnes, ha 
magadban nem bízol, felelt az anyja. 
Gyerekeid vannak, rab urad van, ne
ked bíznod kell abban, hogy ezt a 
csapást kibírod. Érted, bíznod kell? 1..

Voltak olyan sötét óráik, hogy a 
teljes kétségbeeséstől féltették lelkű
ket. Ilyenkor egyikük mindig erőt vett 
magán s vígasztalgatta a másikat. Az 
is többször megtörtént, hogy vissza

ültek az asztalhoz s újra kezdték az 
imádkozást s addig könyörögtek, míg 
megnyugvás nem szállt lelkűkre.

Amint most Ágnes ott ült a nagy 
körtefa alatt s mindezt végiggondolta, 
a könnye is kicsordult a nagy meg
hatottságtól. Mert nemcsak az Isten 
volt ilyen végtelen jó, jók voltak az 
emberek is. Mikor az a rettenetes 
csapás érte őket, nem fordultak el 
tőlük. Jöttek a férfiak jó tanáccsal, 
vigasztaló szóval. Elmondogatták száz
szor is : — majd megsegíti őket a jó 
Isten !. . . Jöttek az asszonyok is, 
vékával, kosárral, ki lisztet, ki tojást, 
ki egy oldalas-darabot hozott. Ha mást 
nem, legalább néhány piros almát 
dugtak a kötényükbe, annak is örül
nek a gyerekek. Egy nap a gazdag 
Nagy István is eljött s jó óráig elbeszél
getett az asszonyokkal. Most még gaz
dagabb volt, mert a kútkerti birtokot 
is neki adta el a gróf. Búcsuzáskor 
azt mondta, hogy ő is szeretne segí
teni rajtuk. Azért állandó napszámot 
ajánl Ágnes asszonynak, sőt mivel 
a cselédei felett is kell valakinek fel
ügyelni, meg főzni is kell nekik, haj
landó télen-nyáron valamivel többet 
fizetni. A Jancsi gyereket, meg a kis 
Rozikát is majd ő ruházza. így azu
tán az anyagi gond egy kissé meg
enyhült a kis házban. Az asszonyok 
szorgalmasan kerestek, a néhány hold 
földet bérbeadták, úgyhogy jól össze- 
huzódva kamatfizetésre is került.

De nemcsak az anyagi segítség 
esett olyan jól a szegény családnak, 
hanem talán még inkább az a szere
tet és részvét, mellyel az emberek 
hozzájuk közeledtek. Szemükből jóság 
sugárzott, szavukban az őszinte érzés 
melegsége rezgett. Még sohase érez
ték annyira, hogy az emberi jóság 
felemel, boldogít, erősít, mint most.

A visszaemlékezés vigasztaló képei 
mellett egy kétségbeejtő kép jelent 
meg Ágnes szeme előtt. Az urát látta 
maga előtt, szürke, fegyenc ruhában, 
amint üldögél vasrácsos cellájában, 
az ágya szélén. S ettől az egy kép
től riadva rebbentek szét a vígaszta
lás képei, mint ahogy a süvítő orkán
szél védelmet nyújtó bokrok közé 
kényszeríti a himes-számyú pillangó
kat s az erdő dalosait.

Csapódott az ajtó, hazajött Róza 
asszony. Ágnes izgatottan ugrott fel, 
nem is ment, hanem sietve futott 
eléje. — Mit akart ?... Miért hivatta ?... 
kiáltott feléje.

Róza asszony a kezével intett. — 
Azt akarta, hogy könyörögjek Nagy 
Istvánnál pénzt az ő számára. Hiába 
mondtam, hogy az lehetetlenség, hogy

nincsen befolyásunk arra az áldott 
jó emberre, hogy nem is lehet ilyes
mit józan ésszel kívánni, ő mégis 
csak azt követelte, hogy menjek el 
s beszéljek vele.

— És Nagy István?.. .  nem hara
gudott meg ?. . .  kérdezte szorongva 
Ágnes.

— Hála Isten, nem. Olyan volt, 
mint mindig. Szép szóval azt mondta: 
édes Róza asszony, nem tudok az ura 
baján segíteni. Azután egy kis idő 
múlva hozzátette : — legyünk őszin
ték, nem is akarok rajt segíteni. Áb
rahám János egész életében annyit 
vétkezett Isten és ember ellen, hogy 
én félek az Isten büntető kezét meg
állítani munkájában. Nem boszuállás- 
ból nem segítek, mert jól tudom, hogy 
az Úr azt mondja: „enyém a boszu- 
állás!“ hanem mert azt hiszem, hogy 
talán az Isten sújtó keze javára lesz 
ennek a büszke, elbizakodott, hitetlen 
embernek I. . .

Ágnes hallgatott. Látszott, hogy 
fél tovább kérdezni. — Hát azután 
mit csinált édesanyám ?

— Visszamentem és megmondtam.
— É s .. . mit mondott ?.. .
Róza asszony a kezével intett. — 

Nem lármázott, csak azt felelte: — 
akkor elvesztem I. .  . Azzal bement 
a szobába.

Ábrahám János tudta, hogy ez volt 
az utolsó szalmaszál. Nagy István 
nem nyúlt le hozzá, nem emelte ki 
az adósság tengeréből, így neki el 
kellett buknia. Egy reggel városi urak 
jöttek néhány kocsin, a falu, meg 
környék népe is összesereglett. Két 
óra múlva végeztek mindennel: Ábra
hám Jánost elárverezték. Nem maradt 
még csak egy kapanyele sem. A sok 
fizetetlen kamat, perköltség, adósság 
elvitt mindent.

Róza asszony éppen az egyik bög
rében kavarszolt valamit a tűzhely 
mellett, mikor egy legény lélegzet
vesztetten berohant a konyhába.

— Hamar, hamar jöjjön Róza asz- 
szony, az ura összeesett, talán bizony 
eddig meg is halt.

Mikor a házhoz értek, a nagy 
csődülettől alig tudtak a szobába 
jutni. Ábrahám János eltorzult arccal, 
kifordult szemekkel ruhástól az ágyán 
feküdt, körülötte asszonyok tormával, 
foghagymával, ecettel a kezükben. 
Úgy történt, hogy míg az udvaron 
gyülekezett a nagy néptömeg, Ábra- 
hám kétségbeesve tördelte a kezét. 
Midőn megperdült a dob, egyszerre 
csak hangos zuhanással leroggyant 
az asztal mellé.

Az orvos azt mondta, hogy egy-
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oldalú szélütés, de ha újabb roham 
nem jön, akkor életben marad. Élet
ben is maradt. Két hétig nyomta az 
ágyat, akkor felkelt. De siralom volt 
ránézni. Jobb arca eltorzult, szája 
ferdére csúszott, karja bénán csün
gött alá, lábát húzta maga után. Róza 
asszony nagy nehezen felöltöztette, 
azután kezébe adta a botját (az egész 
birtokából ez maradt meg, ebből is 
koldusbot lett), azután azt mondta: 
— jöjjön, menjük!

Lassan végigmentek a falun s be
tértek Földes Gyurkáék házába. A 
kapuban Ágnes várta őket: — Isten 
hozta nálunk ! . . .  szólt s szeretettel 
nyújtotta a kezét. A gyerekek is oda
jöttek s kezet csókoltak az öreg 
apjuknak. Benn a szobában karos
széket állítottak a fő helyre s pár
nákkal körülrakták, az lesz nagyapa 
helye. A pipája is ott feküdt az 
asztalon.

Néhány hónapig érzéketlenül, né
mán üldögélt helyén. Mintha nem 
látna, nem hallana semmit, mintha 
lelke nem is időznék ezen a világon, 
úgy meredt maga elé. Később kezdte 
megköszönni, ha valamit tettek vele. 
A gyerekeken is néha-néha megnyu

godott tekintete. Egyszer, mikor egye
dül voltak a szobában, odahívta a 
kis Rozikát s balkezével megsimo
gatta fürtös fejét.

A bibliaolvasás és együttes imád
kozás most sem szakadt félbe. Egy 
este, — a toronyban is éppen akkor 
húzták az esthajnalit, — Róza asszony 
olvasta a vígasztalás igéit s utána 
az imádságot. Egyszerre csak Ábra
hám felemeli az egészséges kezét 
s dadogó szóval megszólal: lassab
ban ! nem tudom olyan gyorsan utána 
mondani!.. .

Es Róza asszony lassú, hangsúlyos 
beszéddel újra kezdte az imádságot.

(Folytatjuk.)

Bibliai rejtvények.
Kitűzött három rejtvényünkre ösz- 

szesen 1022 jó megfejtés érkezett. 
Mindhárom rejtvényt helyesen meg
fejtették 280-an; kettőt 78 an, egyet 
26-an fejtettek meg helyesen.

A helyes megfejtés a következő:
1. Jakab ap. lev. 4. rész 17. vers.
2. II. korinth. levél I. fejezetében 

11-szer, a többiben 7-szer.
3. Példabeszédek könyve 26., 27.

A sorsolást is megejtettük. A díja
kat a következők nyerték meg, kik
nek a könyveket elküldöttük: Tóth 
Vince Nádasd, Kiss Ernőné Gyéké
nyes, Kühár Sándor Battyánd, Hor
váth Ferenc Hegyháthodász, Avass 
Rozi Légrád.

A m egfejtők névsora a következő : 

Mind a három rejtvényt m egfejtették:

1. Gulyás Anna Magyargencs, 2. ifjú 
Takács Péter Répcelak, 3 Király Sándor 
Felsömesteri, 4 Szakái Ilka Nagygyimót, 
5. Rajki Ferencné Magyargencs, 6. Ifj. 
Németh Ferencné Bük, 7. Németh Lídia 
Sobor, 8. Remete Karolin Lócs, 9. Horváth 
Ida Lócs, 10. Tóth Rozália Lócs, II. Gaál 
Lidi Alsószakony, 12. Kovács János ifj. 
Kemenesmihályfa, 13. Horváthné Gál Mária 
Nádasd, 14 Csulik József Lajoskomárom, 
15. Vida M. Ferenc Magyargencs, 16, Hor
váth Jolán Nagygyimót, 17. Sebestyén Irma 
Nagygyimót, 18. ifj. Ritecz M. János Gyé
kényes, 19. Csikor Lajos és Irén tanulók 
Celldömölk, 20. Bókkon Dávid Csönge. 
21 id. Rejbért Lajósné Lócs, 22. Kovács 
Sándor Vanyola, 23. Németh Jenő Ménfő,
24. Takács István és Dénes Ostffiasszonyfa,
25. Szájli Lajos Ajka, 26. Takáts Ilona 
Nagygeresd, 27- Bakó Páine Nagygeresd, 
28. Vida Irén Nagygyimót, 29. Szabó Lajos 
Alsószakony. 30 Németh Tini Alsószakony, 
31. Kolonits Ernőné Alsószakony, 32. Kercs- 
már Jánosné Gyékényes, 33. Hasza Fáni
Bük. (Folytatjuk.)

Az e g y h á z  k öréből.
Vallásos estély. Igazán lelketnemesítö 

szép feladatot tűzött ki magának a lovász- 
patonai ev. gyülekezet, midőn elhatározta 
a vallásos estélyek rendezését. Elmúlt hó 
25-én volt ismét egy felolvasóest, midőn a 
nagyszámban összegyűlt hívek előtt a gyü
lekezet lelkésze, Bognár Endre mondott szép 
imát. Az estély központját Kiss Kálmán 
tanító Gusztáv Adolfról tartott tartalmas 
felolvasása képezte. Nagyon szépen szaval
tak Gyomoréi Rózsi, Kovács Vilma, Lukács 
Jolán, Bendes Juci, Bertalan István. Majd 
a 22 tagból álló énekkar gyönyörűbbnél 
gyönyörűbb énekeket adott elő Nagy Lajos 
tanító vezetése mellett.

Toronyépítés. A kemenespálfai ev. gyü
lekezet elhatározta, hogy imaháza elé Isten 
dicsőségére tornyot épít. A kisded gyüle
kezetben e célra 1065 korona közadakozás
ból összejött. Addig is, míg 1915-ben az 
építést megkezdhetik, igyekeznek ez összeget 
szaporítani. Az uj toronyba a kemenespálfai 
ev. nöegylet ajándékoz egy szép nagy ha
rangot.

Jótékony hagyomány. A nemesládonyi 
ev. gyülekezetnek Felső Ments Jánosné, szü
letett Kiss Zsófia 300 koronát hagyományo
zott A jócselekedet önmagát dicséri!

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére I

Itthonról.
Uralkodók látogatása Schönbrunn- 

ban. Vilmos császár Korfuba utaztában, a 
mit márciusra terveznek, egynapos látogatást 
tesz Schönbrunnban, királyunknál. Április vé
gére várják az angol királyi pár látogatását, 
a melynek már az elmúlt ősszel kellett volna 
megtörténnie.

Szöknek a szerb katonák. Az utolsó 
időben nagy számban szöknek át a szerb 
katonák a határon. A szökést igen megköny- 
nyiti az erős hideg, a mely a Szávát csont
keménnyé fagyasztotta s így a határon való 
átkelésnek mi sem áll útjában. A katonák igen 
elkeseredettek részben a rossz bánásmód miatt, 
részben pedig azért, mert éheznek és sokat 
szenvednek.

A tévedés áldozata. Sokfelé az a szó 
kés, hogy régi orvosságokat akár éveken ke
resztül eltesznek s talán bizony még hasz
nálnak is. Ezek okulására közöljük a követ
kező hirt. Sopronkereszturon Fischmann Hed
vig, egy tisztviselő leánya gyomorcseppek 
helyett tévedésből szembaj ellen kapott szem
vizet vett be. A tévedést csak akkor vették 
észre, mikor a fiatal leány nagy görcsöktől 
eszméletlenül összeesett. Az orvos ellenmérget 
adott be. A fiatal leány állapota válságos.

Kínozta az anyját. Özvegy Kovács Ist
vánná makói lakos édesanyját egy bűzös odú
ban tartotta bezárva és folytonosan kínozta.

A rendőrség megtudta a dolgot és a szeren
csétlen öregasszonyt a városi menházban 
helyezte el, a lelketlen nő ellen pedig meg
indította az eljárást.

Az ország- dolg-áról.
A képviselőház néhány rövid ülést 

tartott, melyen kisebb javaslatokat tárgyal
tak. Az ellenzék a gyűléseken nem vett 
részt.

A Ház múlt kedden a váltóról szóló tör
vényjavaslat és a hágai nemzetközi váltó
egyezményt kezdte tárgyalni.

Az ellenzék bevonul a házba. Az el
lenzéki kitiltások ezen a héten lejártak, úgy
hogy kevés kivétellel a kitiltott összes ellen
zéki képviselők megjelenhetnek a Házban. A 
választókerületek beosztásáról szóló javaslat 
tárgyalásánál az egész ellenzék bevonul a 
Házba.

Uj hadtestek. Bécsben tanácskoztak a 
hadsereg fővezérei s elhatározták, hogy 
tekintettel a létszámeme'ésre, a három 
esztendővel ezelőtt felállított tizenhatodik 
hadtesten kívül még két uj hadtestet állíta
nak fel. Ez azért szükséges, mert a létszám- 
emelés folytán a katonai csapatok száma 
túlságosan megnövekedett. A két uj had
testet valószínűleg a meglevő hadtestekből
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fogják kialakítani, még pedig úgy, hogy 
két régi hadtestet ketté osztanak.

A n a g y v ilá g b ó l.
Véres ütközetek albánok és görögök  

közt. Görög önkéntes csapatok Keseraka mel
lett megtámadták az albán csendőrséget és az 
ütközetben a görög katonaság is részt vett. Az 
albán csendőrség parancsot kapott, hogy vo
nuljon vissza és ne elegyedjék harcba a gö
rögökkel.

Hajókatasztrófa. Roch Island közelében 
tegnap a Monroe gőzös a nagy ködben össze
ütközött a Nantucki hajóval és a Monroe alig 
negyedóra ala't elmerült. A Nantucki a szó 
szoros értelmében kettészelte a Monroet. A 
Monroe huszonhárom utasa és huszonnégy 
matróza a tengerbe fűlt, harmincegy utas és 
huszonöt matróz megmenekült.

A portugáliai zavargás. Lisszabonban 
uj zavargás tört ki. A város hat különböző 
helyén bombák robbantak föl és nagy 
anyagi kárt okoztak. Azt hiszik, hogy a 
forradalmi mozgalmat a vasutasok szítják, 
akiket a sztrájk miatt nemrég elbocsátottak.

A brazíliai árvízkatasztrófa. Több íz
ben említést tettünk arról a borzalmas 
árvízről, amely napokon át pusztított Bra
zília Bahia nevű államának területén. Most 
Bahia kormányzója több ezerre teszi azok
nak az embereknek a számát, a kik az 
áradás következtében meghaltak. Igen sok 
helység teljesen elpusztult és tönkrement 
az óriás területnek egész vetése is.

Vasúti szerencsétlenség. Arganzelo 
(Spanyolország) közelében egy vegyesvonat 
lezuhant egy tíz méter magas töltésről. Tizenöt 
vaggon teljesen rommá lett. Két ember meg
halt, tizennégy veszedelmesen megsebesült.

A Harangszó perselye.
A H arangszó terjesztésére eddig be

folyt 227 kor. 28 fül. Újabban adakoztak : 
Guiyás István Magy'argencs 10 f, Mado- 
niczky Mihály Egyházasdengeleg 10 f, Obál 
Mihály Vashidegkút 1'50 K, Domonkos 
Margit Acsád 50 f, Mórocz Károly Sárvár 
2 K, Nagy Margit Ungvár 50 f. Serbán 
Gyuláné Jolsva 1 K, Balogh János Csönge 
20 f. Összesen 233 K 18 f.

A jókedvű adakozót szereti az Isten I

S ZE R KE S Z T ŐI  ÜZENETEK.

J. K. Karancsság. Többször említettük, 
hogy csak egy évlolyamra szóló előfizetést 
fogadha'unk el. Tehat nem számíthatjuk az 
előfizetést januártól dec. végéig, hanem októ
ber 31-tól október 31 - ig. A most kézhezvett 
előfizetésért elküldjük az okt. 26 óta meg
jelent számokat s járni log a lap 1914. okt. 
végéig. — M. M. Egyházasdengeleg. A 
10 fillért a jövő évre at nem vihetjük, hanem 
a perselybe teltük s a lapban nyuglázzuk. 
— P. A. LÖVŐ. A lap küldésében beállott 
zavaroknak nem mi vagyunk okai. Úgy ré
gebbi, mint mostani panaszos levelében Né
metlövőt jelölte meg lakóhelyül. A lapot ide 
cimeztettük s ide rendesen is ment. Szeren
csére most leolvashattuk a postai bélyegző
ről, hogy nem Németlövőn Vasmegyében, ha
nem a Sopron-megyei Lövőn lakik. Az elma
radt lapok megküldése iránt intézkedtünk. — 
H. J. Répcejánosfa és M. B. Sárvár. Ka- 
rancsságnak küldőit izenetünket kériük elol
vasni. Előfizetése különben is 1913. okt. 31-én

járt le, s mivel mindeddig elő nem fizetett a 
IV. évfolyamra, beszüntettük a további kül
dözgetést. Most kívánságára felvettük a listába 
s a hiányzó számok megküldése iránt intéz
kedtünk. — Címváltoztatókat arra kérjük, 
hogy necsak a pontos új címet köz ölj ’ k ve
lünk, hanem a régit is. — O. M. Vashideg- 
kut. A lap előfizetése 2-50 K, tehat a per
selybe 1 50 K jutott. Hálásan köszönjük! — 
Z. F. L-Ó és P. F. N-Ó. Költeményük nem 
üti meg a mértéket s így nem is közölhetjük.
— S. Gy. Jolsva. A lap úgyis jár az ak
kor leadott címre. Az előfizetést megkaptuk, 
az adományt köszönettel nyugtaljuk. — O. 
K. Keszthely. A most beküldött 2-50 K je
len éviolyamra szól, melyért a lapot az év
folyam végéig okt. 31-ig küldjük. Előfizetése 
tehat rendben van. — K. V. Bonyhád. A 
lapot a kívánt címre elejetői fogva küldtük. 
A kívánt támpéldányt rögtön elküldettük. S zív . 
üdv. — N. P. Lpatona. Hálásan köszönjük 
az értékes elismerést és a tudósítást Sajnáljuk, 
hogy az utóbbit lapunk terjedelmének meg
felelően rövidítenünk kellett Őszinte tisztelettel.
— Özv. M. Endréné Bpest és J. I.-né 
Kőszeg. A beküldött előfizetésért a lapot 
csak 1914. okt. 31-ig küldhetjük, azért az 
1913. okt. óta megie'ent számokat is elkül
dettük. — Sz. I. Majos. Előfizetése most 
rendben van. — G. E. B. Költeményének 
vége, sajnos, nem üti meg a mértéket s igy 
nem közölhetjük, 'falán később jobbat is ka
punk onnan 1

G A B O N A Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1914. évi febr. hó 12-én.
Búza 20.70, Rozs 16 —, Árpa 14.80, Zab 

14.80. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

Egy evang. árva leány idősebb 
házaspárhoz vagy egyedül álló uri- 
nőhöz házvezetőnőül ajánlkozik. El
fogadna esetleg szolid üzletben, vagy 
irodában pénztárnoknői, vagy gép- 
irónői állást. Megkereséseket kiadó- 
hivatalunk továbbít. 4 - 5

Pártoljuk a törökbecsei ág. 
h. ev. egyházköz
ség  kertészetét 11

Az evangélikus nagyközönségnek óhaj
tunk szolgálatot tenni, amikor rendelkezé
sére bocsátjuk fél áron, sőt azon alul is 
magvaink, cserjéink feleslegét, oly fajtákat 
is, melyeket még nem vezettek be a hazai 
magkereskedök. Csak a most létező legjobb 
fajokat tartjuk.

Kor.
K aro tta  20 g r. . — 30 
Zeller 20 g r. . . —.20 
Petrezselyem  20 g r .—.10 
R etek V* kg. . . 1.25
Salá a 20 g r. . . —.25 
Zöldeu használt bab 

Va kg . . . .  - .50
C seraegetengerilkg .l .20 
öpárgagyök. 100 db 3. -  
Málna 100 tő . . 10.—

K or.
Laboda 1/2  kg . . 1.—
U gorka 20 g r. . — 25 
Tök 20 g r. . . . —.25 
G örögdinnye 20 g r. 1.50 
Paradicsom  20 g r. —.50 
ó n ás-d u p lah ag y m a 

i/2 kg . . . . —.50 
B urgonya  1 kg . . —.20 
Szam ócza 100 tő . 3.— 
HamvasszederlOOtő 15.—

Magot 5 kilón alul nem szállíthatunk. A 
csomagolást önköltségen számítjuk. A fajok
nál esetleg a közelebbi megjelölést is figye
lembe vesszük. A póstai vagy vasúti szál
lítás költsége a megrendelőt terheli. Vagy 
a pénz előleges beküldésekor, vagy után
véttel szállítunk.

2-4 A törökbecsei ág. h. ev. 
egyházközség.

Tanoncot keresek,
Steiner József divatárú cégnél egy 
jóravaló evang. fiú tanoncnak felvé
tetik. A felvételre vonatkozó részletek 
megtudhatók a fenti cégnél, eselleg 
az ev. lelkészi hivataltól is megsze
rezhetők az információk. 1 - 4

Győri m agyar énekeskönyvek
jutányos áron kaphatók a kiscsa- 
lomjai ág. h. ev. egyházban azon 
körülménynél fogva, hogy ezen egy
ház a dunántúli kér. magyar énekes
könyvet vetie használatba. Az érdek
lődők forduljanak: Ág. h. ev. Lelkészi 
Hivatal. Kiscsalomja, u. p. Kővár. 
Hont m. i_2

K---------------------------------------------------- 7

Toronyóra- 
16 készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n
(Vasmegye.)

Alapittatott 1886-ban.
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e ;  §
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K ö l t s é g v e t é s  bérmentve .
í£____________ _____ ;_____ ___ _*

S z a l ó k y  Z s ig m o n d
szobrász és kőfaragó

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

H om okkő-, márvány-, gránit-, 
syen ít sirkőraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Épületm unkat és m indennem ű  

javítást elfogadok. 17
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A lapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER FR IG Y ES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban berendezett

harangöntődójüket
a t. községeknek és egyházak
nak. H aran g o k  bármely nagy- 

, Ságban és zengzetben, csak a 
legfinomabb harangércből,

L tiszta, csengő hanggal öntet
nek. R ep ed t harangok újra
öntetnek; ezek, valamint az új 
harangok is a már meglévők
höz teljes összhangzatba öntet
nek. M inden harang hangja  
előre  határoatatik m eg. 
Különösen figyelmeztetjük sza
badalmazott k ovácsolt vas
ból k észült szerkezetünkre  
nagy harangok részére, mely 

által ezek könnyen húzhatók s a falakat nem rázzák. 
Fakoronákkal bíró harangok ezen szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. K o v á c s o l t  v a s b ó l  készült tűzmentes

h a r a n g f á l l v á n y o k a t  4
célszerű szerkezetben olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 
K öltségvetések k el és k ép es  árjegyzékkel kívánatra 
------------------postafordultával szo lgá lu n k .-------------------

<S>o »<§>~ ElX

ANGSTER JÓZSEF és FIA1

-------------- org^ona^pitők.--------------
Két arany, 1 ezüst és 1 nagy milleniunii éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami aranyéremmel kitüntetve. 

Alapittatott 1867-ben.

Orgona-és harmoniumgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építői. —

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatú és elektromos berendezésű

O R G O N Á I K A T
a legjutányosabb árak mellett művészi kivitelben. Raktáron kitűnő hangú

h a r m o n l u m o k  minden n a g y s á g b a n .
E lektrom os fújtató készülékek. 16

Árjegyzéket kívánatra Ingyen küld az „Egyházi Müipar“ szerkesztősége.

S. K O V A T S  
M EN Y BÉR T
mű-orgona építő intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb '.égnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást, 

hangolást mérsékelt árak 
ni eheti az ország bármely reszeben gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

azok iavtását és hangolás-t. ______ 12

POHL GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alapittatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
17

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

E

E

aiPffibaaiE

aiEgascaiE

Feiwel

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.

□
Elsőrendű haranggyxr, szerel a ki
tűnő Po/dech-féle rendszer szerint.

JURISIGS MARTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár

B udapest, R ó z sa -u tca  5 1 -5 3 .
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m .: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, esetleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok kicserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat jutányos áron. 
K öltségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisz tességes kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I

B

utódai
első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,

i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  n
tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X., Kolozsvári-utca 13.

Arjegysrék ing-yoii és iM-i-in.Mit ve !
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TARTALOM: Osgyán János: Luther éneke. (Vers.) — Szívesség. — Csite Károly: Gergő hálája. (Elbeszélés.) — Baldauf Gusz
táv : A harangokról. (Folytatás,). — Kap< Béla: Ami erősebb az embernél. (Elbeszéjés.l — A bibliai rejtvények menfeitojnek név

sora. (Folytatás.) — Ország-Világ. — Persely.

Luther éneke.
A mi Istenünk sziklavár-,

Jó oltalmunk és kardunk.
Ha ártó szükség szertejár, 
Csak karja segít rajtunk. 
Most az ősi vész 
Fenekedni kész,
Ármány és erő,
Ily zord fegyverbe’ jő,
A földön nincs hasonló.

A mi erőnk gyarló panasz, 
Hamar veszünk el itt lenn ; 
De harcol értünk az Igaz,
Kit maga kent fel Isten.
Ki az, nem tudod ?
Jézus Krisztusod,
Zebaoth Urad,
A győztes ö marad,
Nincs rajta kívül Isten.

Ha csupa ördög e világ 
És mind elnyelni készül, 
Féltés szivünkbe mégse hág, 
Diadalt nem a vész ül.
E világi had,
Bár tusája vad,
Kárt úgysem tehet,

Már elítéltetett;
Egy igécske lesújtja.

Az ige szilárdan megáll, 
Azt senki meg nem dönti;
Az Úr mellettünk sikra száll, 
Szentleikét ránk kiönti.
Testi jónk, nevünk,
Nőnk és gyermekünk 
Hadd vigyék, elég 
Nekünk a nyereség, 
Megmarad üdvösségünk.

Ford. OSGYÁN JÁNOS.

Szívesség.
Oly sok komor, mogorva és barát

ságtalan ember van a világon. Mi oka 
lehet mogorvaságuknak? Gyakran tán 
nehéz bánat nyomja szívüket, amely 
emészti őket, mint valami őrlő féreg, 
úgy, hogy nem tudnak vidámak lenni. 
Leggyakrabban azonban az ilyen mo
gorva emberek nem boldogok, nincs 
meg a lelki békességük és azért jár- 
nak-kelnek oly kedvetlenül. Ha bé
kességben volnának bensejükben Is
tennel, akkor az Isten Lelkét is bír

nák, e Léleknek gyümölcse pedig: 
szívesség, barátság. Nem gondolok 
most a mesterségesen elsajátított, 
számító szívességre, barátságra. Még 
a természetes barátságra sem gondo
lok, mert lehet valakinek természettől 
fogva szíves, megnyerő a modora; 
ez azonban csak természeti adomány. 
Ismertem embereket, akiknek látszó
lag komoly, sőt rideg modoruk volt, 
de ha valaki közelebbi érintkezésbe 
került velük, csodálkozva tapasztal
hatta, hogy mily szeretetteljes, gyön
géd, mások baja iránt mily részvét
teljes szívet hordanak magukban. A 
látszólag rideg külső mellett náluk 
az a szívesség volt meg, mely a Lé
leknek gyümölcse, mert igazi keresz
tyének voltak. Mégis arra kell töre
kednünk, hogy amennyire csak lehet
séges, embertársainkkal szemben kül
sőleg is szívesek és nyájasak legyünk 
s ezt mutassak meg arcunk és min
den mozdulatunk által.

Hol kell azonban legelőbb megnyil
vánulni szívességünknek ? A tulajdon 
házunkban, a családunkban. Nekem 
már gyakran feltűnt, hogy sok ember 
(még hivő keresztyén is) idegen em
berekkel szemben nagyon udvarias
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és barátságos, a hozzátartozóihoz 
pedig mogorva, rideg és békételen. 
Mi az oka ennek ? Az, hogy hozzánk- 
tartozóinkkal együtt élünk s így sok 
hibát és fogyatkozást látunk bennük, 
ami aztán boszussá és haragossá tesz 
gyakran. Ámde ne legyen így 1 Min
den hibáik, vagy fogyatkozásaik da
cára mindenek előtt a mieink iránt 
tartozunk szeretettel és nyájassággal 
viseltetni. Hát nekünk mindnyájunk
nak nincsenek-e fogyatkozásaink ? 
Nem kell-e egymás terhét szeretettel 
és türelemmel hordoznunk kölcsönö
sen ?

Nagy igazságtalanság az, mikor a 
férj szívesebb és barátságosabb az 
idegenek, mint a saját felesége iránt. 
A férjnek mindenütt és minden idő
ben meg kell mutatni, hogy hozzá 
minden ember felett a felesége áll 
legközelebb, aki szeretetére és nyá
jasságára legelső sorban számíthat. 
Természetes azonban, hogy a feleség 
is csak akkor nyerhet szeretetet és 
nyájasságot, ha maga is ezt ad, mert 
a házasélet a szeretetadás és szere- 
tet-vevés közössége. A feleség után 
következnek a gyermekek, a nagy
szülők s az egész háznép, hadd ve
gyék ezek mind szeretetünket és szí
vességünket. Sőt a szomszédokkal, 
munkatársainkkal és mindenkivel, aki
vel csak összehoz az élet — éreztes
sünk valamit a Krisztustól nyert ke
resztyéni szeretetből. Legyünk szíve
sek e nehéz időben különösen a sze
gények, elhagyottak, szomorkodók, 
aggodalmasok, bűnben élők iránt. 
Mily nagy jót tesz egy szomorkodó, 
nyomorban küzdő embernek néhány 
szíves, bátorító szó. A bátorító szó, 
a nyájas tekintet, a szíves kézszorítás, 
de különösen a szeretet jó cseleke
dete gyakran megsegítő erők az 
olyan emberek számára, akik nagy 
szükségben vannak, gyakran ezek 
oltalmazzák meg a kétségbeeséstől 
és pusztulástól. A Szentlélek gyü
mölcse: szívesség. Keresztyének, azért 
ápoljátok és gyakoroljátok azt.

Gergő hálája.
Elbeszélés. Irta : Csite K áro ly .

Csiza Gergővel az a szomorú do
log történt, hogy a városi kórházba 
került. Furcsa históriája van annak, 
hogy mikép esett meg vele a nagy 
baj, de azt majdan alkalomadtán 
külön történetben mondom el.

Gergő szörnyen megrémült az új 
lakóhelyén, attól tartván, hogy onnét

egyenest a végső nagy útra irányít
ják az útját.

Könyörgöm ássan, tekintetes ka
lauz uram, mondja meg, merre indul 
innét az én vonatom ? — kérdezte a 
kórházi orvostól, erőltetett mosoly
gással, mozdulatlanul fekve ágyában.

— Földvár felé, öreg barátom, — 
felelte a tréfára hajló orvos.

— Jaj, jaj, csak oda n e ! Ott csu
pán kereskedők laknak. Soha egész 
életemben nem szerettem árulni. 
Deszka áruláshoz pedig épen nincs 
semmi kedvem . . .  Gyógyítson meg 
doktor ur, meghálálom valamivel! — 
fogta Gergő könyörgésre a dolgot.

— Mivel jutalmaz meg, ha meg
gyógyítom ? — kérdezte az orvos 
mosolyogva.

— Ezer pengőt adnék, ha volna, 
— felelte Gergő.

— Hát még egyébbel ?
— Ha szép leányom volna, tekin

tetes úrhoz adnám feleségül.
Köszönöm, öreg barátom, a gaz

dag jutalmazást, — szólt derülten 
az orvos. — Isten segedelmével 
meggyógyítom. Tudom, hogy a jutal
mat majd meg is fogja valamivel 
toldani.

— Meg, tekintetes doktor úr, meg. 
Biztosan számíthat rá I biztatta Gergő 
az orvost.

Három hét múlva csakugyan el
hagyhatta Gergő a kórházat s olyan 
hálatelt szívvel búcsúzott az orvo
sától, hogy neki ajándékozta volna 
a fél világot (felét pedig megtartotta 
volna magának), ha tudniillik ő ren
delkezett volna vele!

— Isten áldja meg doktor urat 
mind a két szent kezével 1 Soha sem 
felejtem el ezt a doktor urnák. No 
de gondom lesz rá, hogy doktor ur 
se felejtse el a Csiza Gergőt..  .

Gergő tehát azzal az erős elhatá
rozással baktatott haza a falujába, 
hogy beszállítja a legközelebbi napon 
az orvosnak az egyik süldőjét.

Ámde a két süldője közül a teste
sebbik búcsút mondott már a ház
nak. Mire haza érkezett, mér csak a 
hült helyét találta. Ugyanis az asz- 
szony, mit sem bízott már a kedves 
életpárja felgyógyulásában, eladta a 
süldőt temetési költségre és gyász
ruhára. S az utóbbit már meg is 
vette, sőt meg is varrta.

— Tyűha, mi lesz most I Nem 
lesz az idén hízónk 1 Egyet az or
vosnak szántam, tehát magunknak 
semmi sem marad 1 — vakarta Gergő 
töprengve a feje hátulját.

— Ha már oda szánta, akkor oda 
is kell adnunk. Mert hát meg is ér

demli az orvos, amiért meggyógyí
totta a nagy betegségből, — mondta 
az asszony.

— Igazad van, asszony, megér
demli az a jó orvos. Sőt többet is 
érdemel ennél. Azért nem is ily so
ványan, hanem meghizlalva viszem 
el neki a disznót, — mondta Gergő 
nagy hálaérzettől dagadozó szívvel s 
attól fogva a süldőt alapos hizlalás 
alá fogták. És nem hiába, hogy 
Gergő a nagyr háláját akarta vele le
róni, csodálatos módon hízott, gya
rapodott az állatja.

— Baj, baj I — csóválta a tejét 
Gergő. — Úgy elhízott ez a szeren
csétlen állat, hogy be sem tudjuk 
élve szállítani a városba az orvoshoz.

— Már hogyne lehetne szekéren 
beszállítani 1 veté ellen az asszony.

— Hát nem lehet, ha mondom! 
Mert megfulladna az utón s aztán 
kárba veszne a szép portéka! — 
mondta Gergő haragosan.

— Hát hogy s mint lesz akkor?
Hogyan lenne máskép, minthogy

leöljük itthon az állatot s úgy ketté 
vágva, szállítom be annak a tuszi- 
muszi orvosnak. Legalább a belső 
részek megmaradnak nekünk.

Ezek után Csizáék harmadnapra 
rá olyan félig-meddig való disznó
öléshez készültek s mikor ketté szel
ték a hatalmas állatot, Gergő ott is 
vakarta fejét, ahol nem viszketett. 
Végre is nagyot legyintett kezével:

— Ej, minek kínozom magamat, 
mikor nem muszáj 1 Megköszönheti 
az a haszontalan orvos, ha a fél 
disznót odaadom neki. De ha jól 
meggondolja az ember, az is sok. 
Egy nagy sonkával is beérheti I

Tehát a dolog vége oda lyukadt 
ki, hogy Gergő a hizó egyik hátsó 
lábát szemelte ki az orvosa részére, 
melyet, amint kész sonka lesz be
lőle, minden bizonyosan elvisz neki.

A hizó lábak pár hét alatt son
kákká érettek, dehát igen hideg idők 
jártak, e miatt Gergő késett a sonka 
elszállításával. Azonközben aztán egy 
kis tévedés történt a háznál, hogy és 
mint nem az orvosnak szánt hátsó
láb sonka elcserélődött a még meg
levő kisebb első-láb-sonkával. Ezért 
aztán az asszony alaposan korholta 
Gergőt.

— No csak ne öldöss asszony a 
nyelveddel, hisz’ ez a sonka sem 
kutya, ezt is megköszönheti az az 
éhenkórász orvos I — védekezett 
Gergő.

Azonban kitavaszodott az idő s 
az asszony egyre noszolta emberét, 
hogy már ne halogassa továbbra a
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• dolgot: vigye el az orvosnak az aján
dékot I

— Hagyj békét, asszony, hisz tu
dod, hogy fáj a lábam: nem tudok 
olyan hosszú utat megtenni 1 — men
tegetőzött Gergő s így addig-addig 
halasztódott a dolog, hogy a korai 
nyári melegségtől nem valami kelle
mes szagot árasztott már magából a 
sonka. S ekkor az asszony addig 
ösztökélte emberét, míg végre tarisz
nyába került a sonka s Gergő beál
lított vele az orvoshoz.

— No, tekintetes ur, meggyüttem ! 
Csiza Gergő nem olyan ember, aki 
megfeledkezik jóltevőjéről! — mondta 
Gergő mosolyogva, miközben húzta, 
vonzolta kifelé tarisznyájából a benn
szorult sonkát.

— Hej, öreg barátom, sonkával
birkózik ? Sohse veszekedjék vele, 
hanem adja el valahol, ha nem sze
reti. Jó pénzen megveszik az ilyes
mit. Lám, én is húsz koronát fizet
tem egyért tegnap a piactéri nagy 
csemegekereskedésben; — figyel
meztette az orvos az atyafit.

— Igazán ? 1 — csodálkozott Gergő 
s azonnal visszaeresztette a sonkát a 
tarisznyába,

— Köszönöm orvos uram a jó 
tanácsot. Tíz pengő nagy pénz! De 
jól esik nekem, ha csak nyolcat ka
pok is érte. Isten áldja meg tekinte
tes uramat! — köszöntött el Gergő 
s eliramodott a piactéri csemegeke
reskedésbe, ahol titkolódzva félre- 
hivta a boltost a sarokba.

— Nini, mim van! — tartotta vi
gyorogva a boltos orra alá a son
káját.

— Mit akar vele ? — mordult rá 
bosszúsan a boltos.

— Azt, hogy nyerjen rajta az ur. 
Odaadom nyolc pengőért, az ur pe
dig eladja tízért s nyer rajta két szép 
ezüst pengőt.

Gergőt erre az a csúfság érte, 
hogy kitolták a boltból. Szörnyen 
zúgolódva baktatott az utcán:

— No, nézze meg az ember, a 
hamis boltosát! Bizonyosan szerette 
volna, ha öt pengőre szabtam volna 
az árát, hogy ötöt nyerhetett volna 
rajta.

kát I Visszamegyek vele az orvoshoz, 
hisz hálával tartozom neki, amiért 
meggyógyított.

Ezzel ismét beállított barátságos 
mosolygó arccal az orvoshoz:

— Tudja mit, tekintetes uram ? 
odaadom kigyelmednek a sonkát öt 
pengőérti Legalább nem kell a mé
regdrága boltban tíz pengőt érte adni, 
megmarad 5 forintja. . .

A harangokról.
Irta : B a ldau f G usztáv .

(Folytatás.)

Az, hogy a harang hangja milyen 
terjedelmű, milyen zengésű, az nem
csak a hozzávett anyagtól és elké
szítésének módjától és sikerétől függ, 
hanem sok egyéb körülménytől is. 
így nem mindegy az, hogyan nyert 
elhelyezést a harang a toronyban; 
nem mindegy, vájjon magasabban, 
vagy lejebb nyeri-e elhelyezését, hogy 
nyitott-e az a rész, hol a harangok 
függnek, vagy zárt-e ? Sok függ a 
torony környezetétől, nemkülönben 
nagy befolyással van a harang mi
nőségére az éghajlatnak is. Magas 
épületek városokban a hangot feltar
tóztatják, visszaverik, alacsony házak 
fölött pl. falun akadálytalanul zengi 
be az egész vidéket a harangszó. 
Azt mondják, a tenger mellett levő 
harang hangja különösen szép tiszta, 
csengő. Tapasztalatból tudjuk, hogy 
amikor a mezőket friss hó lepi be, 
a harang hangja kevésbbé terjed 
messzire és emellett tompább is, 
mint egyébkor. Fagyott, száraz föl
deken tovább siklik a harang hangja, 
tisztább is. Az időváltozásnak föltét
lenül van hatása a harang hangjára. 
Akárhányszor mondjuk: megváltozik 
az időjárás, igen idehallik a szom
széd falu harangja. Éjjel, amikor a 
levegő hullámzása egyenletesebb, a 
hang messzebb terjed és erősebben 
hallatszik, mint nappal.

Ezért kedvesebb zengésű fülünk
nek az esti harangszó, mint pl. a déli. 
Borús, felhős időben a harang hangja 
után zúgó zümmögést is hallunk, — 
derült szép időben nem.

Több harang alkalmazásánál tekin

tettel kell lennünk arra, hogy meg
felelő hangnem szerint válogassuk 
össze a harangokat. Ha nem helyes 
zenei tudással és megfelelő hozzá
értéssel válogatjuk össze a hangokat, 
fülsértő diszharmóniába vegyül a ha
rangok hangja. De sok függ még 
attól is, hogy miként húzzák a ha
rangokat ; hányszor nem mondjuk: 
ejnye, de rosszul húzzák a harango
kat. Valamikor azt tartották, hogy a 
németországi Thüringia tartomány 
Ruhl nevű községében éltek a haran
gozás legnagyobb mesterei, akik egész 
művészetet tudtak kifejteni a haran
gozásnál.

A harangok szép összhangosításá- 
ból fejlődött ki az úgynevezett „ha
rangjáték“. Ennek igazi hazája 
Németalföld; ennek majd minden 
városában van ily harang — illetve 
toronyjáték. A harangjáték abban áll, 
hogy bizonyos időben, óraütéskor 
több harang úgy ütődik, hogy felis
merhető énekdallamot adnak. Korá- 
lok, hymnusok, zsoltárok kellemes 
zenéje hangzik ilyenkof a toronyból. 
A legnagyobbszerű és leghíresebb 
harangjáték Antwerpen városában 
van; 99 harang szolgál a harangjá
tékhoz. A harangok szerkezete úgy 
van készítve, hogy minden óraütés
kor más és más kedves egyházi 
dallamot játszik. Oly nagyszerű a 
harangjáték, hogy első hallásakor az 
embert, kinek füle ezt meg nem 
szokta, valósággal meghatja. Futamai, 
melyek a kis csengetyütől a legmé
lyebb hangú harangig különböző 
hangnemekben csengenek-bonganak, 
az embert meglepik s az egymásba 
folyó tremolók gyönyörű akkordjaik
kal igazán megragadják s nagy gyö
nyörűséggel illetik halló szervein
ket. — Strassburgban szintén hallható 
ily harangjáték, de ez napjában csak 
3-szor szólal m eg: reggel 7-kor, dél
ben és este 6 órakor. — Aki Prá
gában jár, hasonló élvezetben lehet 
része. Az egyik régi korból származó 
temploma tornyában déli 12 órakor, 
mikor az óra üt, a torony egy kis 
ajtajából sorban előkerül a 12 apos
tol. — Budapesten a legrégibb tem
plomok egyikén, a vízivárosi, szent 
Annáról elnevezett .paróchiális temp
lomon szintén van toronyjáték. Itt van

Hirtelen eszébe jutott valami:
— Azért sem viszem haza a són

E lm arado ttnak  tek in thetjük  a z t a k ö zség e t, ahol 
fo g y asz tá s i sz ö v e tk e z e t n incs f

A fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti be egy-egy 
falu népe m indennem ű háztartási és gazdaság i c ikke it és 
ita lszükségletó t a leg ju tányosabban , úgyszin tén  ham isí
ta tlan  m inőségben. — A m elyik községben fogyasztási 
szövetkezetét akarnak  lé te síten i, a mozgalom  kezdői fo r
du ljanak  ú tba igazításért a ■■-----

a M agyar G azdaszövetség  Fogya sz tá s i és É rté k e 
s í t i  S zö v e tk eze téh ez , B udapest

IX., Közraktár-utca 34. szám. 18
(Saját palo tájában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 50 millió

--------- —— - korona évi forgalom m al. ~---------- ■ ■---— :
L ev é lo ím : H A N G Y A , B udapest, postaflók 109. szám.
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egyébként Budapestnek legrégibb ha
rangja is, mely mintegy 38—40 mé
termázsát nyom. Hogy mely évből 
származik, biztosan nem állapítható 
meg.

Réges régi szokás, hogy a haran
gokon felírásokat és díszítéseket al
kalmaznak. Díszítésül cserlevélkoszo- 
rút, szőllőleveleket, liliomokat, címe
reket, keresztyéni jelvényeket szoktak 
a harang külső falára öntetni. A fel
iratokat egyes jelmondatok, jámbor 
óhajtások, szentirásbeli helyek, egy
házi énekversek képezték. Rá szok
ták öntetni a harang öntésének évét, 
tulajdonosának, vagy annak a nevét, 
aki azt öntötte, a harang keresztszü
leinek nevét vagy a templom patró- 
nusáét.

Már a XII. sz.-ból való harango
kon olvashatók felírások. Természe
tes, hogy ezek a kor különböző fel
fogásával és ízlésével változtak. Még 
a felirások nyelve tekintetében is van 
különböző korokban különbség. A 
régibb korból való harangokon a 
felirások többnyire latin nyelvűek — 
hellyel-közzel találkozik héber nyelvű 
felírás is, — később a nemzeti nyelv 
érvényesült itt is. A XVI. sz.-ban 
öntött harangokra jellemző, hogy 
azoknak majdnem egész fala tele van 
felírással.

Szokásos felírás szöveg volt ez : 
ó rex glóriáé Christe, veni cum pace 
(óh dicsőségnek királya Krisztus, jö
vel a te békességeddel). Egy XV. 
sz.-ból való harangon ugyanez a 
mondás egymásután 4-szer van fel
írva. Gyakori a középkori katholikus 
egyház harangjain : Üdvözlégy Mária, 
malaszttal vagy teljes, az Úr vagyon 
teveled, vagy: Istennek báránya, ki 
elveszi e világnak bűneit, könyörülj 
rajtunk. Használták felírásul, mint 
varázs-szavakat az ördög ellen a há
rom keleti bölcsnek (királynak) ne
veit: Gáspár, Menyhérd, Baltazár; 
továbbá a négy evangélistának nevét: 
Máté, Márk, Lukács, János; vagy a 
Jelenések könyvében olvasható 2 gö
rög betűt, melyek a kezdetet és a 
végezetet jelzik : a (alfa) és w (ómega). 
Előfordulnak gyakran e szavak „el
végeztetett,“ „könyörögj érettünk“. 
A reformáció kora óta evangélikus 
harangokon gyakori bölcs Frigyes 
szász választó fejedelemnek Ezsaiás 
prófétától vett e jelmondata „Verbum 
Domini manet in aeternum“ (ami 
Istenünk beszéde megmarad mind
örökké. Ezs. 40, 8.). Több harangon 
e jelszavaknak csak kezdőbetűi sze
repelnek : V. D. M. I. Ae. Protestáns 
harangokon szokásos bibliai monda

tok felírása mint: jöjjetek el mind
nyájan, mindenek el vannak készítve,
— vagy egyes énekversek, mint: 
maradj meg kegyelmeddel, — mind 
jó amit Isten tészen, — a leggya
koribb egyházunk diadalmi éneke: 
Erős várunk nekünk az Isten. — Ré
gebben ízléstelen humoros rímeket 
is használtak, mint: az én szavam 
bám-bám, fut előlem a sátán!

Az 1504-ből származó nyitrame- 
gyei privigyei templom harangon ez 
a gót írásos felirat áll: „Ave Mária 
gratia plena, Dominus tecum, óra 
pro nobis filium tuum, S. Mathaeus 
S. Lucas, S. Marcus, S. Johannes.“ 
Az évszámok alatt a felhőkben ülő 
és fiát ölében tartó Mária képe lát
ható. — Az 1574-ből való bártfai 
régi híres harang jobb oldalán látható 
Bártfa város címere : felső mezőjében 
2 keresztben tett bárd; a két bárd 
fölött korona van, alatta egy liliom; 
a címer alsó felét vízszintes vona
lakban négy folyó szeli át, amelyek 
minden bizonnyal hazánk négy fő 
folyamát jelképezik.

Egy másik középnagyságú harangon 
ugyanitt, amely a XV. századból való
— 1486-ban öntetett — ez a német
nyelvű felírás áll: Isten, Szűz Mária, 
szent Egyed tiszteletére. Dágner Já
nos harangöntő mestertől Iglón. E 
harang 60 mázsa, 4 ember húzza, a 
harang karimáját szőlőgerezdek és 
szőlőlevelek övezik hullámvonalban. 
A legkisebb 10 mázsás, 1625-ből való 
és szent Orbánról elnevezett harangon 
e latin nyelvű felirat áll: venite ad 
me omnes (jöjjetek én hozzám mind
nyájan.) A terbelédi harangon ez a 
fölirat: o rex glóriáé veni cum pace. 
Az algyógi (Hunyad m.) harangon ez 
a négy betű áll: m. i. n. c. A csáz- 
lóci (Szatmár m.) az abc minden be
tűje sorban ki van Írva az „r“-ig.

(Folytatjuk.)

Ami erősebb az  embernél.
Elbeszélés. Irta : K api Béla.

Tizenharmadik fejezet.

Nyomorúságban. Váratlan találkozás.
A newyorki teherpályaudvar cso

magkiadó irodájából ismerős alak lép 
ki s elgondolkodva halad előre. Egy 
pillantást vet a téren felállított órára 
s midőn látja, hogy a mutató már 
a hetet is elhagyta, megszaporázza 
lépteit. Ejnye, hova tegyük ezt az 
embert ? Hol láttuk ezt a magas, büszke 
tartásu alakot ?.. . Ezt az őszhajtól 
körülvett, nyílt tekintetű magyar ar

cot ? . . .  De alig maradna egv név ’ 
kiejtésére időnk, midőn a kétoldalt 
csomagokért tülekedő, rongyos tömeg
ből kiugrik egy torzonborz alak. Ru
hája rongyokban lóg testéről, félig 
lehasított karimáju kalapja alól ren
detlenül lóg ki csapzott haja, arcát 
befogta borostás szakálla.

— Dömötör bácsi!... Dömötör 
bácsi I. . .  kiált örvendezve, s két 
kezével megragadja az arra menő 
kezét. (Hát persze Dömötör bácsi 
volt, a mi kivándorlóink hűséges 
pártfogója és tanácsadója I)

De az nem ismeri meg egyszerre 
emberét. Nézi jobbról, balról, vizs
gálódó tekintettel méregeti tetőtől- 
talpig s csak a fejét rázza. — Nem 
ismerem kegyelmedet, sohasem láttam!

— Dehogy nem, Dömötör bácsi, 
együtt utaztunk... a hajón* ..

Dömötör vállonragadja s szeme 
közé néz. — Te a marosujlakiakhoz 
tartozol, persze, persze, ismerlek...

— Az, Istenes Mihály vagyok, — 
mondja a toprongyos.

— Igen, te vagy az Istenes, feleli. 
Azután még egyszer végignézi a 
szánandó alakot s csöndesen hozzá
teszi : — Mi történt veled ?

— Munka nélkül vagyok két hó
nap óta, feleli szégyenkezve Istenes. 
Azóta akkor eszem, ha kedvez a 
jószerencse s valaki velem viteti haza 
a csomagját. De annyian álldogálunk 
a csarnok előtt s annyi sok száz kar 
ajánlkozik, hogy bizony nem igen 
kerül rám a sor.

— Van e szállásod?. .
— Nincsen.
— Mikor ettél utoljára ?. . .
— Tegnap délben.
Hallgatagon mentek tovább. 'Istenes

néha alattomban rásandított Dömö
törre, de az keményen maga elé 
nézett s gondolatokba merülve ment 
előre. Elhagyták a forgalmas utcákat, 
kikerültek a nagy emberáradatból s 
csöndesebb városrészeken mentek 
keresztül.

— Legjobb lesz, — szólt végre 
Dömötör, — ha hozzánk jössz. Egy
két napig majd csak meghúzódhatsz 
házunkban, azalatt meg majd kerül 
valami.

Istenes hálálkodni akart, de nem 
jött szó az ajkára. Nem a megha
tottság szorongatta torkát, valami 
más, eddig ismeretlen, idegen érzés 
zavarkodott szivében. Vérhullám csa
pott fel fejébe s egyszerre csak lángba 
borult az arca. A szégyen pírja égett 
a homlokán. Hogyan fogadja el ezt 
az ajánlatot ? Hiszen igaz, becsületes 
ember becsületes embertől elfogad-
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hat ilyesmit, de hogyan menjen ő, a 
rablógyilkos egy becsületes ember 
házába, hogyan üljön vele egy asz
talhoz, hogyan nyúljon vele egy 
tálba?.. . A szeme bizonytalan réve- 
dezéséből kiolvashatják: ennek az em
bernek lelkiismeretét nyomja valami I... 
Eddig még sohase gondolt arra, hogy 
a bűn kizárja az embert a tisztessé
ges emberek társaságából. És pedig 
nemcsak akkor, ha azt a bűnt más 
is tudja, elég, ha az illető maga tudja.

Most eszébe jutott 1 Mégis, mikor 
válaszadásra került a sor, csak ennyit 
nyögött k i: — köszönöm a szíves
ségét, Dömötör bácsi.

Beszélgetés sem rövidítette az út
jukat, annál feltűnőbb volt annak 
hosszúsága. Végre odaérkeztek. Fa- 
kerítéses udvarban hosszú, egyforma 
részekre osztott házban lakott Dö
mötör. Az ablakokból kivilágított a 
lámpafény, a konyhák tűzhelyén pat
togott a fa és sistergett az étel. 
Innen-onnan dörmögő beszéd hallat
szott, bizonyosan a kinn üldögélő 
emberek beszélgettek. Az alkonyati 
félhomályban is észrevette az ember, 
hogy minden lakásnak elkerített 
udvara és kis veteményes kertje van. 
A legszélsőnél jobbra fordultak s 
Dömötör megzörgette az ablakot: .

— Én vagyok, Marinka 1. . .
Odabenn nem volt idő sok cso

dálkozásra, Dömötör a belső szobába 
vezette Istenest, vizet, ruhát hozatott 
neki, hogy egy kissé rendbehozhassa 
magát. Vacsorához ültek. Az asztal
főn Dömötör ült, egyik oldalon két 
kis unokája, a másikon Istenes, az 
asztal végén Marinka. Beszéltek-e, 
nem-e, nem tudná megmondani. Mi
kor behozták a párolgó ételt, valami 
különös belső remegés fogta el, nem 
látott, nem hallott, csak evett mohón, 
sietve. Dömötör csak szemeszögellet- 
jéből vetett oda egy tekintetet, azután 
némán rábólintott Marinkára.

— Hát eszöl-e még Istenes ?. ..
Mihály fölemelte a fejét, akkor

vette észre, hogy verejtékes az egész 
homloka.

— Köszönöm, nem tudok már. 
De higyje el, két hónap alatt össze
véve nem ettem annyit mint ma.

Pipázás közben odavetette Dömö
tör : — hát most mondd el, mit 
csináltál azóta ?. . .

Az eleje könnyen ment. Az acél
gyár hónapjaival hamar végzett. In
nen elbocsátották a munkások felét.

— No, és azután hová kerültél ?. . .
Egy percig csönd volt a szobában.

Csak a vékony fafalon keresztül 
hallatszott be egy egyforma beszéd
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zsongása. Biztosan Marinka mondta 
az estéli imádságot a gyerekekkel. 
Istenes Mihály a lobogó iámpaláng- 
ba mélyesztette tekintetét. Mit csinál
jon? . . .  Hazugsággal fizessen a jó- 
szóért?... Mesével köszönje meg a 
szíves vendégbarátságot ? . . .  A követ
kező pillanatban határozott.

— Birtokot vásároltam North Ka
rolinában, kezdte tétova hangon.

— És váltókat írtál alá és lekö
tötted még a lelki üdvösségedet is, 
folytatta Dömötör.

Istenes nagyot sóhajtott. Hiszen 
ez nem is olyan veszedelmes dolog, 
ebből még ki is tud lábolni. Dömötör 
nem is firtatta a birtokszerzés körül
ményeit, hanem tovább kérdezett:

— És milyen, volt a birtok?. ..
Istenes a kezével legyintett. —

Jobb arról nem beszélni. Messze a 
vasúttól, elhagyott, eldugott helyen 
volt a majoros ház. Fából épített 
emeletes alkotmány. Szálas erdőn 
keresztül jutottam odáig, út alig 
volt, csak amit a szekerce és a 
kocsikerék vágott magának. Másnap 
bementem a földszinti irodába. Va
lami hivatalnokféle Írogatott. Köszön
tésemet közönyösen viszonozta.

— Én vagyok a birtok tulajdonosa,
— mondtam.

— Örölük uram, — felelte — de 
azt hiszem, most még nem igen ta
lál tennivalót.

— Átveszem a birtok vezetését
— feleltem csodálkozva, — s arra 
kérem, hogy mondja meg: hány 
ember dolgozik az erdőben, hová 
szállítják a fát, micsoda szerződések 
vannak ?. . .

Erre meg ő csodálkozott. — Uram, 
itt valami tévedés lesz a dologban. 
A fa más valami s a birtok is más 
valami. Én megvettem a fát, és tar
tozom a jövő hónap végéig letarolni, 
ön megvette a földet és hogy mit 
csinál vele, az az ön dolga.

Ez volt az első csalódás. A bir
tokot nekem adták el, de a rajta 
levő erdőt megint másnak adták el. 
Másnap körüljártuk a gazdaságot. 
Bizony nem volt abban semmise. Egy 
hatalmas föld abban a formájában, 
amint kikerült a teremtő Isten kezé
ből. De már ekkor feltűnt, hogy 
minden harmadik, negyedik lépésnél 
széles fatönk emelkedett kiría földből 
s a faközöket karvastagságnyi gyö
kerek futották be.

— Hát ezekkel a tönkökkel mi 
lesz ‘?. . .  kérdeztem.

— Azt Önnek hagyjuk örökségül,
— válaszolt nevetve az amerikai.

Ekkor már megértettem, hogy a
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birtokom nem ér egy hajitófát. Egy 
pár esztendei munkába és rettenetes 
sok munkaerőbe kerülne, míg a föl
det szántás alá tudnám elkészíteni. 
Mert, hogy az amerikait nem lehet 
a fatönkök kivevésére kényszeríteni, 
azt a szerződésből azonnal láttam. 
A magam szerződését is megnéztem, 
bizony az is oly agyafúrtan volt 
megszerkesztve, hogy nem lehetett 
belekapaszkodni. „A földbirtok“ mel
lett zárójelben ott állt, hogy erdő 
nélkül.

Volt tehát birtokom, ami nem ért 
semmit. De azért, — gondoltam ma
gamban, — abból is csinálok vala
mit. Kikerestem egy lapályosabb részt, 
nekiestem tíz munkással s elkezdtük 
a törzsök kiemelését. Győzködtünk 
reggeltől késő estig s alig mentünk 
valamire. Eleinte az amerikai adott 
munkásokat, én meg megengedtem 
neki, hogy a szerződéses időn túl is 
vághasson fát. De mikor ő letarolt 
mindent, akkor megtudtam, hogy egy
általában nem lehet munkásokat 
kapni. Csak a kikötőben leszerződött 
bevándorló munkások, akik még soha
se láttak olyan elhagyatott helyet, 
csak azok vállalkoztak rá. Nagy ne
hezen egy darab földet mégis csak 
fölszabadítottunk a fatönk és gyökér
zet alól. De abból se tudtam hasznot 
kihozni. Hiába, más föld, más éghaj
lat más gazdálkodást kíván. Gőzásó
kat vetettek velem s azt mondták, 
hogy azzal sok munkaerőt megtaka
rítok. De bizony csak a sok pénzt 
adtam ki, de a drága gőzásó sem
mit sem ért. — Mikor azután nagy 
kínnal megvolt az első termésem, 
akkor meg alig tudtam értékesíteni. 
Végre egy kereskedő minden termé
semet megvette ; a szénáért, gaboná
ért érte küldött s maga vitetett min
dent el. Bádog-bárcával fizetett, de 
mikor beutaztam a messze városba, 
hogy pénzemet felvegyem, híre-hamva 
sem volt a nagy kereskedő-háznak. 
Több mint százunkat megkárosított 
ilyenformán. Ami pénzem volt, las
sanként elfogyott. Elhatároztam, hogy 
eladom a birtokot, de ekkor meg ki
derült, hogy az az átkozott bankár, 
aki a nyakamba varrta, egy csomó 
adósságot rakott rá s úgy adta el 
nekem. Éjjel menekültem el s boldog 
voltam, mikor Newyorkban az első 
száraz kenyér vacsorámat megehettem.

— Hát a bankárt nem vontad fe
lelősségre ?. . .

— Voltam ott is, de egy nagy 
ruhakereskedést találtam az irodája 
helyén. A kereskedő nevetve azt 
mondta, hogy az már régen elutazott
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s egy nagy táskát vitt magával. Biz
tosan abban volt az én pénzem is. 
így lettem koldusabb a koldusnál.

Dömötör gondolkodva nézett maga 
elé. — Látod, én már a hajón is óv
talak a birtokvásárlástól. Én is elad
tam az enyémet; most még egy-két 
esztendeig muokafelügyelő vagyok 
egy kalapgyárban, az én régi jó gyá
rosomnál, azután megyek haza Ma
gyarországba. Gyere te is velem ! . . .

Istenes összerázkódott. — Nem, 
csak azt nem I Haza nem megyek!

Dömötör fürkészve nézett rá, azu
tán könnyedén odavetette: — majd 
találunk neked itt is valamit!. . . Ha 
én nem is, de a gazdám bizonyo
san !.. .

Éjfél már elmúlt, mikor pihenni 
tértek. Dömötör még az ágyban is a 
fejét rázta, úgy látszik az Istenes 
dolgában valami nem tetszett neki. 
Istenes szemét is kerülte az álom. 
Ilyenkor az éjszaka csöndes óráiban 
bevallotta, hogy ő tulajdonképpen 
örül pénze pusztulásának. „Ebül 
szerzett vagyonnak ebül kell elvesz
nie“, mondogatta magágan. North 
Karolinában, az emeletes majoros 
házban sok szenvedésen ment ke
resztül lelke. Árnyak suhantak kö
rötte, leselkedő alakok bujkáltak a 
recsegő padlóju szobákban s ha az 
ugaros földet járta, egy-egy bozótban 
kakastollas csendőr fejét látta : Eh I 
— kiáltott egyszer — számoljunk 
le I Pusztuljon az igaztalan úton szer
zett vagyon, legyek szegény, koldus, 
éljek a két kezem munkája után, 
akkor majd megint nyugodt lesz az 
álmom, csöndes a pihenésem ! . . .  
Hát nem vette túlságosan a lelkére, 
midőn koldus szegény lett!.. .

Az e g y h á z  köréből.
Gyászrovat. Súlyos szenvedésektől vál

totta meg a jó Isten Berta Dávid nyugalma
zott lébényi lelkészt Az Úr hű szolgája élete 
66-ik évében ejtette ki kezéből a vándorbo
tot. Özvegye, fia, leánya (Tóth Kálmán sza- 
konyi lelkész felesége) és kierjedett rokon
sága gyászolja. Áldott legyen az elkö'tözött 
jó lelkész emlékeze !

Egyházközségi alapítvány. Özvegy 
Horvath Jánosné szül. Simon Sára, a farádi 
evang. egyházközségnek egy 400 koronáról 
szóló s az egyházközség nevére kiállított ta
karékbetét könyvet adományozott, oly felté
tellel, hogy ez az összeg az egyházközség

Másnap Dömötör a gyárba ment, j 
Istenes meg otthon maradt s csön
desen elbeszélgetett a gyerekekkel, j 
Beszéd közben lopva meg-megnyu- ! 
godolt tekintete Mariska karcsú alak- j 
ján. Elnézte, amint annak szorgal- 
más keze végigsimítja a szobákat s < 
mindenütt talál igazítani valót. Tiszta, 
takaros ruhájában szebb volt, mint 
valaha. Hamvas arcán huncut göd- 
röcskék incselkedtek. Két nagy sze- | 
méből virágos tavasz mosolygott. A 
verőtény is felragyogott azon a helyen, 
ahova lépett.

Istenes Mihály gyönyörködve nézte 
a szép lányt, azután egyszerre meg- j 
szólalt: — Te Marinka, ha gazdag 
ember leszek, eljövök érted.

A lány pipacs-piros arcát csodál- ! 
kozva fordította Istenes felé: — 
hagyja el, jó dolgom van nekem 
Dömötör bácsinál. . .

— De ha mégis érted jönnék s 
Dömötör bácsi is áment mondana ?. . .  !

— Ki tudja, ki tudja?. . . kacagott 
a leány s kifutott a szobából.

Később hiába kereste Istenes az 
alkalmat, nem tudott többet a leánnyal 
erről a kérdésről beszélni.

Másnap Dömötör bácsi ezzel a szó
val nyitotta be az ajtót: — holnap 
indulhatsz Mihály, alkalmazást kaptál 
a szénbányában 1...

Istenes fanyarul elhúzta a száját. 
Tegnap még a csatornatisztítást is szí
vesen elvállalta volna, ma meg a bá
nyamunkáért se lelkesedett.

— Hátha valami jobb is kerülne ?
Dömötör arca kemény vonásura

vált, mint a márvány szobor. — öcsém 
szükségben nincs válogatás! Ami ke
rül, két kézzel kell megfogni.

— Igaza van, elfogadom, — felelt 
Istenes.

Mikor másnap nagy hálálkodás után 
elbúcsúzott a háziaktól, újra kérdőleg 
nézett Marinka arcába, de bizony ab
ból semmitse tudott kiolvasni. A ka
puból visszafordult, de üres volt az 
ajtó s az ablakból sem intett a távo
zónak senkise.

(Folytatjuk.)

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Bol biblia a házban nincs, Tanyái a sálán ütött ott, 
Hiányzik ott a lectöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Február 22. vasárnap, Ján. 12, 1—8.

„ 23. hétfő, Márk. 14, 1—9.
„ 24. kedd, Máth. 26, 6—13.
„ 25. szerda, Márk. 9, 30—32, és 10,

32—34.
„ 26. csütörtök, 8, 27,—38.
„ 27. péntek, Máth. 16, 21—28.
„ 28. szombat, Luk. 18, 31—43:

A bibliai rejtvények megfejtőinek  
névsora. (Folytatás.)

Mind a három rejtvényt m egfejtették:
34. Simon Zsófi Tét, 35. Kecskés 

Mihály Nagygyiniót, 36. Somogyi János 
Ászár, 37. Hári Ádámné Magyargencs, 38. 
Kelemen Zsuzsa és Vilma Ostffiasszonyfa,
39. özv. Kelemen Istvánné Ostffiasszonyfa
40. ifj. Ágoston József Nagygeresd, 41.
Németh Lidi és Károly Ostffiasszonyfa, 42. 
Maráczi József Vásárosmiske, 43. Berecz 
Imre Vönöck, 44 ifj. Major József Magyar- 
keresztur, 45. Kovács Lina Gyóró, 46. Ta- 
káts Józsefné Magyarkeresztur, 47. Kovács 
Elemér Gyóró, 48. Zsiray Eszter Mihályi, 
49. Szmodics Ferenc Sand, 50. Csete István 
Gecse, 51. Potyondy Lajosné Mihályi, 
52. Tóth Rozália Alsószakony, 53. özv. 
Szabó Lajosné Alsószakony, 54. Kiss Ernő- 
né Gyékényes, 55 Czirák Annuska Kis
falud. (Folytatjuk.)

által az ő nevét viselő örök alapítványként 
kezeltessék. Ez az újabban létesített alapít
vány is azon élő hitről tesz bizonyságot, 
mely cselekedetben nyilatkozik meg s a jövő 
nemzedék számára is gondoskodik anyagi 
eszközökről az egyházépítés munkájához. Is
ten áldása lebegjen szüntelen a kegyes ado
mányozón.

A Selm ecbányái evang. nőegylet f.
hó 8-án tartotta meg évi működéséről beszá
moló közgyűlését. Az egylet tagjainak száma 
143. Meghatározott havi pénzbeli segélyben 
részesített 29 özvegyet és elaggott lányt és 
27 gyermeket. Konfirmációjuk alkalmából 6 
gyermeket ruházott föl, ellátva' őket énekes
könyvvel is. Szegény iskolás lányok mellett

tart kézimunka tanítónőt s azt havi 14 kor. 
díjazásban részesíti. A polgári leányiskolát 
segélyezi évi 200 koronával. Advent negye
dik vasárnapján árváinak s szegényeinek ka
rácsonyfát állított, ruhával és élelemmel látta 
el őket. Az egylet 1913-ik évi bevétele 7181 
kor., kiadása 6809 kor. volt. Összes vagyona 
59.198 (ötvenkilenc ezer százkilencvennyolc) 
korona. F. évi december havában fogja az 
egylet megünnepelni 50 éves jubileumát. Ez 
alkalomra meghatja s kiadja a nőegylet tör
ténetét. Fölhívjuk előre is evang. nőegylete
ink figyelmét e készülő művecskére, mely 
félszázados szeretetmunkáról számol be, tehát 
amelyből tanúságot meríthetnek a társegyletek 
vezetői, de útmutatást a kezdő vagy éppen
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alakuló evang. nőegyleteink is. Az érdeklődők 
forduljanak az egylet elnökéhez Händel Vil- 
mosnéhoz Selmecbányán. — A jó Isten pedig 
áldja meg az egylet munkásait és működését, 
hogy továbbra is lankadatlan buzgalommal 
dolgozhassanak az Úr szőllőkertjében az O 
dicsőségére.

Zsidó m isszió. Jelenleg az öt földrészen 
116 olyan misszió társaság van, mely a zsi
dók keresztyén hitre térítésén fáradozik, ennek 
a 116 társaságnak 900 hivatásos munkása van.

Mit olvassunk a b ib liáb ó l: 
Szomorú vagy? — olvasd János 14. r. 
Csalódott vagy ? — olvasd a 27. zsoltárt. 
Nyugtalan lelkiismereted? — Olvasd az 51. 

zsoltárt.
Gondokkal küzdesz ? — olvasd Máté 6 : 

19—34. v.
Búskomor vagy ? — olvasd a 31. zsoltárt. 
Csüggedt vagy ? — olvasd Ezsaiás 40 r. 
Kételkedés fogott el? — olvasd Ján. 7 : 17. 
Erősebbnek látod a bűnt, mint Istent ? — 

olvasd a 91. zsoltárt.
Gyenge a hited? — olvasd a Zsid. 11. r. 
Nincs nyugalmad, békéd ? — olvasd a Máté 

11 : 25—30. versét.
Keresztyén bizonyosságra vágyói ? — olvasd 

a Róm. 8, 1—30. versét.
Kegyes adomány. Özv. Soltz Gyuláné, 

szül. Heincz Emma a Selmecbányái evang. 
nőegyletnek régibb 300 koronás adományát 
az egylet javára 700 koronával egészítette ki 
kerek 1000 koronára. A nagylelkű és nemesszívű 
adományért a nőegylet ezúttal is hálás kö
szönetét mond s Isten áldását kéri mind az 
adományozóra, mind pedig az adományra.

Itthonról.
Ahol a fegyverre nem vigyáznak.

Váradi Mihály hajdúböszörményi gazdag bir
tokos fia a tanyán egy ócska, rozsdás pus
kát nézegetett. A fegyver véletlenül elsült és 
a sőrétek Váradi jobb oldalába fúródtak. A 
fiatalember vérmérgezést kapott és meghalt. 
— Györösi János füzesgyarmati községi fő
pénztáros 16 éves fia apja vadászvegyvérét 
babrálgatta. A fegyver elsült és a golyo meg
ölte a vigyázatlan fiút

Elhalasztották a sorozást. Az idei 
fősorozast Magyarországon ép úgy, mint 
Ausztriában további intézkedésig elhalasztot
ták.

A z ország1 dolgáró l.
A politikai helyzet. A képviselöház a 

váltótörvény letárgyalása után a választó
kerületek beosztásáról szóló törvényjavas
latot, azután pedig a hajóstársaságok állami 
támogatásáról szóló javaslatot fogja tá r
gyalni. A választókerületek beosztásáról 
szóló javaslat tárgyalása alkalmával az el
lenzék is bemegy a Házba, hir szerint azon
ban nem rendez nagyobb szabású vitát, 
mert neki is az a célja, hogy az uj válasz
tások már az uj törvény alapján folyjanak 
le. Más hírforrások szerint azonban a ja 
vaslat tárgyalása alkalmával tényleg hosszú 
és nagy vita várható.

A delegációk. A delegációk üléseit áp
rilis hóra halasztották el. Az ülések idejére 
hir szerint a király is Budapestre fog ér
kezni és hosszabb ideig tartózkodik Magyar- 
országon.

A n a g y v ilá g b ó l.
Borzalmas vihar az Óceánon. Az At

lanti Óceánon borzalmas viharok tomboltak.

Blarington közelében egy ismeretlen nagy 
hajó zátonyra jutott.

Egy millió dollár a föld körülrepü- 
léséert. A Panama-kiállítás rendező bizott
sága a föld körülrepülésére kitűzött dijat 
egy millióra emelte föl és a föltételeket meg
könnyítette. A repülés időtartamát is meg- 
hosszabitották százhúsz napra.

Kossuth-szobor Filadelfiában. Filadel- 
fiában, a hol 20 ezer magyar honfitársunk 
é l : Kossuth-szobor fölállítását határozták 
el. így talán Klivlend után Filadelfiának is 
lesz Kossuth szobra.

A Harangszó perselye.
A H arangszó terjesztésére eddig be

folyt 233 kor. 18 fill. Újabban adakoztak: 
Czipott Géza Szeritgotlhárd 1 K, özv. Kecs
kés Józsefné Újmalomsok 1 K, özv. Vojtkó 
Pálné Sopron 2 K, Frecska Jánosné Sopron 
2 K. Összesen 239 K 18 fillér.

A jókedvű adakozót szereti az Isten I

S ZE R KE S Z T ŐI  ÜZENETEK.

Z. M. Pápa és Sch. E. Cservenka.
Előfizetésük már októberben já r t le. A most 
beküldött 250 K-ért a lapot 1914. október 
végéig küldjük. — M. S. Nspátró. Köszö
nöm. Legközelebb jön S z ív . üdv. — E. I. 
Sbánya. Köszönöm. Nagyon szükséges a 
napi események ilyen megvdágitása. S z ív . 
üdv. — P. V. Boba. Köszönet a szép 
könyvért. Legközelebb kitűzzük. S z ív . üdv. 
— Theologus. Köszönöm. Vallásos költe
ményekre nagy szükségünk van. Üdv.

Tanoncot keresek. sS 0nu
Steiner József divatárú cégnél egy 
jóravaló evang. fiú tanoncnak felvé
tetik. A felvételre vonatkozó részletek 
megtudhatók a fenti cégnél, esetleg 
az ev. lelkészi hivataltól is megsze
rezhetők az információk. 2—4

^ f

Toronyóra- 
17 készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n
(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban.
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e : $
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve.
■í______________=____________ . ' Yl

S z a l ó k y  Z s ig m o n d
szobrász ás kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szenthárom ságtér. 

H om okkő-, márvány-, gránit-, 
sy en it sirkőraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Épületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. isPártoljuk a törökbecsei ág. 
h. ev. egyházköz
ség  k ertészetét!!

Az evangélikus nagyközönségnek óhaj
tunk szolgálatot tenni, amikor rendelkezé
sére bocsátjuk fél áron, sőt azon alul is 
magvaink, cserjéink feleslegét, oly fajtákat 
is, melyeket még nem vezettek be a hazai 
magkereskedők. Csak a most létező legjobb 
fajokat tartjuk.

Kor.
K arotta 20 g r . . —.30 
Zeller 20 g r. . . —.20 
Petrezselyem  20 g r .—.10 
Retek V* kg. . . 1.25
S alá 'a  20 g r . . . —.25 
Zölden h asznált bab 

1/2 kg . . . .  -  .50 
C sem egetengeril kg . 1.20 
Spárgagyök. 100 db 3 .— 
Málna 100 tő . . 10.—

^  K or.
L aboda 1/2  kg . . 1.—
U gorka 20 g r. . — 25 
Tök 20 gr. . . . —.25 
G örögdinnye 20 g r. 1.50 
Paradicsom  20 g r. —.50 
Ó riás-duplahagym a 

i/a kg . . . . —.50 
B urgonya 1 kg. . —.20 
Szam ócza 100 tő . 3.— 
HamvasszederlOOtőlö.— 

Magot 5 kilón alul nem szállíthatunk. A 
csomagolást önköltségen számítjuk. A fajok
nál esetleg a közelebbi megjelölést is figye
lembe vesszük. A póstai vagy vasúti szál
lítás költsége a megrendelőt terheli. Vagy 
a pénz előleges beküldésekor, vagy után
véttel szállítunk.

Épületm unkát és m indennem ű  
javítást elfogadok. is

3—4 A törökbecsei ág. h. ev. 
egyházközség.

Győri m agyar énekeskönyvek
jutányos áron kaphatók a kiscsa- 
lomjai ág. h. ev. egyházban azon 
körülménynél fogva, hogy ezen egy
ház a dunántúli kér. magyar énekes
könyvet vette használatba. Az érdek
lődők forduljanak: Ág. h. ev. Lelkészi 
Hivatal. Kiscsalomja, u. p. Kővár. 
Hont m. 2 - 2

Egy evang. árva leány idősebb 
házaspárhoz vagy egyedül álló uri- 
nőhöz házvezetőnőül ajánlkozik. El
fogadna esetleg szolid üzletben, vagy 
irodában pénztárnoknői, vagy gép- 
irónői állást. Megkereséseket kiadó- 
hivatalunk továbbít. 5 _ 5
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POHL GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alaplttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .

Maiomberendezések.
Téglagyártó gépek.

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV E£S
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászon kötésben, táb lán  k e h e l ly e l ................................................K 2.20
Egészvászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
Egyszerű bő r „ » „ arany „ „ 6-—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8.—

„ borjubőr „ „ „ „ „ „ „ 12.—
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ ” 12* -
Dallamos könyvecske a  Kér. E n e k e sk ö n y v h ö z ...........................„ —.24
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek meg, 25°/o árengedm ényben részesülnek , de a szállítási költ
séget m indenkor a  rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell v iseln ie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

_____________________________________________________ 16

S. K O V A T S  
M ENYHÉRT
mű-orgona építő intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást, 

hangolást mérsékelt árak 
mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

_______________ azok javítását és hangolását. 13

ANGSTER JÓZSEF és  FIA
or^onaépltólr.

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy milleniuml éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami.aranyéremmel kitüntetve. 

Alapíthatott 1867-ben.

Orgona- és tiarmoniumgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építői. —

Ajánlják kitűnő hangú  és erős szerkezetű 
légnyom atú és elektrom os berendezésű

O R G O N Á I K A T
a  legjutányosabb árak  mellett m űvészi kivitelben. Raktáron kitűnő hangú

h a r m o n i u m o k  minden n a g y s á g b a n
E lektrom os fújtató készülékek.

Árjegyzéket kívánatra ingyen küld az „Egyházi Müipar“ szerkesztősége.

W E L L I S C H  B É L A
könyv-, papír-, zenemű-, író- és rajzszer-kereskedése

SZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Ajánlja a Nagytisztelelű Lelkész Urak nagybecsű 
figyelmébe raktáron levő egyházi nyomtatványait, 
úgymint: születési, halálozási, esketési, konfir
máltak anyakönyvét és anyakönyvi kivonatait. 
Ima-, énekes- és tankönyvek liasonlókép nagy 
választékban raktáron vannak. Jegyző- és száma

dási könyvek stb. minden árban kaphatók. 
Szolid áraki Pontos és gyors kiszolgálási

E :

E:

EfIHEErSQlJ; =0
Elsőrendű liaranggyár, szerel a ki
tűnő Pozdecli-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1808. Telefon 77—51. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m .: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, esetleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok kicserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat jutányos áron. 
K öltségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstüzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
emelőket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisztességes kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I

IK»̂ 2£Cr«ll

Feiwel
utódai

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  is

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X., Kolozsvári-utca 13.

Ai-jeg-yasélt ingyen ús bérmentve !

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



r
IV. évfolyam. 1914. március 1. 19-ik szám.

VALLÁSOS NÉPLAP.
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , kézira tok  éa m indennem ű meg

keresések  a szerkesztőség  oím ére Körmendre (V asvárm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító  is.

TARTALOM: A böjt kapujában. — E n d re ffy  J á n o s :  A vadságról. — E . J . : Barns Róbert, a londoni vértanú. — B a ld a u f  G u sz 
tá v  : A harangokról (Folytatás és vége.) — K a p i  B é la : Ami erősebb az embernél. (Elbeszélés.) — A bibliai rejtvények megfej

tőinek névsora. (Folytatás.) — Ország-Világ. — Persely.

A böjt kapujában.
Azt mondja az Úr: Térjetek 

meg én hozzám teljes szívetek 
szerint, böjtöléssel is, sírással is, 
kesergéssel is. — És szaggassátok 
szivetek, nem ruháitokat, és té r
je tek  a ti Uratokhoz Istentekhez: 
mert ö kegyelmes és irgalmas, 
késedelmes a haragra, és nagy 
kegyelmességü, s megtartózik a 
büntetéstől. Jóéi II. 12 — 13.

Nem-e az az igazi böjt, hogy 
megnyisd a gonoszság bilincseit, 
az igának kötelékeit megoldjad és 
szabadon bocsásd az elnyomotta
kat? Nem az-e az igazi böjt, hogy 
az éhezőknek megszegd a kenye
ret és a szegény bujdosót házad
ba bevigyed, ha mezítelent látsz, 
felruházod? Ezs. 58, 6 —7.

Jóllehet Fiú volna, mindazáltal 
azokból, a melyeket szenvedett, 
megtanulta az engedelmességet. 
És megszenteltetvén lett az örök 
idvességnek oka, mindeneknek akik 
néki engednek. Zsid. lev. V. 8 —9.

Mivelhogy azért atyámfiai, sza
badságunk vagyon, az Istennek

szentséges helyébe való bemene
telre a Jézus vére ál tal: Az úton, 
melyet szentelt nékünk új és élő 
út gyanánt, a kárpit által, azaz az 
ő teste által. És mivelhogy vagyon 
nagy Papunk, ki az Isten házának 
Fejedelm e; Járuljunk igaz szívvel 
és hitnek bizonyos bizodalmával, 
a gonosz lelkiesmérettöl megtisz
tult szivekkel. És megmosván tes
tünket tiszta vízzel, tartsuk meg a 
mi reménységünknek tántorgás 
nélkül való vallását, m ert igaz az, 
aki ígéretet tett. Zsid. lev. X. 19—23. 

..... -  t  ......... .. ...

A vadságról.
Ir ta : Endreffy János.

Rémes riadalom verte föl városunk 
utcáit. Az emberek m igukból kikelve 
borzadállyal adták to' íbb a rémhírt: 
„Lefejeztek egy embert. ..  Össze
akadt egy részeg kocsis egy mészá
roslegénnyel, a kocsis ostorával rá
ütött, mire a mészároslegény dühé
ben előkapta taglóját és egy suhin
tással lefejezte a kocsist... Bor
zasztó ! . . .  “ Másnap reggel a városban 
már mindenki a lefejezésről beszélt.

Az érzékenyebb lelküek a gyehenna 
tüzére kívánták a hóhér mészáros
legényt vagy a legelső akácfán sze
rették volna lógni látni — elrettentő 
például. Sokan el se hitték. Egysze
rűen lehetetlennek tartottak ilyen 
állati vadságot egy emberben. Jó 
magam is, bár a felháborodó izga
tottság nem kímélt meg, bizonyos 
kétellyel hallgattam az „eset“-et tár
gyaló hireket, tudván azt, hogy ha 
hiteles szemtanuk nincsenek, a való 
tényeket a képzelő tehetség hamar 
kész pótolni. Sajnos ez esetben a 
lényeg igaz volt; a mészároslegény, 
nem ugyan taglóval, hanem késsel 
oly hatalmas vágást hasított a kocsis 
nyakán, hogy kis idő múlva kiszen
vedett. Nem ismerték fel szegényt 
saját vérétől. Nem is csoda, hogy 
aki látta, fej nélküli törzsnek nézte 
a vértócsában fetrengő embert.

Nem szándékom kutatni e hóhér 
munkának egyes részeit. Ennek föl
tárása a bíróság feladata. Engem e 
szomorú tényben csak az foglalkoz
tat, hogy ezt egy ember tette, kiről 
szószékeink azt hirdetik, hogy a te
remtés koronája és akit Isten saját 
képére és hasonlatosságára teremtett i
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Ó ember, hogy tudhatsz lesülyedni 
ily mélyen a posvány bűzébe. . .  
hogy tudhatsz olyanná lenni, mint 
a sárga tigris, amelyről azt mondja 
a költő, hogy .fiát eszi, ha éhezik!“ 
Ó Isten képére és hasonlatosságára 
teremtett ember, hogy tudod lénye
det ennyire megtagadni,..  . hogy 
tudsz olyanná lenni, mint a sakál 
vagy az emberi sírt is tölkaparó hi
éna ? 1 — Eszembe jut kis falunk 
boldgult öreg egyházfija, kitől a búcsú 
után következő napon mindig meg 
szoktam kérdezni: „No Károly bácsi 
hány legényt csaptak tegnap agyon ?“ 
S az öreg, kit ezek az újságok már 
nem izgattak föl, pedig volt neki két 
legény fia, közönyösen felelte: „Sem
mi az egész. Csak kettőt csaptak 
agyon“. „Meg is haltak?“ „Meg“ — 
volt a felelet. Az öreg még ennél is 
különb időket élt át, mikor még fia
tal volt, azért nem hatottak rá az 
ilyen „semmi“-ségek, ha csak kettő
vel kevesebb legény lett a faluban. 
Mikor még ő húsz esztendős volt
— hej de más világ is volt a z ! — 
búcsúkor csapatostul álltak, ültek 
vagy feküdtek a községi orvos tor
nácán a megbicskázottak, várva a 
bekötözést. A kocsmából saroglyán
— amin a disznót viszik pörkölni
— hordták a doktorhoz a sebesülte
ket. S a könnyebben sérültek még 
kötődtek is az örökösen jókedvű 
doktorral: „Orvos úr, lassan megy 
a „munkai“ Miért nem vesz varró
gépet, hamarább összevarrna ben
nünket ? I Az idő drága. . .  1

Igaza van Rotterdámi Erasmusnak, 
Luther kortársának, ki azt mondta, 
hogy az emberben két lény szunnyad: 
egy bestia és egy isten. Csak az a 
kérdés, hogy melyik az erősebb, 
melyiknek jut döntő befolyás az 
egyén életében ? Még helyesebben 
úgy lehetne mondani, hogy melyi
ket engedi az ember életnyilvánulá- 
saiban érvényesülni: az állatot vagy 
Istent? Mindkettőt lehet hatni engedni, 
de el is fojtani. Ha a bestia ura éle
tünknek, átható kovásszá a bűn lesz 
bennünk, melynek szabadon burján
zik oldalhajtása, a vadság s elnémítja 
bennünk a jó sugallatát. . .  s hall
gatásra, sőt távozásra bírja az istent. 
De munkálkodhatik bennünk Isten 
is Szentleikének erejével, az ő ke
gyelme által. De erőszakkal nem 
kezd a Szentlélek munkába miben- 
nünk. Önkéntes befogadásra, hívásra 
vár. Kérnünk kell a Szentlélek aján
dékát, mert az kegyelem. Befogad
hatjuk, ez a szabadságunk meg van, 
de el is utasíthatjuk. S a botor em

ber többnyire ezt teszi, nem hogy 
térdre hullva könyörögne: „Jövel 
Szentlélek Úristen, lelkünk vigaszta
ló j a . . . “

És mégis mily sokszor halljuk 
napjainkban emlegetni, hogy nincs 
már szükség az evangéliumra, mert 
már fölvilágosodottak vagyunk. Mintha 
az evangélium érvénye ránk nézve 
attól függne, hogy fölvilágosodottak 
vagyunk-e vagy sem ! De jobbak 
vagyunk-e, ez a kérdés! Nincs már 
bűn a világban, hogy bűnbocsánatra 
szorulnánk? Nem azért nem kell a 
természeti embernek az evangélium, 
mert fölvilágosodott, hanem mert 
bűnös és nem tudja s nem is akarja 
tudni, hogy az. Lázong természete 
az ellen, hogy kegyelemből éljen. 
Bűnismeret és bűnbánat nélkül ké
nyelmesebb élni. És a természeti 
ember szeret kényelmesen élni. Isten 
nélkül tehet olyat is, amit az ő jelenléte 
meg nem tűrne. Nem a fejének, 
hanem szivének nincs szüksége Is
tenre, Krisztusra. Pedig, hol nem süt 
az égen a lélek napja, ott nyirkos 
homály, kriptái hangulat van s nő
nek, tenyésznek a penészgombák, 
bacillusok milliói.. . Hol pedig bűn 
van, ott bűnbánatra, bűnbocsánatra, 
evangéliumra. Megváltóra van szük
ség. Ne féljen az a szülő, ki gyer
meke kezét imára kulcsolja s Jézus 
nevét tanítja kimondani, hogy vala
mikor taglóval ront vadul felebarát
jára. De tisztára se akarja mosni 
kezeit, midőn tulajdon magzata meg
átkozza hitvány neveléséért — a 
bitófa alatt 1 Ismertem egy parasztfiút, 
ki az elemi iskolában a legrakoncát
lanabb és vadabb volt s még tanító
jára is kezet emelt. Szegény anyja 
kezeit tördelve panaszkodta, hogy 
nem bir vad gyermekével. Apja ne
velés helyett vasárnaponként — meg
verte. Ez volt a nevelés. Ez a fiú 
most gyilkosság miatt börtönben ül 
s nem tudom mikor kikerül, nem 
fog-e ősz hajszál vegyülni koromfe
kete hajába. Pedig akkor még a vad
ság csak bontakozni kezdett lelké
ben, amit ki lehetett volna nyesni 
onnét a nevelés késével; de ha nap
nap után élni, fejlődni hagyjuk a 
bestiát, akkor később nem bírunk 
vele, nem mi leszünk urai, hanem 
ő nekünk. Addig hajlítsd a fát, míg 
vessző, mert később törik — mondja 
helyesen a példaszó is.

Az emberi vadság a bűn fájának 
rút fattyúhajtása, melyet irtani Ist- 
tentől rendelt szent kötelességünk. 
E munkából mindenkinek ki kell 
venni a maga részét és pedig első

sorban saját körében. Hisz a mi kö
telességeink is adott viszonyaink, 
közelfekvő életkörülményeinkben van
nak, nem pedig a távol messzeség
ben, hová szemünk is alig lát. A mi 
hétköznapi kötelességeink teljesítésé
ben meg kell tanulnunk örömünket 
lelni. Ez a lutheránus józan életföl
fogás. Hivatásunkban s adott viszo
nyainkban tanuljuk meg isteni s em
beri kötelességeinket, tanuljuk meg 
irtani a gazt, szeretni a jót. Dosz- 
tojevszkij-nek, a nagy orosz regény
írónak szép mondását nem lehet 
eléggé hangsúlyozni s újból és újból 
megszívlelésre ajánlani: „Ha minden 
orosz csak egy-egy fát ültetne életé
ben, Oroszországból virágos kert 
lenne. S ha mindenki csak egy em
bert boldogítana életében szeretetével, 
e világból — paradicsom válnék.“

Márciustól kezdve lapunk kéthe
tenként jelenik meg. Tehát a leg
közelebbi szám március 15-ére 

jelenik meg.

Barns Róbert,
a londoni vértanú.

Az 1500-ik esztendőnek július ha
vában Barns Róbertét Jézus Krisztus 
evangeliomáért Angolországnak fővá
rosában Londonban börtönbe veték s 
onnan nem sok idő múlva a piacra 
vivék, hogy megégetnék. Útközben 
barátságosan beszélget vala a soka
sággal angol és német nyelveken, 
vigasztalja és áldja vala őket és öröm
mel méné arra a helyre, hol meg 
kelle halnia. Minekutánna pedig meg
érkezett volna a máglya tüzéhez, 
melyben életét dicső halállal bevégezni 
rendelte vala a Gondviselés, hitéről 
vallást kezde tenni ekképen: „Hiszem, 
hogy van örök, mindenható, élő igaz 
Isten, égnek és földnek és minden 
bennevalónak javunkra való teremtője, 
ki igazgata engem is tökéletes bölcses
sége és nagy hatalma által. Hiszem, 
hogy Ádám folt nélküli kegyesnek 
teremtetett vala és ő maga és mi 
valamennyien bukása által bűnösök 
levénk, méltók a halálra, kárhozatra, 
pokolra. Hiszem, hogy Isténnek fia 
válságunkra és üdvösségünkre lett 
vala emberré, Szentiélektől fogantat- 
ván, szűz Máriától születvén. . .  és 
halálra ítéltetett és meghala a kereszt
fán bűneinkért. Hiszem, hogy az Úr 
Jézus Krisztus drága és szent vére 
Istent kiengesztelte vala és a mi bű
neinket nem fogja nézni majdan az
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ő érdeméért. Istennek kegyelméből 
és könyörületessége által hiszem a 
bűnök bocsánatát és az örök-életet.“

Amikor pedig ilyen hitvallást tett 
volna D. Bams, egy férfi lépe hozzá 
s ezt kérdi vala tőle, mondván: „Mit 
mondasz a boldogságos szt. szűz fe
lől ?“ Bams így felele: „Tiszta szűz 
vala, ki Jézus Krisztust foganta és 
szülte vala.“ Amidőn pedig ekképen 
beszélt volna, megparancsolá néki a 
biró, ki ott állt vala a tűz mellett, 
hogy hallgasson, mondván: „Barns 
mester, többet nem fogsz szólni vé
lem!“ Erre így felelt D. Barns, mond
ván: „Biró uram, hallgass meg még 
ez alkalommal boszankodás nélkül 
engemet, mert kis idő múlván már 
úgy sem lehet. Ha pedig olyat találna 
ajakam mondani, ami nem találna 
tetszésre előtted, úgy ints kezeddel 
s én majd hallgatni fogok.“ — Kis 
idő múlva hozzálépe egy másik s 
ezt mondja vala néki: „Barns mes
ter, mit mondasz a keresztség és az 
oltári szentség felől ?“ Erre a mester 
ekképen felelt vala : „A szt. kereszt- 
ségről azt vallom, hogy az Istennek 
rendelése, a lelkeknek üdvösségekre 
vagyon; akik újra keresztelnek, nem 
járnak Isten utaiban. Én nem is tar
tottam vala soha vélük.“ Annakutánna 
Krisztus testének és vérének szent
ségéről ezeket mondotta vala: „Min
denkoron úgy tanítottam és vallom 
ezen órában is, hogy a sakra mentőm 
szent és áldott rendelés, Krisztus sza
vának és parancsának általa, Krisztus 
Urunknak csodálatos módon való 
valóságos teste és vére, melyet szűz 
Mária fogant és szült vala és amelyet 
az ő rendelése szerént kell mindenkor 
használnunk üdvösségünkre.* — Is
mét hozzáméne egy a szolgák közül 
és ezt kérdi vala tőle: „Mit tartasz 
a szentek felől?“ Szóla erre ezenké- 
pen : „A szentekről azt vallom, hogy 
szentek mindazok, kik a szt. írás 
szerént Istenbe vetik bizodalmukat, 
szavát valóságosan megcselekszik és 
mindenkor követik és ilyen hitben 
halnak meg — Isten dicsőségére. De 
hogy a szentek közbenjárók lennének 
és érettünk imádkoznának, arra nem 
leltem vala a szt. írásban bizonyságot. 
Erős bizonyos azonban, hogy Jézus 
Krisztus meghalt miérettünk, felméne

a mennybe, üle Istennek jobbjára és 
imádkozik érettünk most és mind- 
örökkön örökké.“

Minekutánna pedig látta volna, hogy 
csak hiábavaló és semmis kérdések
kel terhelik vala, és hogy végórája 
mindegyre közelebb, imádkozni kez
dett vala ilyenképen: „Örök, igaz és 
szent Isten, Atya, Fiú és Szentlélek, 
isteni szenthármasság, légy irgalmas 
nékem bűnösnek Jézus Krisztus ér
deméért. Örökkévaló, élő Istenem, én 
szegény bűnös kérlek téged alázato
san, légy nékem kegyelmes. Két nagy 
parancsot adál énnékem, hogy Isten
ségedet és felebarátomat mindenek- 
fölött szeressem és én méltatlan szol
gája valék a te szentséges Igédnek. 
Ne bánj el vélem az én érdemem, 
hanem a te kegyelmességed szerint.“ 
Ezeknek utánna a birákhoz fordulván, 
akik a király udvarából valók valának, 
szóla nékik a következőképen: „Mond
játok meg a felséges királynak, hogy 
ez vala Barnsnak hozzá utolsó ké
relme: „Tartsa meg birodalmában az 
igaz keresztyén vallást és szt. evan- 
géliomot, nem hallgatván senkinek 
eltérítő beszédére. Viseljen gondot a 
felséges uralkodó a szt. házasságra 
és ne engedje, hogy valaki házastár
sát elégséges ok és bűn nélkül el
hagyhassa. Mondjátok meg a királyi 
felségnek, hogy tiltatná el és bűntet
tetné meg a kárhozatos esküvéseket, 
mert soha világi életemben nem hal
lottam vala olyan esküvéseket, mint 
amilyenek Angolországban használ
tatnak. Vetné el a pápás és szerzetesi 
felsőséget és képmutatást. . . “

Amikoron Doktor Barns ezen dol
gokról beszélt vala, intettek neki, 
hogy elhallgasson. De ő ezt mondá 
nékiek: „Nem szóltam vala gonosz 
dolgot, hanem ha arra kértem a ki
rályi felséget, hogy meg ne feledkez
nék a szegény szükséget szenvedő 
emberekről juttatván nékik a lelki ja
vakból és mennyei kincseiből Őrizze 
meg Jézus Krisztus kegyelme őt, meg 
fiát az ifjú herceget, adjon néki hosz- 
szú életet, hogy bevégezhetné szt. 
vallásunk dolgát, mint az ő atyja 
megkezdett vala. Ámen.“ Mikor pedig 
ezen beszédét is bevégezte volna, a 
bíróhoz fordulván ezt mondja vala 
néki: „Mielőtt eltávoznék e földi élet

ből, látni óhajtanám a cikkelyt, hogy 
miért kelle meghalnom.“ „Nincsen a 
törvényben ellenetek külön cikkely“ 
— felele a biró. „Ha nincsen cikkely 
a törvényben ellenem — mondá Dok
tor Barns — akkor azt kell gondol
nom, hogy a parlament azelőtt való 
határozmányai következtében kárhoz- 
tattatom a halálra. Kész vagyok im
már elszenvedni —. csak te légy hoz
zám Uram Jézus kegyelmes. Mennyei 
Atyám, a te szent kezeidbe ajánlom 
az én lelkemet.“

És a máglya tüze, mint alája rak
tak vala, sűrű füstben gomolygani 
kezdve az ég felé és a mártír átszel
lemült orcával várta vala benne a 
halált. ..

m

A harangokról.
Irta : K aldauf G usztáv .

(Folytatás.)

A harangoknak meghuzattatását ev. 
egyházunkban a szokásjog állapítja 
meg, rendkívüli esetekben a gyüle
kezeti közgyűlés, a presbitérium, eset
leg az egyházi főhatóság rendeli el.

Ne gondoljuk azonban, hogy a ha
rangoknak szabad használata feletti 
rendelkezés mindenkor biztosítva volt 
egyházunknak. Az ellenreformáció 
idejében,- amikor az evang. egyház 
vallásszabadsága, dacára a vallás- 
szabadságot biztosító törvényeknek 
különféleképen korlátoztatott és a 
lelkiismereti meggyőződés szerinti val
lásgyakorlat tiltva volt: harangok meg
fogyatkozott számú templomunkon 
alig találtattak. Maguknak a templo
moknak építése is felsőbb hatóságnak 
vagy éppen a királynak engedélyétől 
függött, és ha a templomok építésé
hez meg is jött az engedély, ezzel 
még nem volt kimondva az is, hogy 
a templomok mellé tornyok is emel
hetők és hogy ezekben harangok al
kalmazhatók. Még az annyira felvi
lágosodott II. József császár, a ma
gyarok koronázatlan királya sem tu
dott teljesen szabadulni korának a 
katholicismust pártoló s ezeket min
denképen előnyben részesítő környe
zetének befolyásától. Amikor 1781- 
ben kiadja „türelmi rendeletét* a 2.

E lm arad o ttn ak  tek in th e tjü k  a z t a  k ö zség e t, ahol 
fo g y a sz tá s i sz ö v e tk e z e t nincs I

A fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti be egy-egy 
falu népe m indennem ű h áz tar tás i és gazdasági c ikke it és 
ita lszükség letét a leg ju tányosabban , úgyszin tén  ham isí
ta tla n  m inőségben. — A m elyik  községben fogyasztási 
szövetkezetét akarnak  lé te s íten i, a mozgalom kezdői for
du ljanak  ú tba igazításért a  -:■■■■■ --------■■■ ■ ■ ■ ■■ =

a  M agyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i és É rté k e 
s í tő  S zö v e tk eze téh e z , B udapest

IX., Közraktár-utca 34. szám. 19
(S aját palo tá jában.) — A  HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  50 millió

" ..........—1 korona évi forgalom m al. ■■ ■■■■ -■■■ ■
L ev é lc ím : H A N G Y A , B udapest, postafiók 109. szám.
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pont alatt még ilyen korlátokat szab 
a protestáns egyházak vallásszabad
ságának : „Ha egy helyen száznál 
több protestáns lakik és ezek elsze
gényedés veszélye nélkül képesek 
gondoskodni templomról, papról és 
mesterről: építhetnek templomot, de 
torony és harangok nélkül.“ Az 
1790—91. szabadelvű országgyűlés
nek köszönhetjük, hogy e béklyó
tól is megszabadult egyházunk, a 
XXVI. t.-c. 1. §-sa teljes szabadságot 
adott templom-torony építésre és ha
rangok alkalmazására.

Sokat mondanak azért a mi evang. 
egyházunk harangjai, sokkal többet, 
mint a római katholikusok harangjai. 
A mi harangjaink nemcsak templomba 
hívnak, nem serkentenek csak imád
kozásra, nemcsak az a feladatuk, 
hogy az örök életútján távozókat el
sirassák — vagy amint a harangok 
hivatása a Schafhausen városában 
volt híres harangon olvasható: vivos 
voco mortuos plango funera frangó 
(az élőket hívom, a holtakat gyászo
lom és elsiratom) — a mi harangjaink 
szavából kisír egyházunk elnyomatá
sának minden keserűsége, minden 
fájdalma, másfelől zengésükből kicsen
dül a jelen idők vallásbékessége fe
letti diadalom érzete, az a boldogító 
biztatás, hogy szabadon hirdethetjük, 
rettegés nélkül hallgathatjuk hitbeli 
meggyőződésünk szerint Krisztus 
evangéliumát, hogy bátran és nyíltan 
imádhatjuk Istent lélekben és igaz
ságban.

Adja Isten, hogy ne is némuljanak 
el soha többé, hanem hogy inkább 
több és több helyen szólaljanak meg 
túlzengve a bűn hatalmát, hirdetve 
a menny diadalmát, hívjanak isten- 
tiszteletre, megtérésre, Isten dicsőí
tésére. (Vége.)

Ami erősebb az  embernél.
Elbeszélés. Irta : K ap i B éla.

Tizennegyedik fejezet

Az ashlandi bányában.
Földalatti világ, melyre örökös éj

szaka borul. . . .  Rejtelmes ország, 
melynek zeg-zugos útait elrejti a ho
mály . . . Kincsek kamrája, melyből az 
emberi tudás, ügyesség, akarat vilá
gító, melegítő, mozgató erőket hoz 
fel..  . Feketén erezett áldott föld, 
mely szelíd simítással letörli a holnap 
gondját a redős homlokról, kenyeret 
ad ember, asszony, éhező gyermek 
kezébe, ruhát dob a didergő testre,

és otthont épít, meleg fészket a csa
ládnak . . . Méregkeverő gonosztevő, 
ki a levegőbe szétszórja gyilkoló mér
gét, lesápaszlja arcukról az egészség 
rózsáját, mélyre ássa szemüket és 
napról-napra, lassan-lassan szívatja be 
velük a biztos halált. . .  Feketébe öl
tözött, fojtó gázt okádó hóhér, ki 
ketrecéből kiszabadult oroszlánként 
rohanja végig a rejtett utakat, felveti 
a hosszú kőfolyosókat, romokba dönti 
a boltozatokat, tűztengerré teszi a 
földnek mélyét s kínzó halálba ker
geti az emberek százait. .. .  Ez a 
bánya.

Mikor Istenes először megállt Penn- 
silvániában, az ashlandi bányakút 
szájánál, szívére szorította kezét, hogy 
egy kissé elcsöndesítse annak dobo
gását. A bányászok rendes kék vá
szon ruhájában volt, derekán szíjas 
övön a kőfejtő csákány, elől a bá
nyászlámpa, fején a bányász sipka. 
Sápadt, kora vén, horpadt mellű ala
kok jöttek, mentek. Az ismerősök 
fáradt, lemondó fejbiccentéssel üdvö
zölték egymást: — „szerencse föl!....“ 
Végre szólt a csengetyű, rákerült a 
sor. — Isten segíts! . . .  — mondta 
magában Istenes. A következő pilla
natban nagy zakatolással megindult 
a kocsi s egy szemhunyorítás múlva 
eltűnt szemük elől a világosság. Az 
erős levegőnyomás, meg a szénporos 
levegő megfeküdte mellét. A zakato
lástól zúgott az agya s szíve, ez a 
hitvány, öklömnyi húsdarab úgy re
megett, mint fagyasztó januári hideg
ben a kis madár a zuzmarás ágon. 
Most, most szakad el az acélsodrony!... 
Most, most biztosan alázuhanok a 
feneketlen mélységbe. . .  És többet 
nem látom meg az Isten szabad egét, 
az aranyos verőfényt, a lombos fát, 
a virágot nyitó rétet!. . .  Egyszerre 
csak összekulcsolódott keze s elkezdte 
az imádságot: — Mi Atyánk. . .

Lenn a bányában széles folyosó 
húzódik végig. Mindenfelé villanylám
pák égnek s fényük visszaverődik a 
boltozat- és oldalfalak palás rétegén. 
Oldalt zörögve járnak a szénkutyák 
(szénkocsik) s szállítják a már kibá
nyászott szenet. A széles aknából 
jobbra-balra szűkebb folyosók nyílnak, 
de mintha mindegyik a halál folyo
sója lenne, embert seholsem lát a szem.

— Vigyázz, ez a drót öl, mondja 
a munkavezető s rámutat a fal men
tén húzódó villanyvezető sodronyra. 
Aki hozzáér, menten meghal!

Ahogy mindig beljebb húzódnak, 
egyforma kopácsoló nesz üti meg 
fülüket. Jobbra-balra mindenfelé új, 
mindig szűkebb, alacsonyabb folyo

sók nyílnak, s mintha csak fekete 
palástra szétszórt csillagokat hímzett 
volna a kéz, a messze távolban fel- 
csillanik egy-egy lámpácska világos
sága. Lassankint elfogynak a villany
lámpák s csak az ide-oda libbenő 
bányászlámpa mutatja, hogy emberek 
vannak a bányában.

A munkavezető alacsony mellék
fúrásba vezeti Istenest. Most már 
nemcsak hogy görnyedezve járnak, 
hanem hason csúsznak előre.

— Ez lesz a munkád. Mindjárt ide 
érkezik a gép, akkor ellapátolod 
előtte a lehullott törmelékeket. Vigyázni 
kell, de félni nem ! Nem veszedelmes ! 
Csak arra ügyelj, hogy legalább há
rom lépéssel a gép előtt járj! . . .

Beállította Istenest egy kis folyosó 
szájába, azután elment, öt perc múlva 
megérkezett a gép. Ha a zörgése, meg 
a mögötte megcsillanó lámpa nem 
mondta volna, bizonyosan észre sem 
vette volna. Az egész gép egy ala
csony alkotmány volt, mely mögött 
hason csúszva két bányász közele
dett. Ezek irányították a gépet.

— Halloó !. .. Halloó ! . . .  kiáltot
ták elnyújtott hangon.

— Halloó!...  Halloó!...  felelt 
Istenes.

— Rendben van, mehetünk !. . .  
mondta az egyik.

Istenes nem állhatta meg, átköszönt 
nekik : — Adj’ Isten ! . . .

— Hát te is magyar vagy ?. . . No, 
annál jobb !. . .  Hát előre ! . . .

Megindult a munka. Istenes ellapá
tolta a törmeléket, a másik kettő meg 
irányította a gépet. A gépből oldalt 
két hosszú kar nyúlt ki, forgott is, 
fűrészelt is s mélyen belevágódott az 
oldalfalakba.

— Hát ez mire jó ? . . .  kérdezte 
Istenes, mikor az egyik fúrás szélén 
megálltak.

— Hát most így bányásznak, — 
felelt a gép mögötti munkás. Nem 
csákányoznak, kalapálnak, n.em ha
salnak, hátainak annyit, mint azelőtt, 
hanem géppel fejtik a szenet. Látod 
a két kart, az belevág a falba s el
vágja a széneret a talajtól. Éjjel jön 
a tűzmester, lerobbantja a szenet, 
azután jönnek a rakodók, kutyákra 
rakják és megvan.

— Készen vagyunk, mehetünk !... 
kiáltott a másik.

A gép tovább zörgött s Istenes 
hason csúszva, verejtékezve lapátolta 
a törmeléket.

Egy pár hétig a rakodók közt is 
dolgozott. A belső fúrásokban kis 
talicskaszerű alkotmányra rakták a 
szenet, úgy húzták ki. A távoli fo-
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lyosókon, ahol nem voltak acélsod
ronyon szaladó villamos kutyák, ösz
vérek húzták a szenes kocsit. Sokkal 
gyorsabban ment a munka a villa
mos kocsikkal. Megrakták szénnel, 
azután mikor végeztek, a kalapácsuk 
gombjával megérintették a falon futó 
meztelen rézdrótot. Arra a motoros
nál, aki a villanyerőt dirigálja, meg
szólalt annak a folyosónak a csen- 
getyüje, ő nekieresztette az áramot 
s a következő percben megindult a 
kis kocsi s kifutott a sötét folyosó
ból. Ment is a munka jól. Egy-egy 
munkás 4—5 tonna szenet legyűrt 
naponként.

De azután a nagy munka ráült 
az arcukra. Kemény vonások baráz
dálták szájuk szögelletjét, szemeik 
beestek s mélyről villogtak elő, mint 
a sziklába vájt kút víztükre. A tár
nákban megszokták a görnyedt já
rást, válluk előreesett, mellük behor
padt. Kemény az a munka, amivel 
kenyerüket keresik. Barázdát járó 
földműves még aratáskor is játszva 
él a szegény bányamunkáshoz képest. 
Azt a törődést, amit neki el kell 
szenvednie, kevés ember ismeri. És 
mindennap az életével játszik. Tűz, 
robbanás, fojtó gáz, mind-mind a ha
lál birodalmának követei s ott set
tenkednek körülötte. Az elővigyázati 
intézkedések megtörténnek ugyan, 
vannak szellőztető nyílások, vannak 
készülékek, melyek a gázokat elve
zetik, a szénport sóval hintik be, 
hogy ne fejlődjék a bányák legrette
gettebb hatalmassága: a bányarém. 
Mert ahol ez végigszalad, ott az 
élet kapuja bezárult a szegény bá
nyamunkás előtt.

Egyik vasárnap a temetőben járt 
Mihály. Tudja Isten, az utóbbi idő
ben komoly gondolatok gyötörték, 
nehezen viselte el az emberek társa
ságát. Legszívesebben egyedül bo
lyongott vagy leült a temetőben egy 
vén fa árnyékába. Ilyenkor végigfu
totta életét. De hiába hessegette gon
dolatát, annál a véres eseménynél 
megakadt s nem ment tovább. Az
előtt csak néha jutott eszébe, most 
mindennap. Azelőtt csak a meggyil
kolt Andris halavány arca jelent meg 
előtte, most már mindig Földes 
Gyurkát is maga előtt látta, amint 
gyötrődik a fegyház cellájában. — 
.Mennyit átkozhat, mennyi átkot 
szórhat rám!. . . “ kiáltott fel egyszer 
kétségbeesve.

A temető közepe táján széles ha
lom emelkedett, a fejénél csiszolt 
márványemlék állt. Öt évvel ezelőtt 
nagy robbanás volt a bányában.

157-en pusztultak el, azok összeégett 
holttestét itt temették el. Anya, hit
ves, testvér, bizony még holtan se 
kapta vissza azt, akit mint élőt eresz
tett le a tárnába. Ez lesz az én sor
som is, mormogta Istenes. Ott pusz
tulok el a fekete folyosóban. Meg is 
érdemiem, jobb is lesz így I. . .  De 
hát megold-e ez a halál mindent?. . .  
Megnyitja-e a Földes Gyurka börtö
nét ? . . .  Hogyan halhatnék meg nyu
godtan, míg lehetőleg jóvá nem tet
tem vétkemet?.. .  Ezen azután hosz- 
szan elgondolkodott.

Egyik ünnepnapon őt is elcsalták 
a telep korcsmájába. Több száz ma
gyar munkás dolgozott a bányában, 
így nem csoda, hogy három cigány 
is letelepedett köztük s száraz fájá
val kilopta a guruló amerikai pénzt 
a szegény busuló magyar zsebéből. 
Az alacsony helyiségben szürkén fel
hőzik a pipafüst. Kecskelábas aszta
loknál félrecsapott sipkáju emberek 
duhajkodnak. A kormos arcuak va
lami amerikai nótát rángatnak a nyi
rettyűn, a többiek az asztalon verik 
hozzá a taktust.

— Ácsi 1...  Ide tíz üveggel abból 
a sörből, — kiált egy magyar legény, 
azután húzd a magyar bányász
nótát, hadd sírjon a lelkünk 1...

A magyarok összeterelődtek, a ci
gány nekikészült, s a szárazfán fel
sírt egy bús otthoni ének, sírva szóló 
magyar nóta. Csak egyik énekelte, a 
többi úgy dünyögte utána a verset:

Az ashlandi szénbányában,
A rosewelti nagy tárnában,
Búsul egy legény magában.
Szegény legény, magyar legény 
Szép hazádból hova mentél ? . . .
A babádtól messze estél! . . .
Fekete két izmos karja 
Fekete szén vérig marja,
Tüdejét is elszakgatja.
Vágd csak fiam, vágd a szenet 
Sirasd el a keservedet,
Szép babádat, nemzetedet! . . .
Nem nézhetsz már a szemébe,
Nem borulhatsz a földé^,
Nem temetnek az ölébe.
Robbanás lesz a harangszód,
Fojtó tűz a búcsúztatód,
— Szegény legény, magyar legény . . . 
Fekete szén a takaród ! . . .

Szólt a nóta, szállt a nóta.. .  És 
amint szállt, siró hangja szárnyát 
szegte a duhajkodó kedvnek. Elhall
gattak a kiabáló torkok s az asztalt 
verő öklök kisimultak. Maguk elé 
bámultak az emberek s a szemük 
elkezdett fényesedni. Szelíd szomorú
ság suhant át a lelkeken, azután a 
fejek lassanként csöndesen ráhanyat- 
lottak az összekulcsolt karokra. A 
cigány még akkor is húzta:

„ . . .  Robbanás lesz a harangszed, 
Fojtó tűz a búcsúztatód,
— Szegény legény, magyar legény . . .  
Fekete szén a takaród !. . .“

(F olytatjuk.)
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A z e g y h á z  k öréb ő l.
A pozsonyi egyetem  teológiai fakul

tása. Az evangélikus egyetemes egyház 
közgyűlési határozata folytán fölterjesztést 
intézett már 1912-ben, majd 1913. őszén is 
a közoktatásügyi minisztériumhoz, hogy az 
uj pozsonyi egyetemen evangélikus teológiai 
fakultást állítsanak föl és szervezzék állam
költségen. A miniszter az egyetemes egyház 
elnökségéhez intézett leiratában arról érte
síti az egyházat, hogy tekintettel az állam 
pénzügyi helyzetére, nincs abban a helyzet
ben, hogy a kérést most teljesítse.

A nőegy let jav ára . A magyarszombat
helyi ev. nőegylet f. hó 15-én saját pénz
tára javára zártkörű táncmulatságot rende
zett, mely az egyletnek 110 korona tiszta 
hasznot hozott. A felülfizetések névsorát az 
apró hirdetés rovatában közöljük.

Gyülekezeti közgyűlés. A kissomlyói 
közös gyülekezet február 15-én tartotta ren
des évi számadó közgyűlését, melyen a kö
vetkező feljegyzésre méltó határozatokat 
hozla: 1. Annak dacára, hogy a templom
építésből még fennmaradt adóssága teljesen 
letörlesztődött, — sőt közel 1000 korona 
megtakarított pénze is van már, — fenn
tartja az eddigi kivetési összeget, mely 
a templomépités, illetőleg adósságtörlesztés 
címén 400 korona évi rendkívüli e. adóval 
terhelte a híveket. Az így felszabaduló 400 
korona terhére azonban : a) megszünteti az 
erszénypénz szedését; b) megváltja az egy
házi tisztviselők és egyházfi erszénypénzét 
összesen 100 koronával, valamint a lelkész 
fájának fuvarját 50 koronával; c) beszünteti 
a házonkénti gvűjtéseket és ezek helyett 
megszavaz a gyámintézetnek évi 60 koronát 
(a legmagasabb összeget ami eddig e célra 
összesen összejött), a soproni tápintézetnek 
évi 10 és a kőszegi leányiskolának szintén 
évi 10 koronát. 2. A templomra és oltárra 
ajándékok címén eddig befolyt (1913-ban 
53 korona) és ezután befolyó összegeket 
egyházfentartási alapra tőkésíti, azt tehet
sége szerint — a pénztári maradékból is — 
növeli, mindaddig, míg akkora összegre 
nem szaporodik, amelynek kamatai elegen
dők lesznek a gyülekezet rendes e. adójának 
fedezésére. 3. Végül: részben az adakozási 
kedv fokozására, részben pedig a gyüleke
zeti jóltevők emlékének megörökítésére a 
templom falában egy márványtáblát helyez 
el, amelyre rávéseti mindazoknak neveit 
akik 100 koronánál nagyobb összeget hagyo
mányoztak, vagy hagyományoznak a gyüle
kezetnek.

Emeli ezen határozatok értékét, hogy 
minden ellenvetés nélkül, egyhangúlag a 
legnagyobb lelkesedéssel hozattak, ami a 
mai sokat ócsárolt önző, anyagias korszak
ban ritkaság számba megy és más gyüle
kezetnek is követendő például szolgálhat!

Különben a gyülekezetnek ez időszerint 
4199 kor. készpénz és körülbelül 10.000 
koronát érő ingatlan birtok-alapítványa van. 
Épületei mind jó karban, templom és gazda
sági épületek csak nemrég épültek. Száma
dásai mindig maradékkal zárulnak, (a leg
utóbbi számadás pénztári maradéka 388 K 
17 fillér), Hátralék sem a község sem a

magángyülekezetek számadásaiban nincsen. 
Pedig valaha igy is volt ám ! De a vezetők 
erélyes és következetes eljárásával néhány 
év alatt teljesen kiküszöböltetett!

Vallásos estély. F. évi február 15-én a 
a nagydémi ev. leányegyház iskolájában is 
megtartatott az első vallásos estély. Az is
kolaterem zsúfolásig megtelt vegyes val
lási! hallgatósággal. Az ünnepély egyházi 
énekkel kezdődött, melyet az iskolás növen
dékek az egybegyűltekkel együtt énekeltek. 
Ezt kövelte az egyház tanítójának, Boross 
Kálmánnak vallásosságra buzdító beszéde, 
majd három rendbeli mindmegannvi szép 
és életből merített vallásos példa felolvasása. 
Alkalmi vallásos költemények szavalata s 
egyes még ismeretlen uj egyházi ének el- 
zengedezése a gyerekek által egészítette ki 
a szép műsort, mely imádsággal ért be
fejezést.

Itthonról.
Szénné égett. Vajdahunvadon Zajzon 

István vasgyári munkás a pörkölő kemen
céhez ment, hogy melegedjék. Útközben egy 
kiálló szögben megbotlott és a kemencébe 
esett, ahol szénné égett.

Egy különös ember halála. Kisaszon- 
dnn meghalt Bók István 87 éves aggastyán, 
aki vakon jö tt a világra. Bók, dacára hogy 
nem látott, ismerte az egész falut, javította 
az órákat és szépen hegedült. E mellett év
tizedeken keresztül a közeli faluban lévő 
utolsó postáról Kisaszondra hordta a pos
tát.

Nyakszírtmerevedés a debreceni hu
szároknál. Debrecenben a katonai csapat
kórházban három huszárnál nyakszfrtmere- 
vedést konstatáltak az orvosok.

Farkasok Nagyvárad utcáin. Nagy ria
dalmat keltett Nagyváradon a város köze
pén lévő vármegyeháza környékén kétfarkas. 
Néhány perc múlva a Széles-utcában tűn
tek fel az ordasok. A sürü ködben mind
untalan eltűntek és ismét előbukkantak. A 
rendőrök a járókelő közönség miatt nem 
merték fegyverüket használni és a farka
soknak nyoma veszett.

Az ország- dolg-áról.
A képviselőház. A képviselőház leg

utóbbi tárgyalásain Mezössy Béla ország
gyűlési képviselő bizalmatlansági indítványt 
tett az elnökség ellen. Az indítványt a kép
viselőház többsége nem kívánta napirendre 
kitűzni s igy ez a Házban tárgyalás alá nem 
is került. A választókerületek beosztásáról 
szóló törvényjavaslat tárgyalása során a 
belügyminiszter, majd Mezőssy Béla és Ra- 
kovszky István mondtak nagyszabású be
szédet. A képviselői választókerületek be
osztására vonatkozó törvényjavaslatot a 
Ház általánosságban és szakaszonkint is el
fogadta négy módosítással és pedig a 
besztercebányai, a gyöngyösi, a torontáli 
és a zemplénmegyei székhelyekre vonatko
zólag. A románokkal folytatott tárgyalásról, 
amely meghiúsult, Tisza István miniszter- 
elnök tájékoztatta a Házat.

A képviselőház munkarendje. A képvi- 
selöház március másodikáig szünetet tart. 
Március másodikén a hajóstársaságokkal 
kötött szerződéseket tárgyalja a Ház és eb
ben a vitában résztvesznek a horvátországi 
képviselők és talán az ellenzék egy része. 
Azután következik a román tárgyalásról 
való vita, melyben az ellenzék szintén részt 
fog venni. Közben, alighanem már a jövő 
hónap másodikán vagy harmadikén Teleszky 
János pénzügyminiszter a Ház elé terjeszti 
az 1914. évi július elsejétől az 1915. évi 
június harmincadikáig szóló költségvetési 
évre vonatkozó állami költségvetést. Husvét 
után a delegációk kezdik meg a tanácskozást.

A n a g y v ilá g b ó l.
Wied herceg otthon. Albánia fejedelme, 

Vilmos uralkodó látogatásokat tett osztrák
magyar, német, francia, angol udvaroknál, 
s azután megtartotta bevonulását. Az Albán 
nép nagy lelkesedéssel és ünnepélyességgel 
fogadta.

Uralkodók látogatása Párisban. Az
angol királyi pár valószínűleg április 21-én, 
a dán királyi pár május 15 vagy 16-án Pá- 
risba érkezik.

Hivatalos kimutatás az amerikai be
vándorlásról Az Unió kormánya most tette 
közzé a múlt évben bevándorolt idegenek
ről szóló hivatalos kimutatást. E szerint 
1,197.892 idegen vándorolt be a múlt év
ben az Egyesült Államokba, ami az előző 
évi bevándorláshoz képest több mint 359 
ezerrel való emelkedést jelent. Hasonló 
nagyarányú bevándorlás 1907 óta nem volt. 
Az emigránsok legnagyobb része, 291.040 
ember Oroszországból, 265.542 Olaszország
ból, 137.245 Ausztriából, 117.580 Magyar- 
országból, a többi Európa más államaiból 
és Nyugatázsiából érkezett. A kikökőtőha- 
tóságok a törvény értelmében visszautasí
tottak 3461 embert. A newyorki lapokat és 
a politikai köröket most ismét erősen fog
lalkoztatja az a kérdés, hogy miként lehetne 
útját állni az ily nagyarányú bevándorlás
nak Hangoztatják, hogy az Unió, mely máris 
több mint százmillió lakost számlál, nem 
képes felszívni ennyi idegent, a nélkül hogy 
ne ártana a bennszülött lakosságnak. A mun
kásbizottság titkára, Wilson William, aki 
maga is Skótországból vándorolt Amerikába, 
nagy mozgalmat indított a bevándorlás 
eltiltására.

Bányarobbanás. A Jussovszka-bányá- 
ban (Oroszország) robbanás történt, a mely
nél nyolc munkás életét vesztette, hat sú 
lyosan megsebesült.

Egy öngyilkos milliomos hagyatéka.
Olaszországban egy Francovilla nevű fiatal 
milliomos két millió hétszázezer líra vagyo
nát a milánói kórházra hagyta.

Romboló viztölcsér. A délamerikai 
Oviedóban egy óriási viztölcsér rettenetes 
pusztítást okozott. A város környékét és 
mélyebben fekvő részét teljesen elborította 
az ár. Több vasútvonalon az ár elsodorta 
a hidakat, úgy hogy a forgalom megszakadt. 
Igen sok ember nagy nyomorba jutott.

A behavazott Newyork. Múlt héten 
nagy havazás volt Newyorkban. Hetvenezer
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hólapátoló dolgozott a roppant hótömeg 
eltakarításán.

Robbanás egy dinamitgyárban. A
Glaszgov mellett lévő ardeeni Nobel-dina- 
mitgyárban robbanás történt, melynek kö
vetkeztében hét ember életét vesztette, öt 
súlyosan megsebesült. A robbanás a gyár 
összes épületeit megrongálta.

Háromszázhuszonötezer munkátlan. 
A new^orki munkanélküliek száma három- 
százhuszonötezerre szaporodott. A nyomor 
igen nagy köztük.

Tüsszentő töm eg. Newyorkban az 58-ik 
utcai színházban a jegypénztár előtt vára
kozó mintegy ötven ember egyszerre csak 
elkezdett borzasztóan tüsszenteni. Hosszabb 
ideig tartott ez a különös hangverseny, 
amelynek számos hallgatója volt, akik aztán 
lassankint a jegyvásárlókkal versenyt tüsz- 
szögtek. Kiderült, hogy Toni Raciano egy 
fiatal olasz tréfából tüsszentő port fuvott 
a levegőbe és az okozta a szokatlan ese
ményt. A tréfás olaszt a rendőrségen tiz 
dollár büntetésre ítélték.

Tűzkatasztrófa Newyorkban. Nagy tűz 
pusztított Newyorkban. A tűz a nagy szél
ben csakhamar átterjedt hat bérházra, 
egy leánynevelőintézetre, egy fiúiskolára és 
egy nagy istállóra s valamennyi épület porig 
égett. Még nem tudják, hogy hány áldozata 
van a katasztrófának, de attól tartanak, 
hogy a gyári épületben egész sereg ember 
pusztult el. A nevelő-intézetből kétszázötven 
gyermeket és nevelőnőiket csak nagynehe- 
zen sikerült kimenteni. A kárt három millió 
dollárra becsülik.

A repülőernyős bravúrja. D'Ors fran
cia aviatikus újfajta ernyőt talált föl és 
néhány ezer főnyi közönség szemeláttára 
hihetetlen merész produkciókat végzett. 
Egy repülőgépen 3000 méter magasságba 
emelkedett és akkor feje fölött kifeszítve 
az ernyőt, leugrott. Harminckilenc másod
perc alatt simán ért földet és semmi baja 
sem történt.

34 fokos hideg. Az Egyesült Államok 
középső részén újra nagy hideg hullám vo
nult végig. A hőmérő sok helyen 34 fokot 
mutat a zérus alatt.

Elsülyedt angol hajó. A Miova nevű 
angol hajó Szorehan közelében két mért- 
földnyire a parttól elsülyedt. Nyolc ember 
életét vesztette. A kapitány megmenekült.

A Harangszó perselye.
A H aran g szó  terjesztésére eddig be

folyt 239 kor. 18 fül. Újabban adakoztak: 
Gömbös Mihályné Ostffiasszonyfa 1 K, 
Baranyai István Ostffiasszonyfa 1 K, Molnár 
Béla Beled T50 K, Bokor Sándorné Zsé 
dény 1 K, Ágoston Anna Zsédeny 1 K. 
összesen 244-68 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

SZERKES ZTŐI  ÜZENETEK.
T. K. Fszakony. Köszönöm a tudósí

tást. Lap zárta után jött, úgykogy a jövő 
számba osztottam be. Szeretettel üdv. — 
N. Oy. Zsédeny. A hírek a jövő számba 
jönnek. A nyomtatott munkánál egy ív 
alatt 16 nyomtatott oldalt kell érteni. Az 
írás sűrűsége szerint kell kiszámítani, hogy 
mennyi kézirat kell egy ívhez. Lehet a be
tűket és sorokat számításba venni. S z ív . 
üdv. — B. J. Daraboshegy. Tudomásunk 
szerint Lengyel Zoltán és Polónyi Géza 
orsz. képviselők róm. kath. vallásuak. Az 
utóbbi nem is olyan régen kath. gyűlésen 
heves támadást intézett a zsidóság ellen.

O A H O N A Á U A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1914 évi febr. hó 26-án.
Búza 20.70, Rozs 16.—, Árpa 14.80, Zab 

14.80. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

V E G Y E S  H I R D E T É S E K .
Egy h irde tés  d íja : Az első 10 szó (beleértve a  vas
tagbetűs cím sort) 1 kor. Azon tú l m inden további 

szó közönséges betűből szedve 6 fillér, 
l^elíilflzetők vagy  adakozók névsoránál soronkén t 

10 fillért szám ítunk.

A magyarszombathelyi ev. nőegylet 
mulatságán felü lfizettek :

Karlovitz Miklós, Takács Ferenc 5—5 K, 
Kiss Julianna, Letenyei János, Molnár Gyula 
4—4 K, Boór Lajos, Czigány Gyula, Farkas 
Mihály, Dafth Hezső dr. 3—3 K, Csurgai 
János, Hirschler Sándor, Kovács Márton, 
Kiss Margit, Major Dezső, Sebess Frigyes, 
Szabó Pál, Szekér József, Tóth János 2—2 
K, Árián Péter, özv. Benedek 1 -né, Csikar 
Zsuzsi, Gaál János, Imre Ferenc, Keller Mi
hály, Letenyei István, Micsinay György, 
Nagy Imre, Németh József, Szalay N., Szente 
Márton, Tóth Márton, öreg Varga József, 
K. Varga József, N. N. 1—1 K. A kegyes 
adományokért hálás köszönetét mond a 
nőegylet elnöksége.

ió házból való evang. árva leányt 
keresek négy kis leánykám mellé. 
Német nyelv ismerete szükséges. A 
leánykának fizetést biztosítok, de a 
családhoz tartozónak tekintem. Fel
világosítást ad Dávid Károlyné jegyző 
neje. Dég, (Veszprém-megye.)

a törökbecsei ág. 
h. ev. egyházköz
ség  k ertészetét!!

Az evangélikus nagyközönségnek óhaj
tunk szolgálatot tenni, amikor rendelkező-

Pártoljuk

sére bocsátjuk fél áron, sőt azon alul is 
magvaink, cserjéink feleslegét, oly fajtákat 
is, melyeket még ném vezettek be a hazai 
magkereskedők. Csak a most létező legjobb 
fajokat tartjuk.

K or. K or.
K aro tta  20 g r . . —.30 
Z elle r 20 g r . . . —.20 
Pe trezse lyem  20 g r .—.10 
R etek  1/i  kg . . . 1.25
Salára 20 g r. . . • —.25
Zölden használt bab 

1/2 k g . . . . — .50 
C sem egotengerilkg .1 .20  
S párgagyök. 100 db 3.— 
Málna 100 tő . . 10.—

Laboda V* k íT* • 1.—
U gorka 20 g r. . — 25 
Tök 20 g r. . . . —.25 
G örögdinnye 20 g r. 1.50 
Paradicsom  20 g r. —.50 
Ó riá8-duplahagym a 

»/a kg . . . . —.50 
B urgonya 1 kg. . —.20 
Szamócza 100 t ő . 3.—
HamvasszederlOOtő 15.—

Magot 5 kilón alul nem szállíthatunk. A 
csomagolást önköltségen számítjuk. A fajok
nál esetleg a közelebbi megjelölést is figye
lembe vesszük. A postai vagy vasúti szál
lítás költsége a megrendelőt terheli. Vagy 
a pénz előleges beküldésekor, vagy után
véttel szállítunk.

4—4 A törökbecsei ág. h. ev. 
egyházközség.

K  -------

Toronyóra- 
18 készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n
(Vasmegye.)

A l a p í t t a t o t t  1 8 8 6 - b a n .
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e :  §
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve.
s£--------------------------------------------------ü

S z a l ó k y  Z s ig m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szenthárom ságtér. 

H om okkő-, márvány-, gránit-, 
syen it sirköraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Epületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 19
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0= »EKganai

0=

Elsőrendű haranggynr, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MARTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár

B udapest, R ó z sa -u tca  5 1 -5 3 .
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal minden e szakm ába vágó 
munkát, u. m.: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, e se tleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok k icserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Jutányos áron. 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
emelőket, üllőket, satut stb. e  szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisz tességes  kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 

Kívánatra saját költségem en utazom a helyszínére.

S

EQES33EHE

Feiwel
a

utódai
első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,

i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  w
tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X., Kolozsvári-utca 13.

Árjegyzék ingyen és bérmentye !•

&sL

1

_;fc__ &- _FJt
Ej

A lapittatott 1816-ban. Ti« évi jó tá llás

SELTENHOFER FRIG Y ES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban berendezett

harangöntődójüket
a t. községeknek és egyházak
nak. H arangok bármely nagy
ságban és zengzetben, csak a 

legfinomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal öntet
nek. B ep ed t harangok újra
öntetnek ; ezek, valamint az új 
harangok is a már meglévők
höz teljes összhangzatba öntet
nek. M inden harang hangja  
előre határoztatik m eg. 
Különösen figyelmeztetjük sza
badalmazott kováosolt vas
ból kóssült szerkezetünkre  
nagy harangok részére, mely 

által ezek könnyen húzhatók s a falakat nem rázzák. 
Fakoronákkal bíró harangok ezen szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. K o v á o s o l t  v a s b ó l  készült tüzmentes

h a r a n g á l l v á n y o k a t  5
célszerű szerkezetben olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 
K öltségvetések k el és k ép es árjegyzékkel kívánatra. 
------------------postafordultával sso lgá lu n k .-------------------

XST TÜk

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV 2 á S
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászon kötésben, táblán ke h e l ly e l ................................................ K 2.20
Egészvászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
Egyszerű bő r „ „ „ „ arany „ „ 6*—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8.—

_ borjubőr „ „ „ „ „ „ * 12.—
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ „ 1 2 * -
Dallamos könyvecske a Kér. É n ek e sk ö n y v h ö z .........................  „ —.24
Fenti árakból m indazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés m ellett egyszerre (kötésre való tekintet nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek m eg, 25% árengedm ényben részesülnek , de a szállítási költ
séget m indenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell viseln ie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

17

.««SE

S. KOVATS 
MENYHÉRT
mű-orgona építő intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. J utányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 

átalakításokat, javítást, 
hangolást mérsékelt árak

mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 14

p n m  g é p g y á r
r U m .  S Z O M B A T H E L Y .
Alapittatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
19

Malomberendezések.
Tóglagyártó gépek.

Nyomatott Weilisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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VALLÁSOS NÉPLAP.
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 6 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) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is.

T A R T A L O M :  Im rék  S á m u e l:  Fohász. (Vers.) — N o v á k  G y u la : Március 15. — S za b ó  I s tv á n : A kananita nő hite. — E. ] . :  
Bombavetö asszonyok a történelemben. — K a p i  B é la :  Ami erősebb az embernél. (Elbeszélés.) — A bibliai rejtvények megfejtői

nek névsora. (Folytatás.) — Ország-Világ. — Persely.

Fohász.
Népek nagy Istene, Reád néz most

szemünk,
Szenteld meg, könyörgünk. szabadság

ünnepünk!
Millió szivekből Hozzád tör a sóhaj:
Tartsd meg e nemzetet, — érje bár

minő baj!

Szabadság szent napját ragyogtasd
fel végre

Ez árva hon fölött a kékeliö égre!
Add: ismét nagy legyen s hatalmas

a magyar,
Törjed meg az ellent, mely rátörni

akar!

Széles e hazában zendüljön az ének,
Magyarok hatalmas, erős Istenének!
Zendüljön az ének! — soha el ne

haljon:
Szép, nagy Magyarország örökkétig

álljon!
IMRÉK SÁMUEL.

> 1  á  r  c  i  u  s  1 5 .
Irta : N ovák Gyula.

Minden népnek, amely egy közös 
haza földjén évszázadokat töltött jó- 
ban-rosszban, együtt érezte a jó és 
rossz sorsot, vannak megszentelt nap
jai, amelyeket nem a vallásos hit tesz 
ünnepekké, hanem a nemzet történe
tének valamely nagyfontosságu ese
ménye, vagy valamely nagy férfiú 
emléke. Az ilyen nemzeti ünnepek 
közös ünneplésben szoktík egyesíteni 
a népek apraját, nagyját, tekintet nél
kül a politikai felfogásra, a vallásra, 
társadalmi és vagyoni állásra. A nem
zeti ünnep azonban nemcsak egyesíti 
a népet, hanem megújítja annak élet
kedvét is. Megújítja, mert ha csak 
rövid időre is kiragadja a hétköznapi 
élet gondjai közül, melyek sokszor 
nyomasztó terhe alatt a szép és nagy 
iránt, a nemzet közös eszményi ér
dekei iránt oly könnyen >zönyössé 
lehet. Megújítja az ünnep nép élet
kedvét, mert a közös m t emlege
tése, remények és aggodalmak ki
cserélésével a közös haza termékeny 
szeretetére'buzdít. Mivel az ünnep

nagy eszméknek, a népek életére ki
ható nagy igazságoknak kifejezése e 
nagy eszmékkel és nagy igazságók
kal való érintkezés folytán terméke
nyíti és ápolja a nemzet emlékezetét. 
Az emlékezet pedig a nemzet birto
kában igen drága kincs, mert viszás 
és szerencsétlen körülmények között 
sok drága kincstől meglehet fosztani, 
— de emlékezetét, hitének s lelkese
désének e hatalmas rugóját — ha 
csak maga le nem mond róla —- 
semmiféle hatalom el nem veheti tőle 
sohal A nemzet addig él s mindad
dig joga van az élethez —*■ míg él 
emlékezete 1 Drága kincs az emléke
zet azért is, mert a nagy múlt em
lékezete alapján ébred és erősödik a 
nagy jövő reménysége, ami viszont 
nagy tettekre kötelez és lelkesít arra, 
hogy a nagy jövő megvalósításáért 
megtegyük kötelességünket a jelenben.

Az 1848-ik év tavaszán városról- 
városra, hegytetőről-hegytetőre csa
pott föl a máglyák lobogó lángja, a 
forradalom tüze a biblia népének or
szágában, hogy hirdesse a szabad
ságot, egyenlőséget és testvériséget. 
Az eddig békés otthont nyújtó lakó
házak magasba lobogó lángjai fegy
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veres tömegeket, menekülő zsarnoko
kat, remegő királyokat világítottak 
meg. A népek üzentek egymásnak s 
megértették egymást. Mintha a sza
badság istene szállott volna le az ég
ből s szólott volna az emberiséghez: 
„Utaim vértől piroslanak, holttestek
kel vannak kikövezve, de azért jertek 
utánam, babérkoszorút teszek a hősök 
fejére, letörlöm a küzdők homlokáról 
a verítéket, nemzeti színű gyászle
pelbe burkolom az elesetteket.“ A 
népek hallgattak a szabadság istené
nek hívó szózatára: az igazságok, a 
gondolatok, az új kor eszméi, melyek 
eddig a lélek mélyén nagy zűrzavar
ban zsongottak, szavakba szöktek s 
kard került a kezekbe, hogy e szavak
nak súlyt adjon.

A népek időnként megfiatalodnak. 
Régi intézményeik, melyek az alkotás 
napjaiban örömmel töltötték el őket, 
megvénülnek, szokásaik, törvényeik, 
melyek talán fönnmaradásukat bizto
sították, újabb idők, újabb áramlatok 
hatása alatt, tartó oszlopokból fojto
gató kapcsokká változnak. Ha életerő 
van a népben, az átalakulások egy 
szebb jövőnek alapjait rakják le. Az 
átalakulás idején csodálatosan nagy 
dolgokat termel az életerős nemzet. 
Irodalom, költészet, művészet szoros 
kapcsolatban van a politikai újjá
születéssel. Egy megfiatalodó ország 
a tél után virágba boruló tavaszi ter
mészetet juttatja eszünkbe. A hosszú 
ideig némaságra kárhoztatott, a so
káig lekötve tartott erők fölszabadul
nak s a megfiatalodott nép fölszinre 
hozza mindazt a kincset, mindazt a 
képességet, amely megjelent eddig is, 
de sohasem akkora erővel, ily nagy 
tömegben.

1848 március 15-én megfiatalodott 
a magyar nemzet. Lerázta magáról 
mindazokat a terheket, melyek a sza
bad mozgásban korlátozták. Az ural
kodó osztály a nemesség önmaga 
tárta föl azokat a kapukat, melyen 
a nép betódulhatott a hatalom, az 
önrendelkezés területére, önmaga hir
dette, hogy kiváltságos helyzetéről 
lemond, hogy eltörli az ember és em
ber között fönnálló különbséget. A 
magyar nemességnek ez a nagy ön
zetlensége élesen megkülönbözteti a 
mi újjászületésünket Európa többi 
államainak megfiatalodásától. Nálunk 
az uralkodó osztály tagjai önként le
mondtak kiváltságos helyzetükről; 
addig másutt, majdnem kivétel nélkül 
szenvedélyes, csatarendbe sorakozó 
tömegek félelmetes nyomása, ágyúk 
dörgése között nyílott meg e kapu. 
A magyar márciusnak örökké dicső

sége lesz, hogy nem hatalmon levő 
és jogfosztott társadalmi osztályaink 
tusakodtak egymással, hanem az 
egész magyarság állott szemben a 
konservativ udvari párttal, hogy a ki
vívott jogokban közösen osztozkodja
nak. Az udvar engedett, a jogok ki
vívása vértelen volt. A siker, az öröm 
a boldogság láza egymás karjai közé 
kergetett halálos politikai ellenségeket, 
egymás karjai közé vallásban, nyelv
ben, szokásban, érzésben eltérő faj
tájú embereket. Néhány hétig öröm
mámorban úszott az ország, a nemes
ség lelkét az adakozás, a jótett büszke 
és jóleső öntudata, a jogtalan tömeg
ből az alkotmány bástyái közé belépő 
emberek szívét a hála, a megelége
dés, a szebb jövő reménye töltötte 
el. Sohasem volt ily egységes az or
szág hangulata, érzése, mint e rövid 
néhány hét alatt. Jólesik e napokra 
visszagondolni, jólesik beleélnünk 
magunkat e korszakba, a nemzet 
megfiatalodásának korába, mint ahogy 
örömmel gondolunk vissza a magunk 
fiatalságára, mikor telve nemes gon
dolattal, ideálizmussal, érvényesülési 
vággyal, önérzettel, képességeink ta
lán túlságos túlbecsülésével megin
dultunk az életbe. Március 15-ike ma 
már nem a sajtószabadságnak, nem 
a felelős minisztérium emlékét idézi 
föl lelkűnkben, március 15-ike nem
zeti ünnepnap, mely azt hirdeti és 
fogja hirdetni örökké, hogy volt egy
szer egy nap, mikor a mai állam tartó 
oszlopait lerakták, mikor az eggyé- 
forrott nemzet a sikertől, a boldog
ságtól, a reménytől lázasan megindult 
a bizonytalan jövőbe, mikor a sza
badság friss szellője bátrabbá tette a 
csüggedőket, reménykedőkké a kis- 
hitüeket, költőkké, művészekké, szó
nokokká, hősökké mindazokat, kiknek 
lelkében azelőtt csak a csóvák vol
tak meg.

Tizenkét pontban foglalta össze a 
márciusi ifjúság a nemzet kívánságait. 
Nagyot haladt azóta az idő, politikai 
és társadalmi, gazdasági és kultúrái 
helyzetünk óriási átalakulásokon men
tek keresztül, a magyar nemzet ak
kori kívánságai részben a teljesülés 
útján, részint teljesítve vannak. Épen 
azért semmivel sem szenteljük meg 
jobban e napot, semmivel sem tettük 
magunkat méltóvá a márciusi ifjúság
hoz, mint azzal, hogy a független, 
művelt és boldog Magyarország ki
építésének nagy munkájából tehetsé
günk szerint kivettük a magunk ré
szét, ha a hazáért dobogó szívünk 
minden érzését, a magyar föld táplálta 
karjaink minden erejét visszaadjuk

érzésben és munkában annak, kitől 
vettük azt, az édes anyaföldnek. Míg 
őseink a hadban voltak kiválóak, mi 
a munkában legyünk azok. Kitartó, 
fáradhatatlan szorgalommal munkál
kodjunk hazánk felvirágzásán. Hisz 
egyedül vagyunk az egész föld kerek
ségén, reá vagyunk utalva, hogy ezt 
megtegyük. A nagyvilágtól elkülönítve 
úgy élünk, hogy még a porszemben 
is a magunk verejtéke növeli a termő 
erőt, annál féltőbb szívdobogással 
ragaszkodjunk e földhöz, ahhoz a 
földhöz, amely a mienk, ahhoz a 
hazához, amelyen kíyül nincsen szá
munkra hely.

A szenvedés és öröm, küzdelem 
és csüggedés napjaiban azonban 
gondoljunk örömmel március 15-ikére 
mely napon nemcsak újjászületé
sünk emlékét ünnepeljük, hanem an
nak az igazságnak megvalósulását, 
hogy egy életerős nemzet előtt, ha 
tagjai között összetartás van. . .  ha 
társadalmi osztályai az önzetlenség 
magaslatára tudnak emelkedni, nyitva 
az út a halhatatlanságra.

A kananita nő hite.
Irta : Szabó Is tv án .

Máté XV 2 8 .

„Akkor felelvén Jézus monda néki: 
„Oh asszony, nagy a te hited 1 
legyen a te kívánságod szerint.4

„Oh asszony, nagy a te hited!“ 
Szép, elismerő szavak I A beteg gyer
meke életéért remegő kananita asz- 
szony előtt, aki esdekelve tekint fel 
Krisztushoz a föld porából, a bol
dogság tündérpalotájának kapui nyíl
nak meg e jézusi igék hallatára. Érzi, 
hogy előhírnökei ezek annak a fel
emelő örömhírnek: „ ..  . legyen a te 
kívánságod szerint “

„Óh asszony, nagy a te hited 1“ 
A hit volt az a fundamentum, amelyre 
Krisztus Isten országát felépíté az 
emberi szivekben, azért a hitnek 
életre keltését, ápolását, megerősíté
sét tekintette főfeladatának minden
kor. És ezt a dicső hivatását Isten 
szent igéjének hirdetése által tölté be. 
Csodatettekkel is ébresztett hitet, nem 
egyszer, nagyon sokszor. Mindjárt 
a kánai menyegzőn véghezvitt első 
csodatételének leírása végén ezt ol
vassuk : „és hívének ő benne az ö 
tanítványai“ (Ján. II u . ) ; az öt ezer 
ember megelégítésekor a hit eme 
szavakban ölt testet a nép ajakán: 
„Bizony, ez ama próféta, aki eljö
vendő vala e világra“ (Ján. VI u.)
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Lázár feltámasztásának megrendítő 
történetét pedig ezekkel a szavakkal 
fejezi be az evangélista : „Sokan azért 
a zsidók közül, akik Máriához men
tek vala, hívének ö benne.“ (Ján. XI45 .) 
De tévedünk, ha azt hisszük, hogy 
Krisztus az ő csodatételeit eszköznek 
tekintette» a hitnek felébresztésére. 
Nem, bár tett csodát, bár sokszor 
kinyilatkoztatta isteni dicsőségét, ha
talmát, de ezt korántsem azért tette, 
hogy hitet ébresszen. Jól tudta ő, 
hogy a csoda nyomán fakadt hit 
olyan, mint a melegházi növény, 
mely csak addig éled és zöldéi, amíg 
el van zárva a külvilág hűvös leve
gője zord viharai elől. Avagy miért 
mondotta a farizeusoknak is: „Ha 
ti a jeleket és csodákat nem látjátok, 
nem hisztek.“ (Ján. IV«.) Nála a 
csoda a hitnek nyomán jár, nála a 
csoda a hitnek megjutalmazása, meg
koszorúzása.

A hitet ébresztgette, ápolta, erősít- 
gette — a hitet kereste Krisztus, míg 
a földön járt. De oly ritkán találta 
meg. Oly ritkán akadt egy-egy érett 
kalászra azon az óriási mezőn, ame
lyen a hitnek drága magvát: az Isten 
igéjét elhintegette. Oly sokszor esett 
az általa elvetett mennyei buzaszem 
letaposott „útra“, ahol az égi mada
rak felették azt, kemény „kősziklára“, 
ahol a kikelt vetés nem tudván mély 
gyökeret verni, elszáradott, „tövisek“ 
közé és mikor együtt a tövisek fel
nőttek volna, megfojták azt. (Luk. 
Vili 5 - 7 . )  Szomorú tapasztalatok űzik- 
hajtják itt is Tyrus és Sidon hatá
rába : a farizeusok és írástudók hitet
lensége, meqátalkoclottsága; lelke pi
henni vágy, amidőn egyszerre csak 
egy nő omlik lábai elé s esdekelve 
könyörög: „Könyörülj rajtam Uram, 
Dávidnak F ia! az én leányom az 
ördögtől gonoszul gyötretik!“ (Luk. 
XV 22.) Annyi gyümölcstelen fárado
zás után egy szép kalász fekszik itt 
az Úr lábai előtt. Nem ő hintette el 
itt a magot, amely csirát nevelt, ki
hajtott, szárba ment át és gyümöl
csöt érlelt. Másoktól hallott a pogány 
nő Krisztusról és mégis felkereste őt. 
És ennek a Krisztus előtt térdeplő 
nőnek hite Krisztus szemei előtt nő 
naggyá, hatalmassá. A nehéz próbát 
nemesen megállja. Mint a bokor tö

vében rejtőző ibolya sértetlenül virul, 
bármint hull is körülötte a zápor, 
tombol a vihar, akként a kananita 
asszony hite is Krisztus kemény sza
vai alatt épen virul tovább az édes 
anyai szeretet oltalmában. Az édes
anyai szeretet dédelgeti, ápolja itt a 
hitnek nemes virágát, míg az meg 
nem erősödik, teljes pompájában fel 
nem ragyog, s nem nyeri szép jutal
mát : „ Oh asszony, nagy a te hited, 
legyen a te kívánságod szerint!“ 

Krisztus nem jár már a iöldön, és 
mégis tesz itt csodát ma is; ma is 
csodával jutalmazza az élő, igaz hi
tet. Neki köszönd, ha törekvésedet 
siker koronázza, neki köszönd, ha 
bánatod éjjelét az öröm nappala 
váltja fel, neki köszönd, ha hosszú 
betegségedből felgyógyulván, újra 
örülhetsz azokkal, akik aggódva imád
koztak drága éltedért, neki köszönd, 
ha szeretted sírján megérted a vigasz
talás szavát: „Boldogok, akik simák, 
mert ők megvígasztaltatnak. “ (Máté 
V 4 .)  Ha pedig hited jutalmára soká 
kell várakoznod, akkor tűrj. Gondolj 
a kananita asszonyra! Mennyit kell 
szenvednie, minő megaláztatásokat 
eltűrnie, — könyörögnie, esdekelnie, 
mennyi könny pereg le bánatos arcán, 
amíg magához emeli őt az Úr: „Oh 
asszony, nagy a te hited!“ és meg
jutalmazza : „legyen a te kívánságod 
szerint!“ S ha netán itt alant hiába 
vársz is hited jutalmára, hidd el : 
nem marad az el, egykor feléd is 
hangzik az Üdvözítő szava: „Legyen 
a te kívánságod szerint . .  . néked 
adom az életnek koronáját.“

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Eol biblia a házban sincs, Tanyát a sálán ütOII ott, 
Hiányzik olt a lealöbb kincs, Ds Isten nem lel hajlékot
Március 15. vasárnap, Lulf. 22, 54—62.

„ 16. hétfő, Luk. 22, 31—38.
„ 17. kedd, Luk. 22, 47—53.
„ 18. szerda, János 18, 12—27.
„ 19. csütörtök, Máth. 26, 69—75.
„ 20. péntek, Márk. 14, 55—65.
„ 21. szombat, Ján. 18, 28—32.
„ 22. vasárnap, Máth. 27, 11 —19.
„ 23. hétfő, Ján. 18, 33—40.
„ 24. kedd, Ján. 19, 1—7
„ 25. szerda, Luk. 23, 1 —12.
„ 26. csütörtök, Luk. 23, 13—25.
„ 27. péntek, Máth. 27, 20—26.

28. szombat, Máth. 27, 1 — 10.

Bombavető asszonyok a 
történelemben.

Debrecenben a görög katholikus 
magyar püspök hivatalában nagy rob
banás történt. Gonosz kezek postán 
bombát küldöttek, mely felrobbant s 
több emberéletet pusztított el. A vizs
gálat elején gyanúba vettek egy asz- 
szonyt is, de azután kiderült, hogy 
ártatlan ebben a bűnben. A történe
lemben több bombavető asszonyról 
találunk feljegyzést, kik a szív gyön
gédségét, a női lélek melegségét el
temették a bosszúállás indulat sírjába.

Évának egyik sarja, ki bombával 
foglalatoskodott, volt a szerencsétlen 
Proffsjaka Zsófia, aki 32 esztendővel 
ezelőtt április hó 5-én Szent-Péter- 
várott a bitón végezte be életét, mert 
Sándor cár ellen merényletet követett 
el. A bűntényhez két bombát hasz
nált. A gyilkos szerszámokat két 
asszonyra bízta, kik karmantyújuk
ban rejtették el. Mikor a cár arra 
ment, átadták a bombákat megbízott
juknak, egy összeesküvő nihilistának, 
ki azokat a cár után hajította. Midőn 
aztán a bűntényben való részvételt 
illetőleg Proffsjaka Zsófia és Holl- 
mann asszony gyanúsaknak találtat
tak, letartóztatták őket s mivel a 
nyomozás folytán az értelmi szerző
ség kiderült, halálra Ítélték őket; az 
ítéletet azonban csak Proflsjakán haj
tották végre, mert Hollmann asszony 
teherben volt s a büntető törvény a 
szellemi beteget és a terhes nőt meg
kíméli a halálbüntetéstől — úgyszól
ván minden államban. — Oroszor
szágban a sok merénylet közül csak 
ezt az egyet említjük; 1881 óta 
ugyanis oly szaporák a bombavető 
asszonyok merényletei, hogy e szűk 
helyen nem is lehetne mind fölsorolni.

1889-ben egy fiatal gyári mun
kásnő, Chanterelle Mária, ki egy 
puskaporgyárban volt foglalatos, Ant
werpen közelében félelmetes robba
nást idézett elő. Hogy munkaadóján 
megboszulja magát, titokban pokol
gépet csinált s padja alá rejtette. 
Távolról sem volt szándéka, hogy a 
gyári épületet levegőbe röpítse. Nem 
kívánta sem saját, sem társnőinek 
halálát. E célból a pokolgépet óra
művel látta el, hogy a robbanás éjjel 
történjék meg, mikor már az üzlet-

E lm a ra d o n a k  ekin th  e jü k  az a k ö z s é g e ,  ahol 
fo g y asz tás i s z ö v e tk e z e t n incs !

A fogyasztási szövetkezetek révén szerezheti be egy-egy 
falu népe m indennem ű h áztartás i és gazdasági c ikke it és 
ita lszükség letó t a leg ju tányosabban, úgyszin tén  ham isí
ta tla n  m inőségben. — A m elyik községben fogyasztási 
szövetkezetét ak arn ak  lé te síten i, a mozgalom kezdői for
du ljanak  ú tba igazításért a --------- :------_ - -

a  M agyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i  é s  É rték e
s í t i  S zö v e tk eze téh ez , B udapest * ^ 0

IX., Közraktár-utca 34. szám. 20
(Saját palo tájában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  50 millió 

■- -:■■■ ■. korona évi forgalom m al. ■■ -■
L ev é lc ím : H A N G Y A , B udapest, postaflók 109. szám.
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helyiségeket bezárják. Sajnos, kissé 
elszámította magát: a bomba időnek 
előtte robbant fel és megölte Chan- 
terelle Máriát s társnőit is százon fölül.

A spanyoloknak is vannak anar- 
kista női. Leghíresebb köztük Ni- 
touche Róza, ki 1899-ben Barcelóná- 
ban vesztette el életét. A templomi 
processziót akarta szétugrasztani. 
Nitouche Róza nem maga akarta a 
bombát vetni, csak bérencének mun
káján akart könnyíteni. Egy kis cső
dületet akart csak csinálni, hogy a 
rendőrség sorfala annál könnyebben 
áttörhető legyen s a merénylő annál 
könnyebben megugorhassék a cső
dületben. A terv első része sikerült 
is. Nitouche ájulást tetetett; csődület 
támadt körülötte ; a bombavető azon
ban éppen oda irányozta gyilkos go
lyóját, hová nem kellett volna vetnie, 
tudniillik a csődület kellős közepébe, 
mely az ájúldozó Nitouche körül tá
madt ; így halt meg ő s vele együtt 
egy csomó ártatlan ember, kik saj
nálkozván ájultán, segítségére siettek.

Hírhedt a londoni Westminster 
palota ellen intézett merénylet az 
1885-ik esztendőben. Egy asszony 
egy férfi bérencével főzte ki a tervet, 
hogy bombát helyeznek el a kriptá
ban — s azután gyorsan elosonnak.

A robbanás megtörtént s két ren
dőr halálát okozta. Ezenkívül rend
kívül sok anyagi kár történt a me
rénylet színhelyén; a tetteseket nem 
sikerült kézre keríteni, bár biztosan 
tudták, hogy egy férfinek, meg egy 
nőnek kellett a rémtettet végrehajtani.

Épp ily magyarázaton maradt az 
a bombamerénylet is, melyet egy 
mosónő hajtott végre a bányász
sztrájk idején Carnaux-ban 1892-bén. 
Ez alkalommal hat zsandár halt meg, 
kik a munkában megakasztott bányát 
őrizték. Hogy hogy sikerült a me
rénylő asszonynak a bombát vetni s 
anélkül, hogy észrevették volna, el
menekülnie, az örök időkre titok 
marad. E . J .

Ami erősebb  az em bernél.
Elbeszélés. I r ta : K a p i B éla .

Tizennegyedik fejezet

Az ash landi bányában.
Néhány hónap, vagy esztendő mult-e 

el, ki tudná megmérni? A robotba 
fogott ember hamarosan elveszti idő
mérő tehetségét. Minden hét egyforma 
munka, gyötrelem. Legfeljebb a heti 
bérfizetés húzogat függőleges vona
lakat az egyhangú élet egyformasá

gába. De hát az is mit ér ?.. . Még 
a pénz se szerez gyönyörűséget. Vala
mikor azt hitte, hogy ez az a nagy 
titok, mely boldoggá teszi az embert, 
fel is áldozott érte mindent. Persze, 
akkoriban azt gondolta, hogy semmit 
se áldozott fel és mindent elnyert. 
De most már tudja, hogy megfordítva 
van : mindent feláldozott és semmitse 
kapott! . . .  Élete üres, értéktelen, 
mióta kidobta belőle az önbecsülés, 
a tiszta lelkiismeret rugóját. Sokszor 
kérdezte: érdemes-e egyáltalában élni? 
Érdemes-e az igát húzni, a bánya 
mélységét járni, a szenet talicskázni, 
mikor nem vár az élettől semmitse ?. ..

Azaz mégis! Mikor szűk szobájá
ban összetört testtel leült az asztal
hoz s nekitelepedett a vacsorának, 
egy kedves, szelíd leányarc mosoly
gását látta. Mikor a keskeny bánya
folyosót járta s a kemény palatörme
léket talicskázta, sokszor úgy érezte, 
feléje világit két ártatlan leányszem 
s feléje integet a Marinka fehér, for
más keze. Sokat járt eszében a lány 
és igazán ez volt az egyetlen, mi az 
életkedvet ápolgatta benne. Ha nagy 
ritkán egy kis verőfény hullott lelkére, 
akkor kiszinezgette a jövőt. Becsüle
tesen dolgozik, talán idővel munka
vezető is lehet belőle. De nem is vár 
addig, hanem csak teljék egyszer 
szép ünneplő ruhára, bekopogtat Dö
mötör bácsihoz, megfogja Marinka 
kezét és megkérdezi: — hát most 
mit felelsz az én régi kérdésemre ?. . .  
Azután beköltözködnek egy kis házi
kóba, Marinka süt, főz, mos a legény 
bányászokra s olyan szépen megél
nek, hogy a kis király se jobban. 
Ezt a gondolatot azután elkezdte 
gombolyitani, aranyszálakkal szőtte át 
egész életét, úgyhogy szomorú, szürke 
életére ráborult egy képzelt élet ara
nyos színekben csillogó leple.

Egy reggel fáradtan ébredt. Az a 
rejtélyes, szeszélyes hatalom, mit 
álomnak nevezünk, felcsapta a kép
zelet szekerére, azután rohant vele 
tüskén-bokron,hegyen-völgyön keresz
tül. Azt álmodta, hogy a réten virá
got szedtek Marinkával. A fehér Mar- 
git-virág közt kivirított a vadszegfű 
rózsaszínű pirosas szirma, a rezgő fű 
zöld csengetyüs szára, a pázsitra rá
hajolt a kurta szárú sárga zsibvirág. 
Egyszer csak egy madár nagyságú 
halálfejes pillangó üldözőbe vette Ma
rinkát. Kicsiny lába sietve szaporázta 
lépéseit a rét bársonyán, de a pillangó 
még gyorsabban szállt a nyomába. 
Jaj, most egyszerre utoléri, jaj, már 
be is teríti halálfejes szárnyával. Mi
hály nekivág a rétnek, rohan-rohan,

, hogy előbb érkezzék Marinkához. 
Nyújtja is már a kezét, biztatja sze
líd szóval, a két karját is kitárja, de 
ekkor, — óh iszonyat, — Marinka 
helyén Andris szolgalegény áll s ne
vetve csalogatja tovább. Agyonütlek, 
agyonütlek I. .. kiáltja álmában Mi
hály. Kezében vasbottá Jett a pálca, 
de az Andris nagyokat szőkéit s csu- 
fondárosan kiáltotta: — gyere csak, 
gyere csak te istentelen Istenes ! . . .  
Rét után szakadékos hegyoldalra ke
rültek. Egy párszor elzuhant, feje 
belevágódott az éles sziklába, arcán 
végigcsorgott a meleg vér, de csak 
futott tovább. Egy nagy hasadéknál 
azután kiszaladt lába alól az út. 
Andris kacagva átlibbent a másik 
hegyőr ómra, ő meg lezuhant a völgy
katlanba. Amint egyik kőfaltól a má
sikig verődött, mindig hallotta Andris 
nevetését: — no most mi lesz isten
telen Istenes ? . . .

Mintha kerékbe törték volna, úgy 
ébredt fel. Későn pilymalló reggel volt, 
nyirkos, szürke ködfátyol borult a 
vidékre. A szomszéd hegy oldalán 
gőzölgött az erdő s teteje beleveszett 
a felhőbe. Lába megcsúszott a vizes 
köveken, mikor a bányába indult, 
összedidergett, talán a csípős légjárás 
osont a ruhája alá, talán valami benső 
láz dideregtette. Alulról megjöttek az 
éjjeli denevérek. így hívták az éjszaka 
dolgozókat.

— Szerencse föl!. . .  köszöntötték 
egymást.

A bányamécs fáradtan pislogott 
övükön. — Nehéz a munka, fojtott 
a levegő 1. . . mondja az egyik.

Istenest a hetes tárnába küldte a 
munkavezető. — Omlás volt az este, 
nézd meg, hogy hányat küldjék az 
eltakarításra.

— Egy kutyát (villamos kocsit) 
is viszek magammal, jó lesz az út- 
takaritáshoz!. . . felelt Mihály, azután 
elindult.

Mikor a szűk folyosóba megérke
zett és körülnézett, azt gondolta, hogy 
hiszen ez nem is olyan nagy dolog. 
Egyedül is eltakarítja a palatörmelé
keket. Félig tele is lapátolta a kocsit, 
midőn egyszer csak nagy zuhanást 
hallott s valami rettenetes ütés 
földredöntötte. Az oldalfalakról, me- 
nyezetről nagy darabokban omlott a 
pala, meg a szén s a bolthajtás — 
mintha csak lesülyedt volna az alap
zat, melyre épült, — rágörbült a szűk 
járatra. Istenest a nagy kőeső leütötte, 
lábáról s maga alá temette. Hányát 
feküdt, mellén mázsányi teherrel. Az 
volt a szerencséje, hogy nem ájult 
el. Nehéz munkával kiszabadította a
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fejét, hogy meg ne fulladjon, azután 
a mellét igyekezett a nagy teher alól 
felszabadítani. Ekkor egy mentő gon
dolat villant át agyán. A kocsiján túl 
nem dőlt le a palaréteg, hátha vala
miképpen jelt tud adni a gépésznek, 
akkor hamarosan küldenek segítséget. 
Nehéz munkával kiszabadította jobb
ját s emberfeletti erőfeszítéssel any- 
nyira felemelkedett, hogy kalapácsa 
gombjával megérintette a viilamdró- 
tot. Most ettől függ minden. Ha a 
villamhuzal nem szakadt le, ha a 
folyosó kifelé vezető részét nem tor
laszolja el a boltozatomlás, akkor 
valahogyan megszabadulhat. De ha 
elszakadt a huzal, vagy az egész 
folyosó végig bedőlt, akkor a biztos 
halál vár rá. Akkor, Isten veled világ, 
Isten veled Magyarország, Amerika, 
Isten veled szép Marinka! . . .  Elmúlt 
néhány perc, vagy talán csak pillanat 
volt és mégis, mintha az örökkévaló
ság lett volna. Egyszer csak a kocsi 
megmozdult s lassú zörgéssel meg
indult. Istenes felsóhajtott. Tizenöt 
perc múlva siető emberléptek kopog
tak végig a folyosókon. Istenes jól 
számított. Mikor a villamoskocsi alig 
félig megrakva kifutott, az emberek 
gyanút fogtak annál inkább, mert 
hallották a robajt. A kocsi száma 
megmondta nekik, hogy a hetes tár
nában kell a bajt keresni. Félóra 
múlva kilapátolták Istenest s óvatosan 
a kórházba szállították. Amerre a le
takart hordágyat vitték, mindenfelé 
kicsődültek az emberek. Sikongva 
kérdezték: kit visznek?. . .  Nem-e az 
ő fiúk, az ő apjuk, az ő férjük?. . .  
Azután lassan tovább szállt az Iste
nes Mihály neve. A férfiak levették 
sapkájukat, az asszonyok ijedezve 
csapkodták össze kezüket: — Isten 
segítsd ! . . .  Isten segítsd 1...  mor
mogták lassú hangon.

Az orvos fejét csóválgatta vizsgá
lat közben. Életben marad, ha ugyan 
semmise jön közbe. De a mellkasa 
horpadt marad, lehet, hogy egy-két

bordáját is ki kell venni. Minden at
tól függ, hogy mindehhez mit szól a 
tüdeje. Azt is megtudták a következő 
héten. Istenes vért köpött.

Az orvos lefordíttatta szavait ma
gyarra. — Nincs semmi baj,. meg
gyógyul, az bizonyos. De hát a tü
deje miatt jobb lesz, ha nem száll le 
többet a bányába. Az igazgatóság 
úgyis kiutalja neki a rokkant-díjat. 
Keressen valami nyugodtabb foglal
kozást.

Istenes nem szólt semmit, csak a 
fejével intett. Neki már mindegy.

De azért mikor már fennjárt, meg
írta Dömötör bácsinak az egész dol
got. Azt is megírta, hogy hamarosan 
itthagyja a bányát, valami nyugodt 
foglalkozást keres magának, akkor 
majd eljön hozzájuk Newyorkba. ö t 
nap múlva megjött a válasz. Dömö
tör hosszan, okosan írt, de azért Is
tenes nem a levelet, hanem csak ezt 
a két szót olvasta: üdvözli Marinka. “ 
A kórház termébe betévedt egy nap
sugár s vidám mosolygást lopott 
Istenes szemébe. (Folytatjuk.)

A bibliai rejtvények megfejtőinek  
névsora (Folytatás)

Mind a három rejtvényt m egfejtették :

116. Németh Istvánné Gyóró, 117. Reisz 
Györgyné Budapest, 118 Pollák Pál 
Nyíregyháza, 119. Ábrahám Lajosné Iván- 
egerszég, 120 Hofbauer Györgyné Lajos- 
komárom, 121. Varga Irénke Alsósza- 
kony, 122 ifj. Pintér József Mihályi. 123. 
Horváth Lajos Eük, 124. Kutasi Róza Zala- 
szentgrót, 125. ifj. Maráczi József Vásáros- 
miske, 126. Kovács Lidia Gvóró, 127. Wö- 
rös János Hegyfalu, 128. Szabó Karolin 
Felsöszakony, 129 Ferenczi Lóri Rigács, 
130. Ferenczi Dénes Rigács, 131. Francsics 

j Karolin Bük, 132. ifj. Szmodics Illés Liszó, 
[ 132 Szmodics Katalin Liszó, RT4. Balogh 

József Ostffiasszonyfa, 135. özv. Németh 
Gyuláné Bük, 136. Lengyel Ferencné Nagy- 

j  kárály, 137. Sári István Nagygeresd, 138. 
özv. Görcs Gyuláné Tordas. 139. Kovács 
Imre Tordas, 140 Danis Margit Ratkó, 
141. özv Dávid Lajosné Nádasd, 142. ifj. 
Varga Sándor Borgáta, 143. Mészáros Ist

ván tanuló Bük, 144. Kukoricza Istvánné 
Felsőszelí, 145. Markó Mihály Nádasd, 146. 
Horváth Ánna Gérce, 147. Zámbó Mariska 
Gérce, 148. Csőre Sándor Pénzeskut, 149. 
ifj. Gergály K. István Pusztaszentlászló, 150. 
Boros Ferencné Felsöszakony, 151. Németh 
Lidi Sobor, 152. Horváth Imre Mihályi, 
153. ifj. Nagy Károly tanonc Külsővath, 
154 Péter Sámuel Zalamedgyes, 155 Mé
száros Lajos Répcelak, 156 ifj Gőgös An- 
talné Nagyalásony, 157. ifj Kozmits Sándor 
Nádasd, 158 ifj. Rifecz István Gyékényes, 
159. Varga Örzse tanuló Gyékényes, 160. 
Erős Karolin Szentivánfa, 161 Petrovics 
Mihály Kőszegdoroszló, 162. Baráth Lajos 
Alsószakony, 163 Adorján Emma Zala- 
szentgrót, 164. Borsos György Surd, 165. 
Bebök Örzsébet Nemespátró, 166 ifj. Za- 
kocs Ferenc Liszó, 167. Dömötör Jolán és 
Jenő Szentivánfa, 168. Markó József Katafa, 
169. Snápor Gyula Kőszegdoroszló, 170. 
Kolmann ístván Kőszegdoroszló, 17LCzirók 
Ferencné Nagyköcsk, 172. Böröcz Károlyné 
Nagyköcsk, 173. Chalupka Pál lpolyharaszti, 
174. Horváth Ferenc Hegyháthodász, 175. 
özv. Fischer Jánosné Misérd, 176. Tóth 
Vincze Nádasd, 177. Fiiszár Sándor Szé- 
csényfa, 178. Bolla testvérek Nagyköcsk, 
179. Varga Józsefné Lázi, 180. Boros Já
nosné Felsöszakony, 181. Horváth Lidia Fel
söszakony, 182. Pápai Ferenc Nemespátró, 
183. Boros Irén Felsöszakony, 184. Tóth 
Lina Hegyfaln, 185. Várallyay Ida Kisgeresd, 
186. ifj Lőrincz Györgyné Gyékényes, 187. 
Nemes István Hegyfalu, 188 Erős Józsefné 
Szentivánfa, 189. Gaál Irén tanuló Alsó
szakony, 190. Kiss Margit Rábapüspöki, 
191. Horváth Józsefné Merseváth, 192 Ba
ranyai Sándor Gecse, 193 Fodor Etus Csér, 
194. Király Jánosné Csér, 195. ifj. Szente 
József Nagygyimót, 196. Sárossv Lina Kis
geresd, 197. Leposa István Lendvanemesd, 
198. Farkas Gáborné Meszlen, 1G9 Dallos 
Pál Vérteskethely, 200. özv Neubauer An- 
talné Bpest, 201 Gömbös Károlyné Ostffi
asszonyfa, 202. Héra Erzse Czák, 203. Teke 
János Nemesládony, 204. Döme József Surd, 
205. Barna Mihály Gyékényes, 206 Szmo
dics illés Sand, 207 Szalay Sándorné Kis- 
baráthegy, 208 Ábrahám Róza Bük, 2Ö9. 
Mészáros László Felsöság, 210. Buti Lina 
Beled, 211. Tompos Péter Vadosfa, 212. 
Rosta László Vadosfa, 213. Varga Olga 
Szombathely, 214. Horváth Emma Mező
hegyes, 215. Gyurátz Róza Felsöszakony, 
216. Fóth Lenke Dabrony, 217 Skriba test
vérek Alsószakony, 218. Sztrokay Sándor 
Nemescsó, 219 Csikós János Surd, 220. 
Molnár János Nagygyimót, 221. Csatári 
Sándor Nagygyimót, 222. Farkas Mihály 
Csőt, 223 Bors János Csót, 224 Gönyé

A z e g y h á z  k öréből.
A vadosfai összgyülekezet március 

1-én tartotta meg évi számadási és költség- 
vetési közgyűlését. Megnyugtatással vette 
tudomásul a közgyűlés, hogy a templomépí

téssel járó utómunkálatok befejeztettek, a 
szép templomhoz méltó vaskerítés készen 
van s a templom környéke is befástttatott. 
Dacára a tetemes építési pótköltségvetés
nek, áldozatkész, adakozó gyűl. tagok vol
tak a múlt évben is. így özv. Karsay Bá- 
lintné sz. Szánthó Karolin m.-keresztúri 
lakos 200 kor., Németh István kisfaluéi la

kos 500 koronát hagyományozott a tem
plomra. Mindkettőt mint a reformáció 400 
éves jubileumának emlékére tett alapítványt 
kezeli a gyülekezet. Dr. Ajkay Béla ez év
ben is 130 koronát adott gyülekezeti cé
lokra, Varga János (Mihályi) 20 K, egy 
rábaszenttamási özv. (volt m.-keresztúr 
egyl. tag) 20 K, özv. Tompa Józsefné (Va
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dosfa) 8 koronát ajándékozott a templomra, 
mely összegekkel a templomszentelési alap 
376 koronára emelkedett. Jólelkü nők gyer
tyával látták el ez évben is az oltárt. A 
gyülekezet templomépítési tartozásából 1800 
kor. törlesztett, gyámintézetre 103 kor. 
gyűjtött. A buzgóság, áldozatkészség meg 
van a hívekben, a csendes munka folyik 
tovább, a kettő együtt nemsokára feledteti 
az építéssel járó  megerőltetést, meghozza a 
gyülekezet további szép fejlődését!

A felsőszakonyi összgyülekezet most 
tartotta meg számadó közgyűlését, mely a 
hívek áldozatkészségéről, a gyülekezet ha
ladásáról, a vezérek áldásos munkálkodá
sáról tett bizonyságot. A gyülekezet bevé
tele és kiadása 5.432 kor. 19 fillér volt. 
Alapítványainak összege 4027 kor. 73 fül. 
Jellemző a gyülekezet buzgóságára, hogy 
múlt évben is 1310 kor. összeg új alapít
ványt tettek a hívek. Ezek az alapítványok 
a következők: néhai Boros Lajos és neje 
Hídegh Zsuzsánna 1000 K templomalapra, 
Szabó Sarolta emlékére szülei templom
alapra 40 K, Boros János elhunyt neje 
Hasza Borbála emlékére templomalapra 60 
K, id. Kolonits Sándor templomalapra 100 
K, özv. Szabó Lajosné Büki Zsuzsánna 
fenntartási alapra 60 K, Pfeiffer Sámuel 
ugyanerre 50 K. Isten áldását kérjük a 
buzgó gyülekezetre, annak tagjaira és ve
zéreire !

Vallásos estély. A kis hitbuzgó keme- 
nespálfai leánygyülekezet, mint már irtuk, 
ima háza elé tornyot épít. A már eddig 
önkéntes adakozásból befolyt 1080 koro- 
nányi összeghez a böjt 1-ső vasárnapján 
rendezett vallásos estélyen offertórium 
utján a hívők ismét 30 korona adomány
nyal járultak. Az anyagiak mellett lelkiek
ben is gazdagodott a gyülekezet, a mennyi
ben a szépen sikerült vallásos estélyen a 
hívőknek erre bő alkalma volt.

Az estély a következő sorrendben folyt 
le : 1. Közének. 2. Oltári ima. Tartotta 
Tompa Lajos tanító. 3. Örülj mi szivünk. 
Kétszólamú karének az iskolás gyerme
kekkel. 4. Szavaltak: Lórántffy Erzsiké, 
Rosta Bábi, Rosta Róza, Csatári János. 
5. Az estély központjában Lórántffy Péter s. 
lelkész felolvasása állt. 6. Szegény fejem 
hova hajtnálak. Kétszólamú ének az isko- 
lásgyermekektöl. 7. Befejező ének.

A resicabányai ev. nőegylet most 
tartotta számadó közgyűlését Kubányi 
Endréné elnöklete alatt. Szende Nándor 
lelkész terjesztette elő a titkári jelentést s 
szép szavakban emlékezett meg az egylet 
nemes hivatásáról s 40 éves múltjáról. 
Majd a pénztáros terjesztette elő jelentését, 
mely szerint a bevételek összege 2848 59 
K, a kiadások pedig 2727‘29 K volt. Pénz- 
maradvány : 121 30 K. Az egylet alaptőkéje 
1034 K. Diakonissa-alapja 2293*39 K. Isten 
áldását kérjük a nemes hivatásu egye
sületre !

A dunaföldvári ev. nőegylet f. évi
február 22-én tartotta meg évi működésé
ről beszámoló közgyűlését özv. Schefcsik 
Mihályné elnöklete alatt. Az 1905. évben 
alakult és 30 tagból álló gyermekkorát élő 
egyletünk évi bevétele volt 222 K 92 f, 
Kiadott oltárra 14 K 46 f, jótékonycélra 
54 K 10 f, tőkésítésre 130 K 10 f, össze
sen 198 K 66 f. Pénztármaradványa 24 K 
26 f. A nőegylet vagyona 1438 K  41 f. A 
nőegylet ezen rövid idő alatt elért ered
ményt b. Boxer István felügyelő uron k í
vül, az elnöknőnek, Bauch Károlyné pénz- 
tárosnénak és a könyöradományok gyűjté
sében fáradságot nem ismerő Adorján Fe

renc lk. egyleti jegyzőnek köszönheti. Az 
Isten áldása nyugodjék a vezetőkön és 
tagokon !

Vallásos est. A hántai ev. nőegylet
böjt első vasárnapján tartotta második 
sikerült vallásos estélyét, amelyen Ormosi 
Ernőné a nőegylet elnöknője és Wéber 
György tartottak tanulságos felolvasást. 
Az est folyamán Böjtös László h. lelkész 
szabad előadást, Ormosi Ernő ev. tanító 
imát tartott, az iskolás növendékek pedig 
verseket szavaltak. Egy beszerzendő új ol-, 
tárterítőre offertorium volt, amely 15 kor. 
eredményezett.

Az alsókáldi nőegylet ez évben is 
megmutatta, hogy a gyülekezet alkotó se
gítő munkása akar lenni. Ez évben nagy 
lelkesedéssel elhatározta, hogy tagsági díjait 
egy beszerzendő harangra ajánlja fel. Az 
erre a célra történt adakozást lapunk más 
helyén találja az olvasó. Ugyancsak a nő
egylet díszes lámpát szerzett az iskola 
számára, özv. alsókáldi Káldy Gyuláné 
pedig könyveket ajándékozott az iskolai 
könyvtár részére.

Az új énekeskönyv a szentgotthárdi 
gyülekezetben. A dunántúli magyar köz
művelődési egyesület Széli Kálmán v. b. t. t. 
közbenjárására 100 drb. új énekeskönyvvel 
ajándékozta meg a szentgotthárdi missziói 
egyház németajkú híveit. Miután a magyar- 
ajkú hívek is megszerezték az új énekes
könyvet, böjt 1-ső vasárnapján ünnepi isten- 
tisztelet keretében vették használatba a 
hívek az új énekeskönyvet. A gyülekezet 
életében eme emlékezetes istentiszteleten 
úgyszólván minden család képviselve volt. 
Az áhitatosságban előljárt a gyülekezet 
lelkes felügyelője, Mayer Károly kir. járás- 
biró, ki az egész családdal jelent meg ez 
alkalommal a hívek seregének élén.

Márciusi ünnepség. Az Ifjú Évek, ev. 
ifjúsági lap munkatársai március 11-én 
hazafias ünnepélyt rendeztek Budapesten, 
melyen a lap szerkesztője Algöver Andor 
mondott megnyitó, Vályi Lajos pedig ünnepi 
beszédet. Szavalatok, zeneszámok s Algöver 
Andor szép történeti színdarabja egészítette 
ki az értékes műsort.

A szakonyi ev. férfidalkör február hó 
15-én dalosestéllyel egybekapcsolt zártkörű 
táncmulatságot rendezett. A község szine 
java jö tt össze ez alkalommal, hogy a 
magyar daloknak bája gyönyörködtesse 
őket. Az ismert hatás nem is maradhatott 
el. Az előadott §zebbnél-szebb nóták és 
dalok (Pajkos nóták, Sürü erdő, Bordal stb.) 
a magyar dal és szív ismert harmóniája 
majd örömet, majd az érzéseknek egész 
sorozatát szülte a hallgatóságban. Monda
nunk sem kell — de nem is fukarkodunk 
a dicsérettel — hogy a dicséretre alaposan 
rászolgál a Dalkör is, mert ilyen nehéz 
összetételű dalok előadása sok buzgó fárad
ságot és bizony képzettséget is követel.

Protestáns esték. A magyar prot. írod. 
társaság pozsonyi köre a böjti időszakban 
is megtartja felolvasó estélyeit. Ez alkalom
mal a következők tartanak felolvasást:
I. március 7-én: Az unalomról. Bancsó 
Antal, soproni theol. akad. igazgató tanár.
II. március 14-én: Nietzsche — az Anti- 
krisztus. Dr. Szelényi Ödön, theol. akad. 
tanár. III. március 21-én: Györy Vilmos, 
mint vallásos költő. Dr. Sziklay Ferenc, 
kassai áll. föreáliskolai tanár. IV. március 
28-án: A közösségi mozgalmakról. Adamis 
Gyula, evang. hitoktató lelkész.

A szombathelyi gyülekezet március 
1-én nagy közönség részvételével vallásos 
estélyt tartott, melyen Ludván Sándor ta

nító s a nőegylet énekkara egyházi éne
ket adott elő, Ziermanij Lajos soproni 
lelkész pedig A diakonisszákról tartott fel
olvasást.

A körmendi gyülekezet a böjti idő. 
szakban szintén megkezdte a vallásos 
estéket, melyeket a gyülekezeti ház nagy
termében tartanak. Az első estélyen a 
gyülekezeti vegyeskar énekelt, Dávid János 
tanító szavalt, Kapi Béla lelkész pedig a 
„Modern ember és a vallásosságáról tar
tott előadást. — A második estélyen a 
gyűl. férfikar énekelt, Szentes Károly sza
valt, Csite Károly pedig egy szép vallásos 
elbeszélését olvasta fel.

Itthonról.
A bécsi császárlátogatás. Vilmos csá

szár március 22-én, vasárnap délelőtt érkezik 
Bécsbe. Délután udvari ebéd lesz és este a 
császár Velencébe utazik.

A debreceni merénylet. Felháborító 
merénylet történt Debreczenben. Miklóssy gö
rög katb. magyar püspök 100 koronát és le
velet kapott, melyben azt írták, hogy értékes 
ezüsttárgyakat küldenek ajándékba. A csomag 
meg is érkezett. Mikor felbontották, óriási 
dörrenés rázkódtatta meg a levegőt, mert 
ezüsttárgy helyett bomba volt a ládában. Az 
irodában levő püspökhelyettes, püspöki titkár 
és ügyvéd meghaltak. A lakás falai kidőltek. 
A püspök nem volt a szobában, igy nem tör
tént baja. A merényletet valószínűleg néhány 
orosz ember követte el, kik Románián át el
menekültek. Azért gyűlölték az új görög kath. 
püspököt, mert jó magyar ember volt s egy
házmegyéjében az istentiszteletek is magyarul 
folytak.

Négyes lakodalom. A csanádmegyei 
Pitvaroson négyes lakodalmat ült Kriska Adám 
családja. A vagyonos gazda házasságának 
huszonötödik évfordulóján adta férjhez két 
leányát s ugyanakkor nősült meg egyik fia is.

A pozsonyi dinamitgyárban robbanás 
volt. A gyár főmérnöke azonnal meghalt. Az 
üzletvezető, technikus, a gyár budapesti kép
viselője súlyosan megsérültek.

Ö sszeesett az éhségtől. Mandcrer Emil 
tizenhétéves fiú Újpesten az István-téren ösz- 
szeesett. A mentők megállapították, hogy napok 
óta nem evett. A szerencsétlen fiút, aki szív
bajos, apja elkergette a háztól és ezért napokig 
éhesen csavargóit az utcán.

Kétezer bányász sztrájkja. A pilisvö- 
rösvári és pilisszentiványi szénbányákban kö
zel kétezer bányamunkás sztrájkba lépett.

Az ország- dolg-áról.
A képviselőház a hajóstársaságokkal kö

tendő szerződéseket tárgyalta le. Az ellenzék 
részéről Földes Béla, Rakovszky István, 
Szmrecsányi György és még számosán felszó
laltak s hevesen támadták a kormányt, mivel 
drágább szerződést kötött, mint a koalíciós 
kormány. Harkányi miniszter szólalt fel a kor
mány részéről, mire a javaslatot elfogadták. — 
Utána a románokkal való tárgyalás vitája in
dult meg. Az ellenzék első szónoka Apponyi 
Albert volt.

A közigazgatás állam osítása. Állítólag 
a közigazgatás államosításáról szóló törvény- 
javaslat készen van és még márciusban a kép
viselőház elé kerül, úgy, hogy már julius el
sején megakarják kezdeni a közigazgatás álla
mosítását. Álitólag a törvény úgy rendelkezik, 
hogy a vezető tisztviselőket már július else
jére átveszi vagy kinevezi az állam.
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A  n a g y v ilá g b ó l.
Oroszok a finnek ellen. Oroszország

ban elhatározták, hogy a finn országgyűlést 
föloszlatják és két vadász- valamint két ko
zákezredet helyeznek át Finnországba. Egy
idejűén fölosztják a helyi rendőrséget és orosz 
csendőrséggel helyettesítik.

Egy tudós tragikus halála. Fox dr. 
ausztráliai tudós bemutatta a kigyómarás ellen 
szolgáló antitoxinját, de kevéssel utána meg
halt. Hogy ugyanis szerének hatását bemutassa, 
kézcsuklóján öt mérges kigyó által megmaratt i 
magát, de csak négy sebébe tette bele a sze
rét, az ötödikről megfeledkezett. Néhány órá
val később észrevette a mérgezési tüneteket, 
de már késő volt, mert szere csak akkor hat, 
ha közvetlenül a marás után használják. A 
szerencsétlen tudós borzalmas kínok közt le
helte ki életét.

A Harangszó perselye.
A H aran g sz ó  terjesztésére eddig be

folyt 244 kor. 68 fül. Újabban adakoztak: 
Skriba Lajosné Alszopor 50 f, Huszár Já- 
nosné Alszopor 50 f, Teizl Mariska Wien 
1 K, Takács Józsefné Jákfa 1 K. Összesen 
247-68 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten 1

S Z ERKES ZTŐI  ÜZENETEK.

F. E. Gyónta. Csak tévedésből nem 
ment a tiszteletpéldány. Intézkedtünk. — 
K. I. Rád. Az előfizetést csak március 7-én 
kaptuk meg, s mivel előbb nem jelentette 
igényét a lapra, nem küldhettük előbb. Az 
elmaradt számok megküldése iránt intéz
kedtünk.

G A B O N A Á K A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1914. évi márc. hó 12-én.
Búza 22.50, Rozs 17.60, Árpa —.—, Zab 

—.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

VEGYES HIRDETÉSEK.
E gy h ird e tés  d íja : Az első 10 szó (beleértve a v as -  
tagbetüs cím sort) 1 kor. Azon tú l m inden további 

szó közönséges betűből szedve 6 fillér. 
Felülflzetők v agy  adakozók névsoránál so ronkén t 

10 fillért szám ítunk .

A szakonyi ev. férfidalkör estélyén  
felü lfizettek : Tóth Kálmán lelkész, Kiss 
Géza 3—3 K, Simon Sándor, Guzmits 
Ferenc, Bögöthy Ferenc, Hidegh József, 
Varga Károly, Heitler A. 2 —2 K, Schwarz
mann Keresztély, Borossay János, Kolonits 
József, Varga Sándor, Hidegh Samu, Pfeiffer 
Samu 1—1 K. A felülfizetésekért köszönetét 
mond a fent nevezett férfidalkör.

A káldi nőegylet céljaira adakoztak : 
Üzv. alsókáldi Kátdy Gyuláné, alsókáldi 
Káldy Ottilia 1 0 -1 0  K, Péter Józsefné 4 K, 
özv. Ivány Istvánná, Varga Mihályné 3 — 3 
K, Pordán Juliánná, Varga Józsefné, Nagv 
Józsefné, Németh Józsefné, Sebestyén Mi
hályné, Sebestyén Antalné, Hajnal Endréné 
2 - 2  K, Kocsis Ferenc, Ihász Jánosné, 
Horváth Juli, Flider Pálné, Németh Lina, 
Németh Károlyné, Bordács Lina, Péter 
Ferencné, özv. Horváth Istvánné, Péter 
Istvánné, Szabó Istvánné, özv. Bokor Jó
zsefné, ifj. Péter Istvánné, Péter Lajosné 
•Schwarcz Rudolfné 1—1 K, Mód Julcsa 60 f.

Az iskolai lámpára adakoztak : Flider Pálné, 
Flider Ferenc, Németh József, Kocsis Jóska, 
Schmidt N., özv. Bordács Samuné, Hett- 
linger Sándor, Pordán Julia, Prépost Jó
zsefné, Molnár Istvánné, Varga Mihályné, 
Horváth Sándor, Hajnal Endréné, Varga 
Józsefné és Nagy Józsefné 1—1 K, Imre 
Ferencné l -40 K, Péter Ferenc 70 f, Imre 
Lajos, Ihász Antalné, Schwarcz Rudolfné 
60—60 f, Ihász Lina, Ihász Ilona, Szabó 
Ferenc, Sebestyén Ferenc 50—-50 f, Horváth 
Andrásné, Bokor Józsefné, Imre Károly 
40—40 f, Imre János, Némeih István, ifjú 
Péter István, id Péter István, Horváth 
Lajos, Rechnitzer Esztike 30—30 f, Péter 
Lajos, Böröndy László, Tömböly Ferenc, 
Szabó Istvánné, Péter Józsefné, Ihász Já
nosné, Németh Károlyné, Hettlinger János, 
özv. Magyar Károlyné, Tömböly Józsefné, 
Horváth Józsefné 20—20 f, Sebestyén 
Antalné, Sebestyén Mihályné, özv. Horváth 
Istvánné 10—10 f. A felülfizetőknek hálás 
köszönetét mond az elnökség.

Jó házból való evang. árva leányt 
keresek négy kis leánykám mellé. 
Német nyelv ismerete szükséges. A 
leánykának fizetést biztosítok, de a 
családhoz tartozónak tekintem. Fel
világosítást ad Dávid Károlyné jegyző 
neje. Dég, (Veszprém-megye.)

S z a ló k y  Z s ig m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szenthárom ságtér. 

H om okkő-, márvány-, gránit-, 
syen it sirkőraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Epületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 20

ETERNIT pala
a legjobb tetőfedő anyag.

Mész-, cem ent- és mű
trá g y a  ra k tá r .

Elárusítási hely:

K R A Ü T S A C K  H E N R I K
K örm end.

F ig y e lm e z te té s !!
Eternitpala csak akkor valódi, 

ha minden lap az E tern it szó
védjeggyel van megjelölve. 1—4

K------------------------------- -—*-----—?

Toronyóra- 
19 készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n .
(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban.
Saját házában.

§ K i t ü n t e t v e :  §
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve.
K___  . . ____________ ü
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A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászon kötésben, táblán k e h e lly e l................................................ K 2.20
Egészvászon „ „ * tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
Egyszerű bő r „ „ „ „ arany „ „ 6"—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8.—

„ bo rjubő r „ „ „ „ „ „ „ 12.—
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ ,  1 2 '-
Dallam os könyvocske a Kér. E n e k e sk ö n y v h ö z ........................... ......  —.24
Fenti á rakbó l mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek  m eg, 25% árengedm ényben részesülnek , de a szállítási költ
séget m indenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell viseln ie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

S. K O V Á T S  
MENYHÉRT
mű-orgona építő intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást, 

hangolást mérsékelt árak 
mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 15

p n u |  g é p g y á r
r U l l L  S Z O M B A T H E L Y .
Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
20

Malomberendezések.
Tóglagyártó gépek.

-------- ..---- - ■ . -----
F.lHorendü haranggyar, szerel a k i
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1868. Telefon 77-51 . 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m .: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, ese tleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok k icserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Jutányos áron. 
K öltségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
emelőket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisz tességes kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 
SWgP* Kívánatra saját köl gégém én  utazom a helyszínére.

l l O ^ C l ' i l l

A lapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTENHOFER F R IG Y E S FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban berendezett

harangöntődéjüket
a t. községeknek és egyházak
nak. H arangok bármely nagy
ságban és zengzetben, csak a 

legfinomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal öntet
nek. R ep ed t harangok újra
öntetnek ; ezek, valamint az új 
harangok is a már meglévők
höz teljes összhangzatba öntet
nek. M inden harang hangja  
előre határoz tátik  m eg. 
Különösen figyelmeztetjük sza
badalmazott k ovácso lt vas
ból készült szerkezetünkre  
nagy harangok részére, mely 

által ezek könnyen húzhatók s a falakat nem rázzák. 
Fakoronákkal biró harangok ezen szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. K o v á c s o l t  v a s b ó l  készült tűzmentes

h a r a n g á l l v á n y o k a t  e
célszerű szerkezetben olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk 
K öltségvetések k el és k ép es árjegyzékkel kívánatra 
------------------postafordultával szo lgá lu n k .-------------------

<jp5"Ŝ> <&i ;><§>-

Feiwel
Lipót
u t ó d a i

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  20

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K o lo z s v á r i-u tc a  13.

ÁrjcgyzbU Ingyen és bérmentve !

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 ko rona  60 fillér, csopo rto s küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m indennem ű m eg
keresések a szerkesztőség címére K örm endre (V asvárm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ítő  is.

T A R T A L O M :  Pohánka Margit: Vándormadarak útja. (Vers.) — Mesterházy Sándor: Hit, szeretet, remény. — Farkas Mir 
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Vándormadarak útja.
Költöző madarak raja vonult végig  
Őszi lombhulláskor a temetőkerten . . .  
Hova, merre szálltak?
Porló magyar szívek jeltelen hantjá- 
Messze idegenben. [hoz, —

Vinni egy  parányit hónuk szent rögéből, 
E hős véren szerzett drága örökségből. 
Kalásztermő rónák tilinkó-szavából . . .  
S egy pár szál virágot, mely nyílt ma

gyar földön, — 
Rozmaring- s muskátlis kicsi ablakok- 
A hűtlen’ elhagyott édes haza után [bán; 
Rájuk a szív ott lenn de vágyón fel- 

Már hiában dobban . . .  [dobban !

Vándorló thadarak szárnycsapása hali-
szik . . .

Rügybontás idején haza sorakoznak. 
Tengereken túli ismeretlen tájról 
Elfelejtett hamvak szomorú hantjától 

Izenetet h oznak:

„Édes magyar népünk, — közűletek más
föld

Csalfa délibábját vaj’ ne űzné egy sem, 
Óh mert mindenek közt a legszegényeb- 
Időtlen időkig akik úgy pihennek: [bek, 
M egsiratatlanul m essze idegenben.“

POHÁNKA MARGIT.

Hit, s z e r e t e t ,  re m é n y .
Irta : M esterházy Sándor.

„Most azért megmarad a hit, remény, 
szeretet, e három; ezek között pedig leg
nagyobb a szeretet.“ I. Korinth. 13., 13.

A zászlóra, mely alatt égi királyun
kat; Jézust követjük, fel van írva: 
Hit, szeretet, remény. Ezt a feliratot 
mint szép jelzőt alkalmazzuk házaink 
falán, templomainkon és oltárainkon. 
Van egy szép jelképünk is ennek 
ábrázolására: egy keresztnek, egy
szívnek és egy horgonynak alakjá
ban. Nem egy oltárterítőnek szépen 
hímzett ékessége ez a jelkép, melyen 
a kereszt a hitet jelenti, a szív meg 
a szeretetet és a horgony a reményt.

A buzgó keresztyén ember aztán 
arra törekszik, hogy e három főerény 
szivében is meg legyen és egész éle
tében gazdag gyümölcsöt teremjen.

A hitnek szikráját maga a teremtő 
Isten adta az embernek leikébe és az 
ember hit nélkül nem is élhet. Nem 
volt és nincs is nép a földön hit, 
vallás nélkül. A régi kor egyszerű 
gyermeke is, aki egy kődarabból 
emelt oltáron égő áldozatot mutatott

be bálvány-isteneinek, arról tett bi
zonyságot, hogy volt hite. Persze, a 
hit idő folyamán nagy fejlődésen 
ment keresztül. Az idő teljességében 
aztán Jézus megismertette az embe
rekkel a legjobb hitet, az ő evangé- 
liomán nyugvó hitet, mellyel a hivő 
ember Istent lélekben és igazságban 
imádja, mellyel kegyes életet folytat 
itt alant és amely által megigazul az 
örökéletre.

Ehhez a hithez ragaszkodtak hit
őseink törhetetlenül, még az üldöz
tetés nehéz napjaiban is. Ezt a hitet 
vallom én is sok-sok millió hitroko
nommal együtt, örömömre, boldog
ságomra, üdvösségemre. Drága kin
csem ez nekem. Megtartani igyekszem 
ezt, minden kisértés, minden csábitás 
dacára, éltem végső lehelletéig.

De kötelességem megújulni, meg
erősödni a seeretetben is. Jézus maga 
a szeretet Mestere volt, kinél szebben 
a szeretetről senki nem szólott és 
nem fog szólni soha, aki jót tett 
mindenekkel, még ellenségeivel is és 
aki híveinek is megparancsolá, hogy 
az ő nyomdokait kövessék, mert 
csak így lesznek az emberek igazán 
az egy mennyei Atyának gyermekei
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és egymásnak testvérei, kik békében 
tudnak élni egymással e földön. Min
den időben kell ezt hangoztatni és 
erre törekedni, de fokozottabb mér
tékben kell ezt tenni a mai korban, 
mely jórészben a szeretetlenség be
tegségében szenved.

De a szeretet mezeje nagy mező, 
melyen sok teendő vár a Krisztus 
tanítványára. Egyszer adni a sze
génynek, máskor meg felemelni a 
bűn mocsarába sűlyedettet, egyszer 
támogatni a barátot, máskor meg 
megbocsátani az ellenségnek, egyszer 
jót tenni a vérrokonnal, máskor meg 
hitünk cselédeivel, egyszer adakozni 
a világi jótékony intézetekre, máskor 
meg áldozni az Úrnak oltárára, a 
szerétéiből folyó szent kötelességünk. 
És mindezt röviden összefoglalja ne
künk Pál apostol, midőn így szól:

- „Senkinek semmivel ne tartozzatok, 
hanem csak azzal, hogy egymást sze
r e s s é te k Róm. 13., 8.

Aki pedig erős a hitben és gazdag 
a szeretetben, az bővelkedni fog re
ménnyel is, az erősen várhatja, re
mélheti, hogy a jó Isten meg
hosszabbítja szerencséjének napjait 
és megrövidíti szenvedésének idejét.

Míg egyebek könnyen felhagynak 
a reménységgel, elcsüggednek, két
ségbeesnek, talán öngyilkosságra is 
vetemednek, addig a jó keresztyén 
ember minden munkájában, minden 
állapotában, minden idejében táplálja 
a reménységet.

Mint földmívelő ember azzal a re
ménnyel veti el a földbe a magot, 
miszerint aratást ád neki az 
Isten, aki a szent hajdanban meg
ígérte : „Míg a föld lészen, vetés és 
aratás meg nem szűnnek.“ I. Móz. 
8.,. 22.

Mint a jó ügynek harcosa a diadal 
reményében küzd, harcolja a nemes 
harcot.

A szegénységnek terhes napjaiban 
is bizalommal várja, hogy az Isten 
gondot visel róla inkább, mint az 
égnek gond nélkül élő madarairól és 
a mezőnek ékesen öltözködő lilio
mairól.

A betegségnek keresztje alatt is 
béketűréssel reményli, hogy Isten a 
betegek igazi orvosa küld számára 
gyógyító balzsamot és visszaadja 
egészségét.

A bűntudat súlya alatt táplálja a 
bűnbocsánat reménységét.

Sőt ott a halálréven is reményei, 
reményli a Krisztus által leendő fel
támadását és az örökéletbe való be
jutását. Ezen reménységében Pál 
apostollal így énekel: „Halál! hol a

te fulánkod ? Pokol! hol a te diadal- 
mad?“ I. Kor. 15., 55.

Óh, ki ne akarná ezt a remény
séget táplálni ? Ki ne akarná, hogy 
ez a nagy kincs neki is birtokában 
legyen és őt az igazán gazdagítsa, 
boldogítsa ?

De hogy az lehessen, ápold szí
vedben a hitet, szeretetet és ápolha
tod a reménységet isi

A derék kormányos.
Angolból fordította: F a rk a s  M ihályné.

„Jó néhány évtizeddel ezelőtt tör
tént, egy dermesztőén hideg, hold
világos februári éjszakán“ — kezdte 
elbeszélését öreg barátom, a nyugal
mazott hajóskapitány „egy kis két- 
árbocosnak voltam akkor a parancs
noka, aznap este vetettünk horgonyt 
az öbölben.

Rettenetes küzdelmünk volt az 
elemekkel a megelőző tizenkét napon 
át. Majdnem állandóan ordított az 
éjszaki szélvész, és hullott a hóval 
vegyes zúzmara. Az egész födélzet 
jégkéreggel volt bevonva, a vitorlák 
és kötélzet csonttá merevedve, csak 
a legnagyobb erőfeszítésekkel voltak 
kezelhetők. Szerencse, hogy révbe 
jutottunk, mert már két nappal se 
bírtuk volna tovább a szörnyű fára
dalmakat.

„Fagyos éjszakánk van, Larkin“ 
szólítám meg a kormányost, mikor 
fölnéztem a födélzetre, hogy ott egy 
cigarettát szívjak el — „úgylátszik 
nem enyhül a hideg az apály idejére 
sem. Jó lesz szemmeltartani az úszó 
jégtáblákat, nehogy kárt tegyenek 
bennünk.“ Valami beleegyezésfélét 
mormogott s én nyugodtan tértem 
pihenni, mert szűkszavú ember volt 
ugyan a mi kormányosunk, de ala
posan értette a dolgát és megbíz
hatósága kétségen fölül állt.

Alig két óra múlva siető léptek 
zaja riasztott föl mély álmomból. 
Bocsásson meg, hogy zavarom, kapi
tány ur, mentegetődzött, látva ked
vetlen ábrázatomat „de valami kü
lönös dolgot látok, jó lenne ha rög
tön megtekintené.“

„Mi baj van, mi történt?“
„Egy jégtáblát pillantottam meg 

az imént, nem messze tőlünk, úszik, 
délkeleti irányban, de mintha valami 
kis fekete alak mozogna rajta. A hol
dat épen felhő takarja, nem látok 
tisztán, de attól tartok, hogy egy 
halálraszánt gyermek az ott a jégen.“

Talpra ugrottam, és mindketten a

födélzetre rohantunk. Már akkor 
jócskán eltávolodott tőlünk a jégtábla 
a nyílt tenger télé usztában, de a 
kormányos által megjelelt irányban 
megpillantottam mégis. Ámde szabad 
szemmel csak annyit láthattam, hogy 
tündöklőén fehér tölületét egy kis 
sötét pont zavarja meg.

„Hozza el a messzelátómat, Larkin, 
rögtön kibukkanik a hold a felhő 
mögül és tisztában leszünk a hely
zettel.*

Percekig álltunk aggodalmas vára
kozásban, mígnem újra föltűnt a 
hold s olyan ragyogó ténnyel árasz
totta el a tengert, aminőt csak itt 
éjszakon tapasztalunk, mi tengerészek. 
Hirtelen a messzelátóba néztem, egy 
pillantás elég volt 1

„Talpra legények!“ ordítottam, s 
már kúsztam is lefelé a hágcsón, 
hogy kikapcsoljam a mentőcsónak 
láncait.

Larkin is tudta már, hányadán va
gyunk.

„Uram Isten 1“ — rémüldözött,
miközben dermedt ujjakkal segített 
nekem a hajó vizrebocsátásában, 
„nem is egy, de két nyomorult kis 
gyerek úszik ott a biztos halálba!“

Segélykiáltásomra mégis előtámoly- 
gott kettő a holtra fáradt matrózok 
közül, s kevesebb idő alatt mint a 
hogy én azt itt most elbeszélem, 
beleugráltunk a ladikba, és már el is 
helyezkedtünk. Én a kormánynál, a 
két legény az evezők mellett, Larkin 
a hajó farában.

„Látjátok, fiuk, azt a jégtáblát, 
amin az a két kis feketeség mozog ? 
Az a célpont. Ha odavisztek, elsején 
megduplázva adom ki a havi Zsolto
tokat“, mondtam nekik.

A tengerészek nekifeküdtek az eve
zőknek, de haj 1 gyöngék és egyen
lőtlenek voltak csapásaik, mert vég
kép kimerítették erejüket az előző 
napok viszontagságai. Megtettek min
den tőlük telhetőt az érrel való küz
delemben, mégis alig távolodtunk 
valamenyire árbocosunktól.

A jó Larkin kétségbeesve látta 
mily kevés tért nyerünk, s nem késett 
a biztatással:

„Rajta fiuk, ne csüggedjetek 1 Két 
nagy aranypénzem van, még ma 
nektek adom örömömben, ha azt a 
két kis szerencsétlent sikerül meg
mentenünk. Ne hagyjátok el maga
tokat I “

Szívesen is engedelmeskedtek volna 
azok, de már nem győzték erővel. 
Még pár gyönge evezőcsapás s az 
egyik matróz ájultan dőlt el a pádon 
a másik is kimerült már teljesen.
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Larkin fölragadta a gazdátlan eve
zőt ! „Feküdj a csónak fenekére, 
fiam. Kapitány uram rajtunk a sor! 
Fogja azt a másik lapátot!“ Beláttam, 
hogy azt kell tennem és elfoglaltam 
a másik legény helyét. Egybevágó 
evezőcsapásaink tanúskodtak, hogy 
mindketten értjük az evezés tudo
mányát, s lassan de. folytonosan 
haladni kezdtünk előre, majd folyton 
növekedő sebességgel szeltük a hul
lámokat, úgy hogy az evező nyele 
szinte égette már tenyerünket.

Soha ilyen hajszát! Csak nehéz, 
ziháló lélegzetünk hallatszott, amint 
neki feszítettük az evezői a hullámok
nak, hogy homlokunk majdnem tér
dünket érinté, aztán minden erőnket 
összeszedve hátravetettük magunkat, 
így hódítottunk meg hulló verejté
künk árán, minden hüvelyknyi tért. 
Sok óra kimerítő munkája volt össz
pontosítva e negyedórái nagy erő
feszítésben.

„Messze van még a cél, Larkin?“ 
lihegtem én, mert háttal ültem a föl
vett iránynak. „Én már nem bírom 
tovább !*

„Mindjárt elérjük, kapitány uram ! 
Az Isten szerelmére kérem, szedje 
össze az erejét! Gondoljunk a saját 
gyermekeinkre otthon, és ne hagyjuk 
veszni ezeket! “

És tovább szelték az evezők a 
holdfényben csillogó hullámokat. Cso
dálatos lelkesedés, több az emberba
ráti szeretetnél, százszorozta meg 
erőnket. Családapák voltunk mind a 
ketten.

Megrettenve láttam hirtelen, hogy 
társam abbanhagyja az evezést, azt 
hittem, a végkimerülés okozza ezt. 
Örömtől reszkető hangja csakhamar 
megnyugtatott.

„Lassan, vigyázva, kapitány uram, 
egy-két evezőcsapás már csak, éjen ! 
megérkeztünk ! —“ csónakunk oldala 
a jégtáblát súrolta, melyre Larkin 
nem késett átugrani. Én is követtem 
példáját megparancsolva előbb em
bereimnek, hogy tartsák a hajócskát 
a jég közvetlen közelében.

Odarohantunk a sötét ponthoz, 
mely érdeklődésünk tárgyát képezi 
és két kis fiút találtunk ott félig 
megfagyva, a nagyobbik dermedt 
karocskáival átölelve tartá a kicsinyt.

Már az utolján voltak; zsibbadt ön
kívületben, álomba merülve, amely
ből nem lett volna soha ébredés.

Larkin fölragadta az egyik gyer
meket, letépte csonttáfagyott kabátját 
lefeszegette cipőit, s fölgombolva 
saját ruháit úgy ölelte keblére, testé
nek melegével igyekezve a félholtba 
életet önteni. Én ugyanazt tevém a 
másikkal. A meleg ruhák, mit a csó
nakban magunkkal hoztunk, jó szol
gálatot tettek, s matrózaink — kissé 
már magukhoz térve — képesek 
voltak bennünket visszaszállítani.

Később, mikor abban a nagy öröm
ben volt részünk, hogy a gyermeke
ket ép egészségben visszaadhattuk 
szüleiknek, kik őket már elveszettek
nek hívék, megtudtuk azt is, hogyan 
kerültek a veszedelmes helyzetbe 
szegény kis vándoraink. Csúszkáltak 
a tenger befagyott partján, Nevv- 
Yorktól vagy tiz mértföldnyire midőn 
az apály mozdulása elválasztó a nagy 
tömegtől a jégtáblát, melyen játsza
doztak és ez az ár sodrába került. 
A fagyos éjszakában, a nyílt tengeren 
biztosan odaveztek volna, ha Larkin 
sasszeme föl nem fedezi, és könyö
rületes szíve meg nem szánja őket.

Az irgalmas éjszakát követő reg
gelén vígan pipázgatott Larkin a íö- 
délzeten. Megszólítottam:

„Hogy van öregem? Nem ártott 
meg az éjjeli kirándulás ?“

„Kutyabajom sincs, kapitány uram“ 
válaszolt jólelkü nevetéssel, s a siker 
fölött érzett öröme egy könnyet csalt 
pilláira — „egy kissé zsibbad ugyan 
a karom, de nem sokat törődöm 
vele, mert olyan jó meleg a szívem 
tája I* és tréfás mozdulattal simogatta 
meg a baloldalán ócska matróz-blu- 
zát, mely olyai) jóravaló, bátor férfi 
szívet takart.

Alvó gyerm ekhez.
Nincs édesebb, mint kis gyermeknek arca, 
Ha alszik, tentéz csendes — boldogan;
S kicsattan rajt egészség rózsapirja. 
Aludjál szépen, édes kis fiam !

Aludjál I niég úgyis csak álom életed! 
Dühöngjön künn tél vad haragja b á r : 
Kicsi szíved nem érez más keservet:
M int: „fázik, éhezik szegény m adár!“

Még nem tudod, mi az élet viharja;
Nem bántja bú még s gond kis lelkedet I 
Maradhatnál bár mindig az, mi vagy m a : 
Ártatlan, édes, gondtalan gyerek I

Ne tenné rád bár zord kezét az élet,
Ne válnék őszre tavaszod soha,
Melyben virágos sövényen vezethet 
Egy édes, drága, gondos jó anya.

Aludjál! én édes tavaszvirágom 1 
Álmodban szárnyas, szép kis angyalok 
Seregje ezüst báránykákkal játszón 
A kék mezőn, hol arany nap ragyog!

Schrikker László.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a bálban nincs, Tanyát a sálán Után ott, 
Hiányzik ott a leolübb kincs, De Isten nem lel bajlákol
Március 29. vasárnap, Luk. 23, 26—31.

„ 30. hétfő, Máth. 27, 27—31.
„ 31. kedd, János 19, 15—22.

Április 1. szerda, Márk. 15, 16—22.
„ 2. csütörtök, Márk. 15, 23—32.
„ 3. péntek, Márk. 27, 31—36.
„ 4. szombat, Márk. 27, 37—45.
„ 5. vasárnap, Ján. 19, 23—27.
„ 6. hétfő, Máth. 27, 46—53.
„ 7. kedd, Luk. 23, 35 -43 .
„ 8. szerda, Luk. 23, 43—49.
„ 9 csütörtök, Máth. 26, 20—29.
„ 10. péntek, Ján. 19, 31—37.
„ 11. szombat, Máth. 27, 57 -66 .

Ami erősebb az  em bernél.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Tizenötödik fejezet

Mikor a  szerencse rámosolyog az 
emberre.

Odakinn sűrű pelyhekben ömlik a 
hó. A szél megúnta a négynapi hava
zást, feltámadt s csillogó fehér felhő
ket ver fel a sziklás utakról. Búg az 
orkán, cikázó vonalakkal telik meg 
a levegő, s a hitványán épített ame
rikai házak fafala megremeg a nagy 
süvöltésben. Az utca kihalt. Ha egy 
asszony kitéved is, hogy a sarok bolt
ból valami vacsorára valót vigyen 
haza, belebujik nagykendőjébe s futva 
teszi meg az utat.

Istenes kis kamrája ablakából nézi 
az ítéletidőt. — No, a tél ugyancsak 
kiadja mérgét. Talán most búcsúzik, 
hiszen két hét múlva tavasznak kel-

E lm arado ttnak  tek in th e tjü k  a z t a  k ö zség e t, ahol 
fo g y asz tá s i sz ö v e tk e z e t n in c s !

A fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti be egy-egy 
falu népe m indennem ű háztartási és gazdaság i c ikke it és 
ita lszükség letó t a leg ju tányosabban, úgyszin tén  ham isí
ta tla n  m inőségben. — A m elyik községben fogyasztási 
szövetkezetét akarnak  lé te síten i, a mozgalom kezdői fo r
d u ljanak  ú tba igazításé rt a .... ’t- -  — .

a M agyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i és E ríék e -  
sítflí S zöv e tk eze téh ez , B udapest

IX., Közraktár-utca 34. szám. 2>
(Saját palotájában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  60 millió

- - — ■ ■ - korona évi forgalom m al. -■------■■ ■
L ev é lc ím : H A N G Y A , B udapest, postafiók 109. szám.
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lene lennie! . . .  Vájjon mit hoz a 
tavasz ?. . .  Hoz-e neki gyógyulást ?... 
Talál-e majd valami kis foglalkozást, 
mert anélkül igazán kevés az a kis 
nyugdíj, mit a bányatársaság a d ? . . . 
így csak nyomorog, tengődik, többet 
koplal, mint eszik, ez pedig igazán 
nem élet! . . .  Néha arra is gondolt, 
hogy hazamegy Magyarországba. Itt 
Amerikában havi 12 dollárból nem 
lehet megélni, de otthon sokkal töb
bet ér az 50—60 korona. Igen ám, 
de hogyan menjen haza ? Hogyan 
menjen végig azon az utcán, hogyan 
nézzen rá arra a házra ?. . .  Talán 
halva roskadna össze, ha Földes 
Gyurka felesége meg gyerekei eléje 
kerülnének! . . .  Megborzongott. Azu
tán felállt s a fali szekrényből ki
szedte a pálinkás üveget s két pohár
kával leeresztett a torkán. Azelőtt 
utálta ezt a gyilkos mérget, de most 
szívesen nyúlt utána. Mindig úgy érezte, 
hogy nehéz gondolatai elcsöndesed- 
nek s ő erősebb, hatalmasabb lesz a 
fenyegető ellenséggel szemben.

Az utcaajtó nagy csapódással zu
hant be. A falépcsőn kemény lépések 
dübörögtek, azután kinn a konyhában 
egy dörmögő hang mormogása hal
latszott. Valaki megkopogtatta az aj
tót. A .szabad“ szóra magas, prémes 
bundás úri ember nyitott be.

— Istenes Mihályt keresem, — 
mondta angol nyelven.

— Én vagyok, — felelt szerényen 
Istenes.

— Szabad az iratait kérnem ?. . .
Istenes elsápadt. Arra gondolt, hogy

valami csoda kikaparta a föld mélyé
ről az ő elrejtett titkát, az amerikai 
rendőrség kifürkészte tartózkodási 
helyét s most letartóztatják. Remeg
tek térdei, midőn felkelt, de azért 
nyugodtan felelte: — egyszerre ho
zom kérem.

Az ismeretlen figyelmesen átnézte 
az iratokat. Azután elkezdett kérde
zősködni mostani sorsáról, elmondotta 
a bányaszerencsétlenség történetét. 
Hegyiről tövire elkérdezgette, hogy 
mennyi rokkantsági díjat fizet a bá
nyatársulat s hogyan jön ki abból.

— Kevés, kevés, mondta fejét csó
válva. És azután ebben a kis lyuk
ban lakni! . . .  Bizony nem beteg em
bernek való ! . . .

— Ejnye csak, — szólt egy kis 
idő múlva, — nem járt maga vala
mikor North Karolinában ? Nem volt 
magának egy kis birtoka ?. . .

Istenes a füle tövéig elpirult. — 
De igen I — felelte.

Az idegen gondolkodott s közben 
sűrűn hümögetett. Azután elővette
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kis pipáját, megtömte s odatartotta 
a dohányt Mihály elé: — gyújtson 
rá I. . .

— Tudja mit — szólt egy kis idő 
múlva, — én megveszem a maga 
birtokát.

Istenes kerekre nyitotta szemeit, de 
hang nem jött ajakára. Mit akarhat 
ez ? kérdezte önmagától. Miért akar 
ez egy adóssággal megrakott birto
kot megvenni ?.. .

— A birtokon van 1233 dollár 
adósság. Azt magamra vállalom, azon
kívül kifizetem magának a vételárat. 
Mennyiért vette ? ..

— 3800 dollárért.
Az idegen szörnyüködve szívta a 

fogát, de látszott rajt, hogy csak 
csinálja a rémüldözést, igazában nem 
törődik az árral.

— Jaj, jaj . .  . az mégis csak sok 
egy kissé! Annyira igazán nem gon
doltam 1.. .

Istenes állhatatosan hallgatott. Gya
nút fogott s elhatározta, hogy akár
mit ígérjen is az idegen, ma semmi- 
esetre se határoz ebben a dologban.

— Node nem baj I Szeretnék se
gíteni magán, édes barátom, kész 
vagyok még ezt az összeget is meg
adni. No, csapjon a kezembe, azután 
menjünk a jegyzőhöz.

Istenes csöndesen szívta a pipáját 
s hallgatagon nézett maga elé.

— No hát mi lesz ? ..  . sürgette 
az idegen.

— Meggondoltam a dolgot, nem 
adom el a birtokot.

— Nem adja el? Hát mit csinál 
vele ? . . .  Hát van józan esze ? . ..

Hát kidobhat maga az ablakon 
3800 dollárt?... Hát nem kellene 
örülnie, hogy visszakapja az elveszí
tett pénzét ? . . .

Istenes a vállát vonogatta, mintha 
neki egészen mindegy lenne, hogy 
kap-e 12 ezer koronát, vagy nem. 
Pedig igazában olyan éhes volt, hogy 
majdnem elájult.

— Nem adom el. Magam megyek 
oda, ott akarok lakni.

Az idegen összecsapta kezeit. — 
Szerencsétlen, hiszen magát a birto
kával együtt szőröstül-bőröstül meg
eszi a betáblázott adósság.

Tudja Isten, hogy történt. Eddig 
sohase gondolt erre a természetes 
dologra, most meg hirtelen eszébe 
jutott.

— Igaz, sok az adósság, de hi
ányzik a hitelező, aki azt behajtja. 
Radó bankártól nem kell tartanom I ..

Az idegen szeme csodálkozva vil
lant egyet. Hiszen ennek az ember
nek van magához való esze, talán
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több is, mint amennyi kivánatos. 
Egy kis gondolkodás után így szólt: 
— Adok 1000 dollár hasznot a bir
tokra. A körülötte fekvőket megvet
tem, most már ezt is szeretném a 
többihez csatolni. Meg ugyan nem éril

Kérdőleg tekintett Istenesre, de 
annak egy arcizma se ránduit meg, 
mikor megadta a feleletet: — sajná
lom Uram, nem adom!

— De hát miért nem adja ? — ki
áltott indulatosan az idegen. Csak 
nem szalasztja el ezt a jó alkal
mat ? . . .  Hát mondja meg, hogy mit 
akar tulajdonképpen, miért ragaszko
dik ahhoz a hitvány birtokhoz, ami
ről maga is jól tudja, hogy semmit- 
sem ér ?.. .

Istenes sokáig nem felelt. Azután 
csöndesen így szólt: — hát éppen 
azért, mert az úr is ragaszkodik 
hozzá. Megkövetem az urat, sok he
lyet bejártam Amerikában, tapaszta
lásom is akadt egy és más irányban, 
be is csaptak egypárszor, hanem 
hogy az én javamért egy értéktelen 
birtokot megvegyenek 3800 dollárért, 
meg hogy tetejébe még 1000 dollárt 
is beajánljanak, arra még nem hal
lottam esetet. Azért egyszerű eszem
mel úgy gondolom, ha a nagyságos 
úrnak megér a birtok 4800 dollárt, 
akkor nekem még sokkal többet is 
megér.

Az idegen elővette minden ékes
szólását, de nem boldogult. Egypár
szor méregbe gurult, a téli kabátját 
is magára kapta s lerohant a lépcsőn, 
de megint csak visszajött. Istenes 
annál kevésbbé engedett. Az idegen 
mindig többet ígért, már 20.000 dol
lárnál tartott, de hiába. Istenes a fe
jét rázta. A másik kimeredt a fehér 
téli éjszakába s izgatottan dobolt az 
ablaktáblán. Egyszerre csak megfor
dult s földhöz vágta a pipáját.

— Isten neki, alkudjunk máskép
pen ! . . . Adjon nekem írást, hogy 
másnak nem adja el a birtokot, ak
kor azután én is beszélek.

Istenes gondolkodott egy kicsit, 
azutén beleegyezett.

De ekkor meg az idegen kezdett 
kételkedni. — így mégse lesz jó I 
Hátha azután maga egyszerűen ki
dob engem s mások segítségével ér
tékesíti a birtokot.

Attól ne féljen — felelt Istenes. 
Az nem volna tisztességes dolog, azt 
én nem teszem.

Végre megegyeztek, hogy a birto
kot kettőjük nevére íratják s a hasz
not is megfelezik. Még éjjel felverték 
a jegyzőt s megcsinálták az írást. 
Utána megint összeültek a kis kam-
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rába s az idegen úr mindent elmon
dott Istenesnek.

— A birtokán, akarom mondani 
birtokunkon aranybánya van. És mi 
hamarosan milliomosok leszünk 1 . . .

És beszélt tovább, mondott sok 
mindent. Elmesélte, hogy hogyan fe
dezte fel a nagy kincset, hogyan für
készte ki, hogy hol van Istenes. De 
az alig hallott az egészből valamit is. 
Agyában csak ez az egy mondat 
zakatolt: birtokunkon aranybánya
van I. . .  Azt azért megértette a be
szédből, hogy neki semmi dolga sem 
lesz, csak éppen, hogy éljen és él
vezze a vagyonát. Minden munkát 
elvégez az ő társa. Már bank is van, 
amelyik a befektetéshez pénzt ad.

Szürkületre vált az éjszaka s még 
mindig ott ültek az asztalnál. A kály
hában pattogott a fa, a spirituszmelegí
tőn sistergetta theaviz. Egyszerre a gép
ház kéménye szakgatottan dobta ki a 
sípoló hangokat. Hét óra van, az első 
sípszó készülőre inti a nappaliakat. 
Egy óra múlva történik a felváltás.

— Legegyszerűbb, ha a kilencivel 
utazunk, mondja az idegen. Annál 
előbb érkezünk Ncwyorkba s előbb 
szerzünk emberséges ruhát magának.

— Talán várjuk meg a tizenegy 
órait. Egy kis dolgom volna.

— Mi az ördög dolga lehetne ?. . .
— Szombat van, — feleli csönde

sen Istenes, — a 3 dollár heti rok
kantdíjamat akarom felvenni.

Az idegen hahotára fakad, még a 
könnyei is potyognak a nagy neve
téstől. — No, ilyet még Amerika se 
látott. Egy aranybányatulajdonos két 
óra hosszat vár, hogy felvegye a 3 
dollár rokkantdíját.

— Az aranybánya nem olyan biz
tos, mint a 3 dollár, — feleli Istenes.

A tizenegy óraival elutaztak. Az 
idegen váltig beszélt, magyarázott, de 
Istenes csöndes kábultsággal ült a 
kocsi sarkában. Lelkére ránehezedett 
gazdagságának tudata. (Folytatjuk.)

A bibliai rejtvények m egfejtőinek  
névsora (Folytatás.)

Mind a három rejtvényt m egfejtették:
225. Szakái Lajos Nagygyimót, 226. 

Cseh József Csót, 227. Vida Lajos Nagy
gyimót, 228. V. Molnár Lajos Nagy
gyimót, 229. Meidlinger Etelka tanuló Szák, 
230. Haramia Erzse Kőszegdoroszló 231. 
Horváth Irén Kemenesmihályfa, 232. Nagy 
Jánosné Ungvár, 233. Mihátsy Pálné Er-

zsébetfalva, 234 Bokor János Sárvár, 235. 
Pordán József Nagyköcsk, 236. Krácsala 
István Hévizgyörk, 237. Bögöthy Sándor 
Simaháza, 238. Ritecz Kata Gyékényes, 239. 
Lőrincz József tanuló Gyékényes, 240. 
Bókkon Ida és Lujza Csönge, 241 Ifj. 
Bebők József Nemespáfró, 242. Ifj. Lévai 
Sándor' Kiskámod, 243. Nagy Istvánná 
Kemenesmagasi, 244. Szabó Károlyné 
Kemenesmagasi, 245. Karbiner Paula 
Arad, 246 Tóth Jánosné Sajtoskál, 247. 
Domonkos János Homokbödöge, 248. Gö
rög Karolin Gérce, 249. Nagy István Kőszeg, 
250. Szabó Miklós Körmend, 251. Hegedűs 
Eszter Csikvánd, 252. Sass Aranka Szer- 
gény, 253. Gérnyi Istvány Somlóhegy, 254. 
Héra Gyula Czák, 255. Simon Dánielné 
Somorja, 256. Özv. Györgyi Lajosné Mesz- 
len, 257. Kis Molnár Mihály Lovászpatona, 
258. Bgjogh_János Csnpge, 259 Gondán 
Irén Győr, 260. Tompos Jánosné Jobaháza, 
261. Nagy Boldizsár Vönöck, 262. Boros 
Kálmánná Kőszegdoroszló, 263 Özv. Rosta 
Sándorné Vásárosmiske, 264. Koronczay 
Sámuel Csönge, 265. Kutasy SándoFTTst- 
ffiasszonyfaf 266. Bokkon [ózsef Csönge. 
267. Vági János Csönge, 268. Esze San- 
dorné Csönge, 269. Egyed Dénesné ”Ne- 
m estianyr 2707 Dömötöri Lujza Csönge, 
271. Fodor Antal Tokorcs, 272 Mátyás 
Juliska Győr, 273. Erdélyi Juliska Keríie- 
nesszenlmárton, 274. Kiss Jánosné Kőszeg, 
275 Kajtár István Doroszló, 276 Szebik 
Irén Lébeny, 277. Mesterházy Viktor Rem- 
pehollós, 278. Özv. Király Ferencné Tompa
háza, 279. Korcsek Zsigmond Pozsony, 
280. Erdős Bözsi Farad. (Folytatjuk)

Az egyház köréből.
Uj reformátos püspök. A dunántúli 

ref. egyházkerület Antal Gábor elhalálozá
sával megüresedett püspöki állásra Németh 
István egyházker. főjegyzőt választotta meg. 
Az uj püspök ünnepélyes beiktatása már
cius végén Pápán lesz.

Kitüntetés. Ő Felsége a király Brocskó 
Lajosnak, a budapesti orsz. prot. árvaház 
igazgatójának az árvanevelésügy terén ki
fejtett áldásos tevékenységének elismeréséül 
a kir. tanácsosi cimet adományozta. Brocskó 
Lajos igazgató négy évtized óta áll a ne
vezett árvaház élén s mindenkor igazi árva
atyának bizonyult. A királyi elismerés 
méltó tanférfiút ért.

Felügyelő-iktatás. Ünnepi diszt öltött 
február hó 22-én a kemenesmagasi-i evang. 
templom. Ekkor iktatta hivatalába Varga 
Gyula, a kemenesaljai egyházmegye esperese 
a gyülekezet uj felügyelőjét és másodfel- 
ügvelőjét, Horváth János földbirtokost és 
Magassy—Sándor szövetkezeti pénztárno
kot. A szép ünnepélyen megjelerrt ~a Irenre- 
nésmagasii hívek nagy örömére a celldö- 
mölki kerület népszerű országgyűlési képvi
selője, a kemenesaljai egyházmegye világi 
felügyelője, dr. Ostífy Lajos, nemkülönben 
Kemenesmagasi jeles szülöttje Berzsenyi 
Dezső, celldömölki gyülekezeti felügyelő. 
A templomban Szabó István, helyi lelkész

alkalmi oltári imája után Varga Gyula 
esperes tartotta meg Márk. 10, 35—45 alap
ján iktató-beszédét, kiemelve, hogy aki első 
kíván lenni, annak szolgálnia kell, mint 
ahogy Jézus is azért jö tt közénk, hogy 
nekünk szolgáljon. Megható jelenet volt, 
amidőn az új felügyelők balkezüket a bibliára, 
jobbjukat szívükre téve, letelték a törvény 
által előirt hivatalos esküt, amit az egész 
gyülekezet állva hallgatott végig. A beik
tatást díszközgyűlés követte, ahol elsőben 
Horváth János, majd Magassy Sándor mon
dott szép beszédet. Az uj felügyelőket Ostífy 
Lajos, egyházmegyei felügyelő, Berzsenyi 
Dezső és Szabó István üdvözölték meleg 
szavakkal. A szép nap emléke sokáig élni 
fog a jelenvoltak lelkében.

Az ajkai evang. nőegylet böjt má
sodik vasárnapján este a templomban úgy 
erkölcsileg, mint anyagilag fényesen sike
rült vallásos estélyt rendezett. Az ünnepély 
gyülekezeti közénekkel s oltári imával kez
dődött, Gazdag Lili, Pap Jolán és Sikos 
Gyula szavaltak, Fodor Mihály Rácz Ká
roly tanítók felolvastak, az iskolás gyer
mekek pedig Pintér Sándor tanító vezetése 
mellett az új énekes könyvből énekeltek. 
A hívek énekével végződött a mindenkit 
gyönyörködtető ünnepély. Egy éve múlt 
csak, hogy a nöegylet megalakult s máris 
500 korona készpénze van. Böjt első va
sárnapjára. közadakozásból egy szép fe- 

! kete oltárterítőt csináltatott 100 korona

értékben. Az egylet buzgó pénztárosa Nagy 
Sándorné az egylet céljaira 100 koronát 
ajándékozott.

A sárszentlőrinci egyházközségben az 
1913. év folyamán megkereszteltetett 34 
gyermek, házasságot kötött 11 pár, elte- 
mettetett 42, úrvacsorával élt 312 egyház
tag. Az cgyházközs. pénztár bevétele volt 
10670 93 K, kiadása 8515'52 K. Végrende
leti hagyományként kapott a gyülekezet 
alaptőkéje 50 K-t, kisebb adományokból 
152 54 K-t. Az árvízkárosult gyülekezetek
nek juttatott 90 30 K-t. Az egyházközség 
tiszta vagyona 12916L40 K, amiből alapít
ványi tőke: 20020‘36 K. — A két év óta 
működő gyülekezeti nöegylet bekeríttette a 
papi sírokat 350 K ért, vett új keresztelő 
kannát ezüstből s az oltár elé szőnyeget. 
Jelenleg Benkö Györgyné elnöklete alatt 
áll s a templomot veszi körül vaskerítéssel 
mintegy 1400 K értékben.

Lelkésziktatás. A battyándi (Vas m) 
ev. gyülekezet egyik közeli vasárnap iktatta 
be új lelkészét Luthár Ádámot. A beiktatást 
Kovács István muraszombati lelkész, mint 
esperes helyettes végezte. Az Úr áldja az 
új lelkész bem enetelét!

Vallásos esték és énektanulás. A 
szarvaskendi ág. ev. leánygyülekezet iskola- 
termében ez év folyamán tartott ismeret- 
terjesztő előadások s vallásos estékkel 
kapcsolatban Somogyi Béla. tanító megis- 

| mertette a hívekkel az uj egyházi énekek
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legszebbjeit. Az előadások során a követ- 
kőző énekeket tanulta be a gyülekezet: 
„Szegény fejem, hová hajtnálak.“ „Győz
hetetlen én kőszálam.“ „Te vagy reményem 
sziklaszála.“ „Ments meg engem, Uram.“ 
„Óh siralom.“ „Térj magadhoz, drága Sion.“

Élő hit. Özv. Sokoray Sámuelné Pap 
Juliánná a kisbaboti gyülekezet javára 100 
K-t adományozott. A jó cselekedet önma
gát dicséri 1

A kemenespálfai leánygyülekezet is
kolás növendékei március 15-én este mű
kedvelő előadást tartottak. Előadták a „Jó 
hazafi“ című színjátékot és a „Csipkerózsa* 
című daljátékot. Az előadás, melynek nagy
számú hallgatósága volt, igen szépen sikerült. 
A tiszta jövedelem 87 kor. 10 fill. a torony
alaphoz csatoltatott s igy az 1237 kor. 
10 fillérre szaporodott.

A kem enesm agasi-i evang. nőegylet 
Szabó Istvánná elnöknő, és Horváth An- 
talné alelnöknő vezetése mellett március 
hó 1-én tartotta meg 1913. évi zárszámadó 
közgyűlését. Az egyesület a lefolyt évben 
is áldásos szeretetmunkásságot fejtett ki. 
Két Ízben tartott vallásos estélyt az ad
ventben, egyszer nyári mulatságot, ame
lyek 422'90 K tiszta jövedelmet eredményez
tek. Egy szerencsétlen világtalan leány fel
segélyezésére 67 K-t gyűjtött, a szegények, 
betegeknek karácsonyi ajándékul 25‘90 K 
osztott ki. Az egyesület 21 új taggal sza
porodott. Az alapitó tagok sorába beléptek 
Erdélyszky Emilné és Nagy Sándorné 
(Budapest). Az egylet vagyona az 1912. 
évvel szemben 617'85 K gyarapodást mu
tat. Az egyesület tiszta vagyona 1183 31 
K. A jóságos Isten áldása nyugodjék meg 
a hivatásának tudatában álló, nemes intéz
ményen.

Vallásos estély. A szombathelyi ev. 
gyülekezet március 22-én szép vallásos 
estélyt tartott, melyen Károlyi Sándorné, 
Katona József és Swirkievitz Róbert szép 
ének- és zeneszámain kívül Beyer Teofil 
kőszegi lelkész tartott felolvasást Jézus 
anyjáról, Máriáról. A szépen sikerült estély 
jövedelmét a létesítendő diakonissza intéz
mény javára fordítják.

A váczi ev. gyülekezet a szabadság 
kivívásának évfordulóját nemcsak a tem
plomban, de külön az iskolában is meg
ünnepelte ez évben is. Alkalmi ének- és 
költeményeken kívül: Bállá Miklós: „Az 
öreg honvéd“ című igen vonzó dialógját; 
Erdélyi Zoltán: „A hazaáruló“ című, köny- 
ny éltig megható kis egyfelvonásos és Pász
tor József: „Szabadság ünnepe“ című lel
kesítő, szintén egy felvonásos darabját adták 
elő. Az iskola ugyan már többször is lépett 
a szülők és érdeklődő barátai elé ily irányú 
kezdeményezéssel, de az a lelkesedés, meg
hatottság és elismerés, melyet ez alkalom
mal a hallgató közönségből kiváltott, csak 
ösztönzésül szolgálhat a jövőre nézve.

Adomány. Egy magát megnevezni nem 
akaró kemenesmagasi-i buzgó egyháztag 
teraplomépítési alapra 50 koronát adomá
nyozott. Ugyancsak befolyt a templom
udvar parkírozása javára, egy kimagasló, 
egyházát mélyen szerető, köztisztelettől 
övezett egyházi vezéregyéniségtől 10 kor. 
A jó Isten látja és megáldja a nemes 
lelkeket.

A káldi ev. gyülekezet március 15-ikét 
a következő szép műsorral ünnepelte m eg: 
1. Himnusz. Énekelték a jelenlevők,, har- 
moniumkisérettel. 2. Ünnepi beszéd. Tar
totta : Hajnal Endre tanító. 3. Szavalatok : 
Ihász Lajos, Sebestyén Ilonka, Varga Lajos, 
Prépost Irén, Farkas Jóska, Dán Karola.

4. Felolvasás. Hajnal Endre tanító. 5. Ének: 
Gondoljatok őseinkre. Énekelték az isk. 
gyermekek. 6. Szavalatok: Hajnal Bandi, 
Prépost Lidi, Ivány Jóska, Hajnal Margitka, 
Ihász Gyula, Horváth Lina. 7. Szózat. Az 
ünnepély általános megelégedést és lelke
sedést keltett, úgy a gyermekekben, mint 
a szülőknél.

A bajai protestáns egyházak hazafias 
istentisztelet keretében ünnepelték meg a 
48-as nagy napok emlékét március 15 ikén. 
A református templomban Széles Áron lel
kész, az evang. templomban pedig Imrék 
Samu lelkész tartott hazafias lelkesedéstől 
áthatott s a mai szomorú korból egy bol
dogabb jövőbe tekintő ünnepi beszédet az 
összegyűlt lelkes hallgatóságnak, mely 
valláskülönbség nélkül töltötte meg e szép 
ünnepen mindkét egyház templomát. Az 
evangélikus templomban az ünnepi hangu
latot nagyban emelték a helybeli állami 
tanítóképzőintézet protestáns növendékei
nek, szép hazafias énekei is, melyeket 
Karig Emil tanár tanított be nagy ügyes
séggel és hozzáértéssel.

A szegény asszony fillérei. Gőgös Ist
vánná özvegy asszony a nemesszalóki evang. 
leányegyháznak alapitvánjd tőkéinek gyarapí
tására tiz koronát adományozott. A szegény 
özvegy két éven át részesült néhai Borbély 
Sándor evang. tanitó által szegény, de vallá
sos özvegyek részére létesített alapjának kama
taiból, mely évenként karácsonyi ajándékul 
osztandó ki három szegény özvegy között. 
Gőgösné a két Ízben nyert 3—3 koronát meg
őrizte, összegyűjtött filléreiből 10 koronára 
gyarapította, s midőn a községből elköltözött, 
a gyülekezetnek átadta. Ezek a bibliai szegény 
asszony fillérei. Az Isten áldása nyugodjék 
meg a jólelkü adakozón!

A körmendi evang. gyűl. dalárda 
szép ünnepséggel ünnepelte meg a szabadság 
napját. A gyülekezeti ház nagyterme nem is 
tudta befogadni a nagy közönséget. A férfikar 
szép énekszámain kívül, Pongrácz Gizella, 
Langer János, Szentes Sándor szavaltak, Dá
vid János tanitó, a férfikar karmestere felol
vasást tartott, több iskolásgyermek pedig egy 
hazafias, szép színjátékot adott elő. Az ünnep
ség méltóképpen növelte az egyesület eddigi 
sikereinek számát!

A pozsonyi theol. akadémia Székács 
József körének márciusi ünnepélyén Wág- 
ner György theol. akad. hallgató tartotta az 
ünnepi beszédet, Trgovcsevics Koszta s az 
akad. énekkar énekszámokat adtak elő, Szlán- 
csik Pál, Magócs Károly akad. hallgatók sza
valtak.

A pozsonyi ev. líceum ifjúsági ünne
pélyén Göttche K. György VIII. o. t. mondott 
ünnepi beszédet, Duchinszky Andor, Müller 
Béla és Maróthy Jenő szavaltak, az ifjúsági 
ének- és zenekar zeneszámokat adtak elő.

A magyarszombathelyi ev. gyülekezet 
a hagyományos szép szokásnak hódolva ez 
évben is szép' ünnepség keretében emlékezett 
meg a márciusi nagy napokról. Az ünnep a 
templomban kezdődött, hol Molnár Gyula lel
kész alkalmi beszédet mondott. Isteni tisztelet 
után az ünneplő közönség a községházához 
vonult fel, hol Czigány Gyula beszédet mon
dott, Boór Lajos alkalmi költeményét olvasta 
fel, Godácsi István és Miszlai Lajos szavaltak, 
közben a mszombathelyi „kuruc banda“ szebb- 
nél-szebb kuruc énekekkel emelte az ünnep 
lelkes hangulatát.

Jubiláló nőegylet. Az alsómaráci ncegy- 
let (Vas m.) most tartotta számadó közgyűlé
sét, melyen Kolos vári Ferencné elnök jelenté
sében visszapillantást vetett az egylet tiz évi 
munkálkodására. Örömmel állapította meg, hogy

az egylet tiz év alatt 3841 kor. 10 fillér va
gyont gyűjtött. Rámutatott azokra a nehézsé
gekre, melyekkel meg kellett küzdeni, majd a 
múlt év adatait ismertette. E szerint Alsómarácz 
fizetett 119 tag után 124 kor. tagdíjat, Mező
vár 82 tag után 111 koronát, Zsidahegy 43 
tag után 42 kor. 40 fill. Az egyletnek 245 
tagja van 277 kor. tagdíjjal. A taggyűjtés kö
rül érdemeket szereztek: Alsómaráczról Benczik 
Ferencné és Vucskics Jánosné, Mezővárról: 
Kühár Józsefné és Istvánná, Mőrecz Józsefné, 
Zsidahegyről: Czigüth Jánosné választmányi 
tagok.

Az aradi ev. gyülekezet évkönyve.
Városi gyülekezeteink közt nehéz, de áldásos 
munkát végez az aradi ev. gyülekezet. Erős 
katholikusság közé ékelve, nagy áldozatkész
séget kíván híveitől. Annál megnyugtatóbb az 
évkönyvből elénk lépő munkálkodás képe. A 
hívek egyházhoz kapcsolására vallásos estéket, 
felolvasásokat rendez a gyülekezet. Az elmúlt 
évben 8600 koronával a templom ablakkereteit 
megújította. Adományok címén 4175 kor. 79 
fillér folyt be. A gyülekezet orgonát akar fel
állíttatni s erre a célra közel 13 ezer korona 
áll rendelkezésére. A gyülekezet népesedési 
adatai a következők : Született: 62 gyermek ; 
Esküdött 22 pár. Egyező vallású 4, vegyes 
vallású 18. Meghalt 52 egyén ; Konfirmáltatott 
34 gyermek; Úrvacsorával élt 474 egyén; 
Áttért tőlünk 2, hozzánk 2 nő.

Közgyűlés. Az alsómaráczi gyülekezet 
Hima Sándor lelkész és Kühár József fő
gondnok elnöklete alatt f. március 6-án 
tartotta rendes évi közgyűlését. Ez alkalom
mal a hívek egyhangú ag elhatározták, hogy 
1917-re felépítik az uj templomot. E célra 
szolgáló tőke kerek 42000 koronát tesz ki.

Egyházi tisztviselők választása. A 
kemenesmagasii ev. egyházközség a közel
múltban lefolyt zárszámadó közgyűlésén 
töltötte be a kebelében megüresedett tiszt
viselői állásokat. Tiszteletbeli felügyelővé 
választatott: Guóth Márton földbirtokos ed
digi felügyelő, felügyelővé Horváth János 
földbirtokos, másodfelügyelővé Magassy 
Sándor szövetkezeti pénztárnok. A gond
noki állást buzgó elődjének, Jánossy István
nak leköszönésével Tompa Elek nyerte el, 
az egyháztanácsba pedig a következők ke
rültek b e : Smidéliusz Sándor, Kiss Gábor 
és Papp György. A gyülekezet a megvá
lasztottak!1 mindegyikében méltó egyént 
tüntetett ki bizalmával.

Itthonról.
A király Budapesten. Hir szerint a ki

rály április hónapban Budapestre utazik és 
körülbelül két hétig fog ott tartózkodni.

Kossuth halálának évfordulója. Kos
suth Lajos halálénak évfordulóján a Deák-téri 
evangélikus templomban gyászistentisztelet 
volt, majd a temetőben megkoszorúzták 
Kossuth Lajos sírját.

Pusztító tűzvész. Vasvármegyében óriási 
tűzvész volt, mely három községet elpusztított. 
Strém, Vasszécsény leégett. Répcelakon 50 ház, 
200 pajta égett le. Mindegyik községben em
berélet is áldozatul esett. Répcelakon, — ahol 
a község nagy része evangélikusokból áll, — 
a leégett emberek igaz felsegítő szeretetet ta
láltak a gyülekezet felügyelőjénél, Radó Lajos 
földbirtokosnál.

Kétlábú csikó. Unger Mihály rajkai gaz
dának lova kétlábú csikót ellett. A csikónak 
hátulsó lábai ki vannak fejlődve, mellső részein 
is a lapocka megvan, csak a lába hiányzik. 
A mellső részen a lábakat csak két 10 centi- 
méteres csonk helyettesíti.
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A csodaállat. A zólyommegyei Vámos 
község tárájának egyik anyajuha érdekes szü
löttet hozott a világra. Az állat feje a kutyáé
hoz hasonlít) a lábai patások, de a formája 
egészen a kutyáé. A gerinc és a hát is teljesen 
ilyen. A testét nem gyapjú, hanem rövid fekete 
szőr borítja. Az anyajuh elpusztult, úgyszintén 
a szörnyszülött is.

A z o rszá g  d o lgáró l.
A képviselőház még mindig a nemzeti

ségi kérdést tárgyalta, melyen számosán lei
szólaltak. Ezután a ház megkezdte húsvéti 
szünetét.

Az uj választások. Az uj választásokat 
a kormány 1915. év nyarán, vagy legkésőbb 
őszre fogja megejteni. A jelen képviselőház 
egy évnél még tovább fog együtt maradni.

A n a g y v ilá g b ó l.
Ötszázmillió rubel 1 A duma ülésén a 

a hadügyminiszter bejeler.‘ette, hogy az orosz 
hadsereg létszámát egymillió háromszáz főre 
akarja emelni. Ehhez a létszámemeléshez kerek 
ötszázmillió rubelt kér a hadvezetőség.

Tilos a gyermekeket születésük előtt 
Összeházasitani. Kínából újabb reformok 
hire érkezik. A fiatal köztársaság egymásután 
hagyogatja el a régi szokásokat, így szűnt 
meg a kínai copf, most pedig Juansikkai, a 
köztársaság elnöke rendeletet hozott nyilvá
nosságra, amely pontosan meghatározza a há
zasságra lépők életkorát. A férfiaknak húsz 
éveseknek, a leányoknak legalább tizennégy 
éveseknek kell lenniük, hogy házasságot köt
hessenek. A rendelet megtiltja a szülőknek, 
hogy gyermekeiket még születésük előtt össze
házasítsák. Kínában ősrégi szokás, hogy a szü
lők gyermekeiket egész kis korukban vagy még 
születésük előtt is összeházasítják. Két asszony, 
akik körülbelül egyenlő életviszonyok között 
élnek, szerződést köt, hogy születendő gyer
mekeiket összeházasítják. A szerződéskötésnél 
a két nő kicseréli ingének egy-egy darabját 
A köztársasági elnök rendeletével mindez meg
szűnik. Sokszor hiába való volt a szerződés- 
kötés, mert előfordult, hogy a két szerződő 
asszony mindegyikének leánygyermeke szüle
tett, akiket természetesen nem lehetett össze
házasítani.

A párisi postalopás. Párisban az egyik 
postakocsiról elloptak egy postazsákot, amely 
egymillió frank értéket tartalmazott. A tette
seknek még nincsen nyoma.

A Harangszó perselye.
A H arangszó terjesztésére eddig be

folyt 247 kor. 68 fill. Újabban adakoztak : 
Horváth József Merseváth 60 f, öreg Nagy 
József Merseváth 60 f, Szabó Ilona Wien 
1 K. Összesen 249'88 K.

A jókedvű adakozót szereti az Isten I

SZERKES ZTŐI  ÜZENETEK.
H. J. Répczejánosfa. Az elmaradt lapo

kat még február 4-én elkuldöttük s így az 
előfizetést 1913. októbertől számítjuk. — H. 
S. Nagykanizsa. Előfizetését megkaptuk, 
eddig minden rendben van. Köszönet. — 
Kemenesm agasi. Levél baj nélkül megér
kezett. Üdv. — E. J Ivánegerszeg. Költe
ménye nem üti meg a mértéket, sajnálatunkra 
nem közölhetjük. — F. K. Miskolcz. A la
pot az első számtól elküldöttük, de a mostani 
lakásának címváltozását kérjük annak idején

bejelenteni. — Tavasz. Költeménye, sajnálom, 
nem üti meg a mértéket. — Sch. L. Gy.- 
ujfalu. A szép verset köszönjük. — K. S. 
Tét. Köszönöm, ki is szedettem, a jövő szám
ban hozzuk. Üdv.

Szép színes bibliai

KONFIRMÁCIÓI EMLÉKLAPOK
magyar é s  német kiadásban.

25 darab 5 korona.
Csomagolás és postadíj 1 korona.

Kapható: a „HARANGSZÓ“ szer
kesztőségében Körmenden.

S z a ló k y  Z s ig m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szentbárom ságtór. 

Hom okkő-, m árvány-, gránit-, 
syen it sirkőraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Epületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 21

ETERNIT-pala
a legjobb tetőfedő anyag.

Könnyű, viharálló, tűzbiztos.

Mész-, cem ent- és  mű
trá g y a  ra k tá r .

Eláiusítási hely:

K R Ä Ü T S A C K  H E N R I K
K örm end.

F ig y e lm e z te té s !!
Eternitpala csak akkor valódi, 

ha minden lap az E tern it szó
védjeggyel van megjelölve. 2—4

G A H O N V Á R A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1914. évi márc. hó 26-án.
Búza 23.—, Rozs 17.—, Árpa 15.60, Zab 

—.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

K----------------------------------------

Toronyóra- 
20 készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n
(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban.
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e :  §
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve.
\Z_________ ______ _ J__________Sd
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Egyházi munkák
beszerzése

előtt kérje erre a célra kiadott legújabb 
egyházi árjegyzékemet, mely felülmúlja a 
szakmában eddig kiadott összes árjegyéke- 
ket. Szívesen küldök kiválasztásra szószék- 
és oltárterítőket, valamint költségvetés

sel is készséggel szolgálok.

Bérezi D. Sándor
n ő i k éz im u n k a  n a g y ip a ro s

B u d a p e s t ,  Desewffy-utca 5.
A lap ítta to tt 1883-ban. 1 -1 0

Elsőrendű hnranggyur, szerel a k i
tűnő Pozdecli-féle rendszer szerint.

JDRIS1CS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntö- és 

harangfelszerelő gyár

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1808. Telefon 77 -51 . 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m .: elsőrendű haran 

. gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere 
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, esetleg  forgat 
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok kicserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas 

állványokat Jutányos áron. 
K öltségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
emelőket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisztességes kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 

Kívánatra saját köl gégém én  utazom a helyszínére. ~

1

Feiwel
Lipót
u tó d  hí

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  21

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B  u  d  a  p e s t ,  X .,  K o l o z s v á r i - u t c a  13.

Árjegyzék ing-yen és bérmentve!

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

FélvAszón kötésben, táblán k e h e l ly e l ................................................K 2.20
Egészvászon „ „ „ tokkal, vörös metszéssel „ 2 80
Egyszerű bőr * „ „ „ arany „ „ 6-—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8.—

„ borjubőr „ „ „ „ „ » n *2.—
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ „ 1 2 * -
Dallam os könyvecske a Kér. É n e k e sk ö n y v h ö z .................................  —.24
Fenti árakból m indazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés  m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek  meg, 25°/o árengedm ényben részesülnek , de a szállítási költ
séget m indenkor a  rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell v iseln ie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dűnántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

S. K O V A T S  
MENYHÉRT
mű-orgona építő Intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. J utányos árak, 
több évi jótállás Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást,

___ hangolást mérsékelt árak
mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 16

P |)U | GÉPGYÁR
r U m .  SZOMBATHELY.
Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
21

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

1

Nyomatott Wellisch Béla villa.müzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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Csillagokkal.*)
Csillagokkal van kiverve 
A menny fénylő sátora,
Tiszta lesz az, a sugárban,
Aki odaszáll, oda,
Lelkem is fel-, odaszállna,
Hogyha volna szárnya.

Két kezemet összetéve,
Az Istenhez emelem ;
Úgy von engem a magasba 
Egy titkos szent érzelem ; 
Szárnyat én, hogy szállna lelkem, 
Az imában leltem.

S án tha Károly.

*j M utatvány szerzőnek „Iston, Haza, C salád“ 
köteteiből. („Prot. Ifjúsági és N épkönyvtár“ 16 és 
17. kötete. Hegedűs és Sándor könyvkiadása, Debre- 
czen. Á ra : 2—2 korona.

H ú s v é t i  ö r ö m .
Az 1859. évi olasz háborúban, mint 

tiszt szolgált egy kis német fejedelmi 
ház egyik fia is. A Magenta melletti 
ütközetben elesni látták bajtársai, 
ezért haláláról értesítették öreg szü
leit. Halála miatt nagy szomorúság

verte le a családot; gyászruhát öl
töttek, meghuzatták a harangokat és 
gyászistentiszteletet tartottak elhunyt 
gyermekük felett. Néhány hét múlva, 
egy este, amikor éppen együtt volt 
az egész család, egy levél érkezett, 
amelyen azonnal felismerték az el
hunyt fiú kézirását. Abban a gondo
latban, hogy ezt a levetet kedves 
gyermekük még halála előtt írta, 
könnyes szemmel kezdte felbontani 
és olvasni az apa ; de nem értette 
meg a tartalmát, oda adta hát a fele
ségének, az pedig oda adta a jelen
levő testvéreknek és barátoknak, akik 
végre a levél keltének és tartalmának 
pontos megvizsgálása után így szól
tak : a ti fiatok él 1 Igaz, hogy meg
sebesült; de francia fogságba került 
Lazarettbe, ahonnan nemsokára visz- 
szatér. Eleinte bátortalanok voltak 
elfogadni ez örömet, vájjon hihetjük-e ? 
mondogatták. De aztán határtalan 
ujjongásba tört ki örömük: él, é l !

Ez a történet halvány képe annak 
az örömnek, amit a tanítványok hus- 
vét napján érezteK. Még arcáikon 
folydogált a könny, még szívük ösz- 
szeszorult láttára azoknak a kínoknak, 
amelyeket Uruk elszenvedett, mikor

Jézus váratlanul megjelent köztük és 
szóla: „Békesség néktek!“ Szívükben 
az a nagy elváltozás még nem ment 
végbe, amely szomorúságukat örömre 
fordította. Csudálhatjuk-e tehát, ha a 
feltámadás hírét először csak „mesé
nek“ gondolták. De mikor megragad
ták ezt a nagy csudát, akkor örömük 
határtalan lett, amit senki és semmi 
sem tudott többé elvenni tőlük.

Az új testámentum minden iratán 
keresztül vonul ez a húsvéti öröm. 
Az Úr feltámadása minden keresz
tyén hitnek a szegeletköve. Aki szo- 
morkodott már bűnei és kétségei fe
lett s aztán eljutott a megfeszített és 
feltámadott Jézusba való hitre, az még 
ma is, mint egykor a tanítványok, 
minden szomorúság és fájdalom után 
igazi húsvéti örömet nyer.

A báláiról és a feltámadásról.
Irta : Szm odics F erenc  földmíves.

Azt mondja a bölcs prédikátor, az 
ő könyve 12-ik r. 9-ik versében: A 
por földdé lészen, mint azelőtt volt, a 
lélek pedig megtér az Istenhez, aki 
azt adta nékünk.
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A megszenteltetésnek munkája te
hát akkor kezd menni tökéletességre, 
amidőn meghalunk. Mert ha testünk 
eltemettetik is és megrothad, de lel
künk a menyországba vitetik. Csak
hogy Krisztus példája és tanítása 
szerint mindörökké a sírban nem 
maradunk, mert azt olvassuk János 
evangéliumának 5-ik része 28-ik ver
sében: „Eljő az óra, melyen mindenek, 
kik a koporsóban vágynak, meghallják 
az ő szavát. És akik jókat cselekesz- 
nek, kijönnek az életnek feltámadá
sára, akik pedig gonoszt cselekesznek, 
a kárhozatnak feltámadására.“ így hát 
a testi halál állapotában csak addig 
maradunk, míg az utolsó ítéletkor 
mindnyájan feltámasztatunk. Ezt pe
dig cselekszi az örök Isten nagy 
hatalma, az Ur Jézus Krisztus feltá
madása által. Mert azt mondja Pál 
apostol a Korinthusbeliekhez írt 1-ső 
levele 15. r. 22. versében: „Miképpen 
Ádámban mindnyájan meghalnak, 
azonképpen a Krisztusban mindnyá
jan megeleveníttetnek. “ így ha tehát 
mindnyájan megeleveníttetünk, bizo
nyára az elkárhozottak is feltámad
nak, csakhogy ők nem a Krisztus 
érdeme, hanem az Isten igazságának 
ereje által, mert ő mint igazán Ítélő 
biró őket is az ő itélőszéke elé ál
lítja és megadja nekik a megérdemelt 
jutalmat: az örök kárhozatot. Ó bi
zony rettenetes dolog az élő Istennek 
kezébe esni! Azért legyünk vigyázok 
keresztyén testvéreim, hogy amidőn 
megjön a ház ura, mint hű szolga 
úgy találjon minket és teli lámpással 
menjünk ama mennyei vőlegény, a 
Krisztus elé. Mert sokkal jobb sán
tán bemenni az örök életbe, mint ép 
lábbal a gyehenna tüzébe.

Vizsgáljuk meg tovább a szentírás 
alapján az elkárhozottaknak sorsát. 
Azt mondja a Jelenések könyve 21. 
rész 8. verse: „A félelmeseknek és 
hitetleneknek, az átkozottaknak, gyil
kosoknak, paráznáknak, bűvös-bájo- 
soknak, bálványimádóknak és minden 
hazugoknak részek a tűzzel és kén
kővel égő tóban lészen, mely a má
sodik halál.“ Mi az tulajdonképpen, 
amit a szentírás nevez második ha
lálnak ? Ez nem más, mint az utolsó 
ítélet után az elkárhozottaknak az 
Isten színe előli örökkévaló kirekesz
tés, mert az elkárhozottak soha nem 
bocsáttatnak többé az Isten színének 
látására. így nincs többé őnekik 
semmiféle vigasztalásuk, reménysé
gük és dicsőségük. Ez az örökkévaló 
kirekesztés fájdalmai bántják a testet 
és lelket és mintegy örök tűzben ég 
az ő testök és lelkűk. Ez a szomorú

keserves állapot neveztetik második 
halálnak

Most pedig nézzük meg keresztyén 
testvéreim, a szentírás alapján: miben 
részesülnek az üdvözültek ? Azt 
mondja a 17-ik Zsoltár 15-ik verse: 
„Én pedig igazságban meglátom a te 
orcádat, megelégíttetem a te ábráza- 
toddal, mikor felébredek.“ E zsoltár 
értelme szerint az üdvözültek gyö
nyörködnek az Istennek boldog látá
sában, lelki-testi megdicsőült szemük
kel látják ők az érettünk szenvedett, fel
támadott Krisztust és részesei ők az 
Isten örök kegyelmének, annak a 
dicsőségnek, amelyet Pál apostol így 
rajzolt le: „A szem olyant nem lá
tott, a fül olyant nem hallott, az 
embernek még gondolatjába sem le
het, amelyet Isten készitett az őtet 
szeretőknek.“ Azért keresztyén test
véreim, gondolkodjunk komolyan a 
dicső feltámadásról; alkalmatosságot 
ad nekünk erre a tavaszi idő is, mert 
miképpen tavasszal új életre ébred 
az egész természet, mi is úgy fogunk 
egykoron az Üdvözítő Krisztus dicső
séges megjelenésekor új életre ébredni.

Aki Jézuskát várta.
Elbeszélés. Irta : C site Károly.

I.
Volt egyszer egy kis aranyhaju, 

kékszemű fiúcska, aki oly sóvárogva 
várta a karácsonyt, vagyis a Jézuska 
jöttét, hogy minden reggel és este 
kérdezte anyukájától, hogy még hány
szor kell lefeküdni és felkelni a Jé
zuska jövetéléig ?

A lefekvések és felkelések száma 
természetesen napról-napra fogyott, 
míg egy reggelen azt felelte a kis 
Lajoska kérdésére, hogy nem kell 
többet lefeküdni, mert a Jézuska már 
közeleg arany szánkóján s estére az 
ablak alatt csilingelnek a báránykák 
csengői, melyek a Jézuska szánkóját 
röpítik tova a csillogó havon.

Nosza a kis Lajoska szíve meg
remegett a nagy vigalomtól, boldog
ságtól.

— Jézuska jön 1 Jézuska itt lesz! 
Jézuska hoz nekem valamit ? — uj
jongta körültáncolva a szobát. S amint 
felöltöztette anyukája, kileselkedett az 
ablakon az utcára, ahol a nagyobb, 
iskolába járó testvérkéi, több más 
gyermekkel együtt, szánkáztak a fris
sen esett havon.

. . .  Óh bárcsak a Jézuska szánkója 
jönne már 1...  Oly nehéz is a vára
kozás ! . . .

A délelőtt még csak elmúlik vala
hogy, de az este, az a várva várt 
boldog este nem akar elérkezni. Mily 
kínos, izgalmas is a sóvárgó gyermek
szívnek a várakozás I

Lajoska gondolt valamit. Felébresz
tette a kályha előtt szundikáló hatal
mas komondort.

— Gyere, Buksi, Jézuska elébe 1
Buksi nem helyeselte épen a dol

got, fejét csóválta. De azért utána 
ballagott legkisebb gazdájának.

Édesapa a szomszédba ment valami 
ügyben. A testvérkék még most is 
az utcán szánkóztak; anyja pedig a 
konyhában foglalatoskodott. így senki 
sem vette észre, hogy Lajoska a ker- 
tekalja felé baktatott a süppedő, csil
logó hóban. Azt hitte, hogy onnét, 
a sik mező felől, a sugár nyárfáktól 
szegélyezett úton jön a Jézuska.

Lassú, ingadozó léptekkel haladt 
előre Lajoska, mert oly sok hó esett 
az előző napon, hogy a kis csizmája 
följebb, mint fél szárig le-le sülyedt 
benne. Buksinak sehogy sem tetszett 
a kirándulás, miért is figyelmeztetésül 
megfogta szájával Lajoska kabátja 
szélét a kertaljánál, hogy jobb lesz 
visszafordulni.

Menjünk még, Buksi! mindjárt ki
érünk az útra. Onnét meglátjuk a 
Jézuska szánkóját, amint nyargalnak 
vele a báránykák; — hívta Lajoska 
Buksit s ment — ment előre pihegő 
kebellel, mígnem előttük állt a hosszú, 
nyílegyenes, vakító fehér út, magasba 
nyúló hóvirágos nyárfáktól szegé
lyezve.

Hosszan, révedező tekintettel nézett 
Lajoska végig az úton s némi kis 
csalódással mondta:

— Nem látom a Jézuska szánkó
ját 1 Bizonyosan még messze jön. 
Gyere, Buksi, menjünk tovább, akkor 
előbb találkozunk Jézuskával, — hívta 
maga után a hűséges kutyát s botor
kált előre a töretlen sik hómezőn. 
Már már alig bírta a lába, kimerültén 
lihegett. Meg-megállt s a Buksiba 
fogózott, hogy el ne essék.

Hirtelen alkonyodott. Már nem le
hetett a hosszú utón végiglátni. La
joska minduntalan figyelt, hogy nem 
hallja-e a báránykák csengőjének sza
vát, miközben úgy huzta-vonta valami 
lefelé s szempillája le-lecsukódott, míg 
egyszer csak lekuporodott a hóba.

— Megvárjuk itt, Buksi, a Jézus
kát. Majd felkérezkedem a szánkójára, 
úgy nyargalunk haza. . .  S haliga 1 
szól is már a csengő, mindjárt itt 
lesznek... Jaj, Buksi, mennyire örü
lök én 1...

Lajoska ezeket már félálmában
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mondta s a következő percben erő
teljes, édes álom szállt reá . . .  A csen
gők már egész közelben szóltak s 
tündöklő tény áradt az útra. Megér
keztek a csillogó, ezüst szőrű bárány- 
kák az aranyszánkóval. Rajta ült 
fénytől övezve a Jézuska s körülötte 
sok- sok tündöklő ruhás angyalka, 
akik közül ketten felkapták Lajoskát 
a földről s Jézuska mellé ültették. 
Úgy vágtattak velük hazafelé a Jé
zuska báránykái..  .

II.
Anyuka már másodszor szólt be a 

szobaajtón:
— Gyere ki, Lajoskám, a kony

hába I Melegebb van itt, mint a szo
bában.

S miután hiába várta Lajoskáját, 
benézett a szobába, hogy vájjon mit 
csinál a legkisebb fiacskája ?

— Bizonyosan elaludt a lelkem, 
— mondta édesanya s körültekin
tett a szobában, de Lajoskának hült 
helyét találta.

— Enye, ejnye, engedelem nélkül 
ment el hazulról 1 Ezt még eddig 
nem tette meg. Bizonyosan most is 
a szomszédék Juliskájához ment át 
játszani, — mondta anyuka s ebben 
teljesen megnyugodva, ismét a kony
hába ment. A szép, pirosra sült ka
lácsokat szedte ki a kemencéből. 
Azaz először három kis kalács-galamb- 
kát vett ki, melyeket fiacskái számára 
sütött.

Józsi és Peti, a két idősebbik fia, 
kipirult arccal a szánkózástól, idejé
ben megjelentek a galambjukért.

— Repülj, galambka, repülj I — 
mondták a kis hamisok s pár perc 
alatt úgy elröpitették galambjaikat, 
hogy teljesen hírük, nyomuk veszett. 
Vájjon hová repülhettek azok a ga- 
lambkák ?

— Lajoskát is hívjátok haza! — 
noszolta édesanya a két fiát, a szom
szédba küldve.

Józsi és Peti, anyjuk legnagyobb 
ijedtségére, Lajoska nélkül tértek haza.

Nosza, ahányan csak voltak, siet
tek mindannyian a keresésére. Bejár
ták az egész falu házait, de egyikük 
sem talált rá. Nem akadt senki, aki 
látta volna Lajoskát. Anyja azzal a 
reménységgel tért haza a keresésből,

hogy az édesapa, avagy a két test
vérke megtalálta s hazavezette már 
Lajoskát.

Az utcaajtónál jöttek össze mind
annyian — Lajoska nélkül.

— Jaj, jaj, nincs sehol I Elveszett 
az én legkisebb angyalom I — fakadt 
ki édesanya keserves zokogással.

Buksi érkezett erre melléjük szokat
lan nyöszörgéssel. Mintha azt nyöszö
rögte volna: „Lajoska nem veszett 
el, itt hozom magammal 1“

— Nini, mi van a Buksi hátán 1... 
Lajoska fekszik rajta 1 — kiáltott nagy 
meglepetéssel Józsi gyermek.

Ijedtségtől, csodálattól megdöbben
ve tekintettek oda mindannyian s 
anyuka lekapta mélyen alvó, félig 
megdermedt fiacskáját a Buksi hátá
ról s rohant be vele a szobába.

Édesapa és a két nagyobbik fiú 
megsimogatták az okos, hűséges ál
lat fejét. S Buksi ezt a jutalmat, el
ismerést várta gazdaasszonyától is, 
amit természetesen megkapott. És 
még egyebet is.

Boldog s oly jámbor tekintete volt 
most Buksinak, mint egy bárányká
nak . . .  Jézuska báránykájának.

III.
Lajoska súlyos beteg lett. S a nagy

mérvű meghűlés után vörheny-beteg- 
ségbe is esett. Szegényke, a mély, 
okos tekintetű szemét is ritkán, egy- 
egy percre nyitotta föl. Csak kínos 
nyöszörgése s nehéz lélekzése hal
latszott

Anyja kétségbeesetten, esdekelve 
mondta az édesapának:

— Apjuk, ha Istent ismersz s sze
reted gyermekedet, siess azonnal a 
városba orvosért!

— Hagyd asszony, drága dolog az. 
Húsz —harminc koronába is beleke
rülne, a kocsival, orvossággal együtt. 
Azt mi nem tehetjük meg, hogy annyi 
pénzt kidobjunk hiába. Mert ha Isten 
akarja, anélkül is meggyógyul a gyer
mek ; — mondta a pénzimádó ember.

— Szörnyűséges a beszéded, gon
dolatod ember! — szólt mély keserű
séggel az édesanya. — Úgy-e, múlt 
ősszel, hogy beteg volt a tehened, 
rohantál az állatorvosért. A tehened
től nem sajnáltad a költséget, mint 
a gyermekedtől. Arra nem mondtad,

hogy anélkül is meggyógyul, ha Is
ten akarja. . .

Szegény anya, hasztalan beszélt. 
Nincs megrögzöttebb, önzőbb lelkű 
ember, mint akinek a pénz a minden
ható bálványa.

Az önfeláldozó édesanyai szeretet, 
fáradhatlan gondoskodás, ápolás itt
fogta mégis Lajoskát a földön, nem 
eresztette el az égbe angyalkának. 
Hanem más, súlyos következménye 
lett annak, hogy hiányzott a gyógyí
tásnál az orvosi kéz.

— Édesanyám, nem tudom fel
nyitni a szememet! — mondta La
joska egyik reggelen, panaszos ajak
kal az édesanyának.

Anyuka ijedten kapta ölébe fiacs
káját.

— Mutasd, szívem, a szemecs- 
kédet!. . . De hisz’ ki tudtad már nyitni!

— Nem látom anyukát! — mondta 
Lajoska szomorodott szívvel. S nem
csak anyját, mást sem látott. Elvesz
tette a betegség miatt szemevilágát.

Szegény Lajoska I Szegény édes
anya! Milyen nagy szeretet lakozik 
az édesanyai szívben, s mily súlyos 
fájdalmakat el kell bírnia az édesanyai 
szívnek!

Az anya kétségbeesett szívvel s 
reménységgel útra készült. Lajoskát 
kendőbe takargatta s ölbe fogta, úgy 
vitte a városba az orvoshoz.

Az orvos megvizsgálta Lajoskát s 
aztán nyíltan kijelentette, hogy ő nem 
tud segíteni rajta. A fővárosba kell 
vinni, ott operáció utján meggyó
gyítják.

Szegény anyuka! attól fogva há
romszoros erővel dolgozott, takarékos
kodott, hogy a nagy költséget vala
hogy összehozza. Az urától hasztalan 
kért pénzt az operációra. Azt mondta 
minduntalan, hogyha itt nem tudnak 
segíteni rajta, akkor a fővárosban 
sem. Kárba veszne a nagy költség, 
egy tehén ára.

Lajoska ilyenkor a sarokba húzó
dott csendesen sirdogált magában, 
míg csak az anyuka meg nem vigasz
talta, hogy ne búsuljon: összegyűjti 
ő azért a pénzt s akkor úgy meg
gyógyítják Lajoska szemét, hogy job
ban lát, mint előbb látott.

Lajoska nemcsak a beszélgetésekre 
figyelt, hanem arra is, hogy mit ta-

E lm arado ttnak  tek in th e tjü k  a z t  a  k ö zség e t, ahol 
fo g y asz tá s i sz ö v e tk e z e t nincs

A fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti be egy-egy 
falu népe m indennem ű háztartási és gazdasági c ikke it és 
ita lszükség leté t a legjutányosabban, úgyszin tén  hamisí
tatlan m inőségben. — A m elyik községben fogyasztási 
szövetkezetét akarnak  lé te síten i, a mozgalom kezdői for
du ljanak  Útbaigazít&Sért a . ■--------■ • =

a M agyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i és É rték e 
s í tő  S zöv e tk eze téh ez , B udapest

IX., Közraktár-utca 34. szám. 22
(Saját palotájában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 50 millió 

korona  évi forgalom mal. ■ -■■■■■ ■ , 
L evélc ím : H A N G Y A , B udapest, postafiók 109. szám.
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nulnak a kis bátyjai. S egy ilyen 
alapos figyelés után titkolódzva, öröm
től ragyogó arccal suttogott anyuka 
fülébe:

— Édes anyukám, hallotta ?! Jé
zuska megtudta a bénát, a vakot is 
gyógyítani I Mi is ő hozzá forduljunk, 
hogy gyógyítsa meg a szememet í 
Neki nem is kell fizetni! . .

— Igaz, fiam, igaz! — mondta 
anyuka könnyes szemmel. — Csak 
bízzál ő benne, ő meg tud gyógyítani!

Pár napra rá, ujabbi figyelés után 
sírva-zokogva kereste fel Lajoska 
anyukát a konyhában:

— Lássa anyukám, lássa, meg
feszítették Jézuskát! . . .  Ki gyógyítja 
meg most az én szememet?!

— Ne sírj, ne búsulj aranyhaju 
báránykám! — vigasztalta anyuka a 
fiacskáját. Jézus él azért, ha fel is 
feszítették, mert feltámadott. S már 
csak nyolcszor kell felkelned, akkor 
itt lesz a Husvét napja: a feltáma
dás szent ünnepe.

Pár nap múlva elközelgett a husvét. 
Anyuka előtte való napon, nagyszom
baton, gyermekei által körülállva, irta 
a tojásokat s aztán a pirosítóba rakta 
őket.

— Lajoskáét meg sem kellene pi
rosítani, hisz’ úgy sem látja meg pi
ros-e vagy fehér, — mondta Józsi 
gonosz vigyorgással az édesanyjának.

Lajoska erre keserves sírásra fa
kadt s hüpögve borult édesanya ölébe.

— Hallgass, te rossz! — szólt 
anyuka feddőleg Józsira s aztán vi
gasztalta Lajoskát. — Ne sirj, fiam, 
tied lesz a legszebbik, a legpirosab
bik ; aztán neked pirosítom meg ezt 
a picike, tojást is. Fogd csak a ke
zedbe galambom 1 Ugy-e milyen kicsi, 
akárcsak galambtojás volna 1

Lajoska megvigasztalódott, úgy 
megörült a kicsi pirostojásnak, hogy 
kacagott örömében.

IV.
Husvét reggelén ragyogó tavaszi 

fényben úszott a töld és az ég. A 
hívők sokasága sietett az Ur hajlékába.

Lajoska egyedül ült a pitvarban, pi
ros tojásaival játszva. Mellette gubasz- 
tott Buksi, szundikálva a meleg verő
fényben.

Lajoska egyszercsak zsebre rakta 
tojásait s felkerekedett:

— Gyere Buksi, Jézuska elébe!
Buksi felállt s megindult a kertek-

alja felé- A pitaron kívül ő volt a 
kis világtalan fiú vezetője. Lajoska 
mellette lépkedve, jobb kezével a 
hátába fogózott, úgy mentek ki ismét 
a hosszú mezei útra, melyet most

mind a két szélén puha pázsitsző
nyeg borított.

Lekuporodott Lajoska az árokpartra, 
mellé heveredett Buksi is. Várta a 
kis fiú, mint karácsonykor, Jézuskát. 
Most azért várta oly sóvárogva, hogy 
meggyógyítsa a szemét.

Szeretett volna most is végigtekin
teni a hosszú utón. Arcát arrafelé 
irányította, miközben a fényes, éltető 
napsugár úgy csiklandozta szemét, 
hogy a kezében szorongatott hűsítő 
fűlevéllel dörzsölgette.

Majd előszedte zsebéből pirostojá
sait s maga mellé rakta a fűbe. A 
kicsit, a legkedvesebbiket kezében 
tartogatta. Figyelt, hallgatózott, mikor 
szólnak a báránykák csengői.

Sokáig várakozott Lajoska s bána
tos sóhaj szállt fel kicsike kebléből:

— Oh, de soká jön Jézuska 1
Majd kis kacsóját összetette s azt

rebegte:
— Édes Jézuska, jöjj el most is, 

gyógyítsd meg szememet I Ezt a pici 
piros tojásomat neked adom 1...

. . .  A mennyei csengők egyszer csak 
ismét megszólaltak. Vágtattak a bá
ránykák, robogott Jézuska kocsija. 
S mikor odaérkeztek, Jézuska leszállt 
róla, megcsókolta Lajoskának mind 
a két szemét, melyek erre megnyíl
tak, látóbbakká lettek, mint azelőtt 
voltak...  Lajoska megcsókolta Jézus 
kezét s átnyújtotta kicsi pisostojását.

. .  .Lajoska édesdeden aludt a puha 
pázsitszőnyegen, mosolygott, mint a 
ragyogó kék ég s álmában is dör
zsölte szemét, melyet a ragyogó nap
sugár most is csiklandozott.

Hirtelen felébredt, csodálkozva te
kintett körül. Mint egy mesebeli tün
dérország tárult, megnyílt látó szeme 
elé a boldogan fénylő tavaszi földi 
kép . ..

Mellette levő pirostojásaira tekin
tett. Meg volt mindenik, csupán azt 
a kicsinyt, a Jézuskáét nem találta. 
Álmában kicsúszott kezéből s bele
gurult egy egérlyukba.

— Lásd Buksi, itt volt a Jézuska; 
meggyógyította szememet s én neki
adtam a pici pirostojásomat 1 — 
mondta Lajoska boldogságtól ragyogó 
szemecskével a mellette szundikáló 
hűséges kutyának.

Édes anyánk.
Dalt szeretnék írn i; — mint soha, oly szé

pen, —
S amilyent még senki a föld kerekségen, 
Azt is csupán róla, hogy ő néki szólna. 
Én Istenem láttad : hányszor belekezdtem; 
Csak szívem ilyenkor úgy el ne fogódnál

Ti beszélhetnétek lelke nagyságáról:
Kora ezüstszálak fekete hajából!
Óh de ha én kezdem : — erőtlen’ elakad; 
Vájjon hova marad a közepe s vége? 
Mind oda hull csókban — drága két kezére.

Ránk gondolásának egyetlen percével, 
Egész mérhetetlen hő szeretetével [érne?! 
Hol a köszönő szó, — a dal, — mely föl- 
Úgy-e édes apánk, a magasból látod, 
Midőn hangtalanul imádkozunk érte . . .

Pohánka Margit.

Ami erősebb az em bernél.
Elbeszélés. I r ta : K a p i B éla .

Tizenhatodik fejezet

Úri módban.
— Köszönöm, köszönöm Fergsohn 

ur, igazán semmi egyébre nincs szük
ségem. Alig tudom meghálálni, hogy 
annyit vesződik velem. Hónapok 
óta ideje nagy részét rám pazarolja. 
Lakást keresett, berendezte szobáimat, 
alkudozott a szállítókkal, veszekedett 
az iparosokkal. Igazán, nem is tudom, 
mi lett volna belőlem maga nélkül 1... 
Azaz, dehogy nem, nagyon is jól 
tudom, most is Aschlandban gyöt
rődném az én régi kis kamrámban!...

— Csekélység, szólt a másik ur 
és mosolyogva legyintett kezével. 
Amit én tettem, az igazán szót se 
érdemel. Lássa, Mister Istenes, legyünk 
őszinték. Végre is, maga tett engem 
dúsgazdag emberré és én azt sohase 
fogom elfelejteni. De meg lássa, egy 
kis önzés is van az én gondosko
dásomban. Mert hát hogyan állít
hattam volna magát a régi formájá
ban a bankárok, kereskedők, minisz
terek elé, hogyan mondhattam volna: 
kérem, ez Mister Istenes, a north- 
karofinai aranybányatulajdonos. No, 
úgy-e hogy ez nem megy?. ..  Szük
ség volt a maga angol formájára, 
úri külsejére, fényes, előkelő lakására I

Istenes elgondolkodva intett a fejé
vel. — Maga nélkül mégis csak 
koldus lennék. Aranybánya-tulajdonos 
a tudtomon kívül 1

Fergsohn még egy félóra hosszat 
a vállalat ügyeiről mesélgetett. A le
vegőben röpködtek a százezrek és 
milliók. Részvénytársaság, alaptőke, 
tartalékalap, közgyűlés, igazgatóság, 
meg egy csomó idegen kifejezés 
zsongott a beszédében. Istenes egy 
ideig hallgatta, azután csöndesen így 
telelt: — úgyis tudja, én ehhez sem- 
mitsem értek 1 Bizonnyal ön jól csi
nálja s nem visz bele valami hináros 
dologba. Hiszen kettőnk érdeke azo
nos 1...
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Erre nézve hát igazán nyugodt le
het I..  .

Mikor Fergsohn, az aranybánya 
társtulajdonosa eltávozott, Istenes fá
radtan hanyatlott vissza kényelmes 
bőrkarosszékébe. Fáradt volt, mindig 
fáradt volt. Mintha ólmot öntöttek 
volna csontjaiba, s nem puha bőr
ből, hanem vasból kovácsolták volna 
ki cipőit, alig vonszolta magát. Ele
inte azt hitte, könnyű dolog a nagy- 
uraság. ö t szobás lakása gyönyörű
ség volt. Pompás bútorok, süppedő 
szőnyegek, úri kényelem vette körül. 
Inasok lesték parancsát, fehér tuháju, 
fehér sapkás szakács főzte ebédéit, 
vacsoráit. Lenn a gazdasági épüle
tekben automobil, toporzékoló pari
pák várták, vájjon nem akar-e az ő 
gazdájuk kikocsikázni.

Kezdetben élvezte is gazdagságát. 
Terített asztal, finom, erős borok, 
nagy szerepet játszottak életében. 
És olyan egyszerűen tudta csinálni 
a dolgot, hogy jól lehet mindenki 
vigyázta szavait, magaviseletét, — 
mert mindenki tudta, hogy egyszerű 
munkásból lett gazdag emberré, — 
mégis sohase adott okot a kigúnyo
lásra. Egyszerű, természetes magyar 
esze megóvta az ostobaságoktól.

De egyszer csak megelégelte ezt 
az életmódot. És ettől kezdve kínnal 
érezte, hogy nehéz a gazdag, üres, 
cicomás élet! És nyugtalan. Ez, ez 
a nyugtalanság, ez hatott rá olyan 
borzasztóan.

A nappalok még csak elmúltak 
valahogyan, de az éjszakák I.: . Mi
kor leszállt a félhomály s borongó 
szürkeség bolyongott a bútorok közt,

mindig valami csodálatos szorongó 
érzés fogta el szívét. Eleinte nem 
tudta, vagy nem akarta tudni, hogy 
mi ez tulajdonképpen, később már 
bevallotta, hogy ő fél. Reszket a sö 
tétségtől, félve didereg a magánytól. 
Valami ismeretlen hatalom lehelletét 
érzi maga körül. Fel- és alájártában 
néha hirtelen megfordult, úgy érezte, 
valaki áll mögötte. Senkise volt, vagy 
talán mégis volt valaki, de mihelyt 
ő megfordult, eltűnt.

Néha határozottan érezte, hogy 
valaki megy a háta mögött, vele 
együtt lépést tart, de lépéseinek nesze 
belevész a szőnyeg puhaságába.

Igen, igen, ő érzi, egy láthatatlan 
szellem él vele egy fedél alatt s ő 
nem tud tőle szabadulni 1.. .

Az ablaknál még olvasni lehetett 
volna, ő már leeresztette a függönyö
ket s meggyújtotta a lámpát. Inasa 
már tudta, mi a kívánsága, a lakás 
többi ajtaját lezárta. Bezárkózva, 
csöndes elvonultságban töltötte nap
jait.

Az arcára is kiült a nyugtalan fé
lelem. Szemeiben ijedt láng lobogott. 
Ajka széle görcsösen rángatózott. 
Lassankint életszokásain is úr lelt az 
ő különös bizalmatlansága.

Egy nap ijedten nézett rá Ferg
sohn. — Az Istenért, mi van önnel ?... 
Hiszen olyan, mintha a koporsóból 
vették volna k i! Hát mi baja van ? . . . 
Nem tud aludni, vagy az ember gé
pezetének fűtőkazánja, a gyomor 
felmondta a szolgálatot ?. ..

Istenes minden kérdésre fáradtan 
int kezével. — Bizony sem enni, sem 
aludni nem tudok 1.. .

— Mióta ?. . .
— Hónapok óta 1
—  Megkérdezte-e az orvost ?. . .
Istenes tagadólag rázta a fejét.
— Hopp, — kiáltott Fergsohn, 

magát talán a honvágy bántja?...  
Ismerem azt a rettentő érzést, meg
kínzott engem is, mikor az én drága, 
ködös Londonomtól elszakadtam. Ej
nye, hogy én erre nem godoltam! 
Hiszen maga körül minden idegen. 
Csupasz, borotvált arcok veszik körül, 
angol beszéd köszönti, angol ételek 
tömik a gyomrát. No, majd én gon
dolok valamit! Csak legyen egészen 
nyugodt, néhány hónap múlva egész
séges ember lesz Mister Istenes, csak 
bízza magát én rám!

Istenes erre is csak fáradtan mo
solygott. (Folytatjuk.)

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajlákot
Április 12. vasárnap, Márk. 16, 1 —11.

„ 13. hétfő, Luk. 24, 1—9.
„ 14. kedd, János 20, 1—8.
„ 15. szerda, Ján. 20, 9 —18.
„ 16. csütörtök, Máth. 28, 11 —15.
„ 17. péntek, I. Kor. 15, 1—11.
„ 18. szombat, I. Kor. 15, 12—20.
„ 19. vasárnap, Luk. 24, 10—15.
„ 20. hétfő, „ 24, 16—24.
„ 21. kedd, „ 24, 25—35.
„ 22. szerda, „ 24, 36—49.
„ 23. csütörtök, Ján. 20, 19—23.
„ 24. péntek, Ján. 20, 24—41.
„ 25. szombat, Ján. 17, 1 — 14.

A megfejtők névsorát, valamint az 
egyházi hírek közül is többet, helyszűke 
miatt a jövő számban közöljük.

Olvasóinknak, munkatársainknak Is
tentől megáldott, boldog ünnepeket 
kívánunk!

Az e g y h á z  k öréb ől.
A vadosfai anyagyülekezet március 

29-én igen sikerült vallásos estélyt rende
zett a következő programmal: 1. Közének. 
2. Estéli ima. 3. „Mi Atyánk . . . “ Meg
zenésítette Kapi Gyula, énekelte László 
Miklósné Horváth János orgonakisérete 
mellett. 4. „Vallásos költemények. Előadták : 
Dobrádi Lidi, Rosta Lidi és Szabó Sándor, 
5. Sántha K .: „Lelkem hozzád kiált Uram.“ 
Vegyeskarra átdolgozta Kirchner Elek. Elő
adta a vadosfai ifjúsági vegyeskar Horváth

János vezetésével. 6. Felolvasás. Tartotta 
László Miklós lelkész. 7. S ánlha: „Mintha 
szárnyon szállna . . .“ Vegyeskarra átdolg. 
Kirchner E. énekelte a vegyeskar. 8. Val
lásos költemények. Szavalták : Rosta Lina, 
Szalay Erzsiké [Győr], Szakács Lajos és 
Csuka Lajos. 9. Közének. Igen szépek, ha
tásosak voltak a szavalatok, de hatásos 
volt különösen az uj énekeskönyv gyönyörű 
két chorálja, melyeket a kezdő énekkar 
igazi lelkesedéssel, odaadással tanult be a 
fáradhatatlan tanító vezetésével nagy lelki 
élvezetet szerezve a jelenlevőknek 1

A lovászpatonai ev. gyülekezet a
szabadság kivívásának évfordulóját nem
csak a templomban, hanem este a gyüle
kezet legény- és leányegylet vegyeskara a 
nagyvendéglő összes helyiségében tánc- 
mulatsággal egybekötve ünnepelte. Kiss

Kálmán tanító, Horváth Eszter, Szabó Juli, 
Bertalan István, Csepregi Vilma, Pölöstei 
Ida, Bertalan Lajos, Lukács Jolán, Kovács 
Juli, Bokh Sándor, Takács Lina szavaltak, 
az ifjúsági dalegylet pedig énekszámokat 
adott elő. A tiszta jövedelem 166 korona, 
mely összeg templom felszerelésre fog 
fordíttatni.

Március 15-iki ünnepély. A zalaistvándi 
gyülekezet újonnan alakult énekkara a 
szabadság ünnepén szép ünnepélyt rende
zett. Mintegy ekkor mutatkozott be a gyü
lekezetnek. Nagy István lelkész mondott 
ünnepi beszédet, többen szavaltak, az ének
kar pedig jól betanult hazafias énpkeket 
adott elő, melyért főleg Németh György 
tanító buzgóságát illeti a dicséret.

A zalaszentgróti gyülekezetben márc. 
22-én vallásos estét rendezett az ottani
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nőegylet. Felolvasást Nagy István lelkész 
ta r to tt; többen szavaltak, az iskolás gyer
mekek pedig böjti énekeket adtak elő. — 
Az estélyen sokan voltak, a más vallásuak 
közül is.

A nemesleányfalui ev. leánygyüleke
zet böjt 4. vasárnapján vallásos estét tar
tott, melyen az iskolásgyermekek a tanító 
vezetésével az új énekeskönyvből 2 böjti 
éneket énekeltek. Szavaltak: Antal Irén, 
Antal Lina, Púpos Imre és Tatai Sándor. 
Zsiray Lajos nagyvázsonyi lelkész „A 
mértékletességről“ tartott felolvasást. A 
délelőtti istentiszteleten a gyülekezet dalár
dája énekelt Halász János tanító vezetése 
mellett. Istentisztelet végeztével offentórium 
volt a gyámintézet céljára.

A rákospalotai ev. gyülekezet virág
vasárnapján szépen sikerült vallásos estélyt 
tartott, melyen Mezei József segédlelkész 
irásmagyará.zatot, Sass János m. á. v. fő
ellenőr, egyházi iró felolvasást tartott. A 
rákospalotai egyesület énekkara, Müller 
Zsusa, Walter Emil, Solare Valéria zene
számokat adtak elő. Gyülekezeti ének és 
imádság nyitotta meg és fejezte be a szép 
vallásos estét, melynek bevételét az építendő 
új templomra fordítják.

A körmendi ev. gyülekezet folytatta 
a böjti vasárnapokon vallásos estélyeit. 
A negyedik estélyen a gyülezeti vegyeskar 
énekszámain kivül Kapi Béla lelkész „Az 
igazi vallásosságról“ tartott előadást, Dá
vid János tanító pedig szavalt. Az ötödik 
estélyen a gyülekezeti férfikar éneke után 
Kapi Béla lelkész „A legcsodálatosabb 
könyvről“ tartott előadást, Novák Kálmán 
pedig „Pihen ag y á r“ c. költeményt szavalta. 
— A hatodik estélyen a gyülekezeti ve
gyeskar adott elő egyházi énekeket, K ipi 
Béla lelkész „Az imádkozásról“ tartott elő
adást, Ebenspanger Vilma Kapi Gyula né
hány vallásos énekét énekelte, Pavetits Manó 
pedig egy hegedüszámot adott elő. A kö
zönség minden alkalommal zsúfolásig meg
töltötte a gyülekezeti ház nagytermét.

Vallásos estély. Folyó évi március28-án, 
azaz Böjt V-ik vasárnapján sikerült vallá
sos estélyt tartott a farádi evang. egyház- 
község templomában, melyen nemcsak a 
helybeli egyháztagok, hanem a szomszédos 
községben lakók közül is többen részt vet
tek. Az estély programja a kezdő és befe
jező ének- és imákon kívül szavalatok- és 
felolvasásokból állott. Szavaltak : Hajba Ju
liska és Nagy Dénes másodtanitó, felolva
sást tartottak Szij Lajos tanító és Hérints 
Lajos lelkész. Közben az iskolás 'gyerm e
kek énekeltek egyházi dallamokat két hangra 
Szij Lajos tanító vezetése mellett.

Felség-adom ány. Őfelsége a király a 
szentgotthárdi missiói egyháznak legfelsőbb 
magánpénztárából a templomépítési kölcsön 
törlesztéséhez 200 koronát adományozott.

Huszonöt éves tanítói jubileum. Lé
lekemelő ünnepélyben volt része március 
8-án a mihályi-i ev. gyülekezetnek. Ekkor 
ülte meg a soproni theo!.- akadémia öt 
hallgatója szíves közreműködésével egy 
nagyszabású vallásos ünnepély kereteiben 
tanítójának, Takáts Józsefnek 25 éves taní
tói jubileumát. Az ünnepély, melyre az 
evang. híveken kívül más vallásuak is egy- 
besereglettek, közénekkel kezdődött, mely 
után Dubovay Géza theológus mondott 
szívhez szóló imát. Utána a gyülekezet 
díszgyűléssé alakult át, melyet Bakó János 
elnök nyitott meg, gyönyörű szavakkal 
méltatva Takáts József tanítónak hervad
hatatlan érdemeit. A gyülekezet nevében 
Viola Béla postamester szívből jövő és

szívhez szóló szavakkal üdvözölte a jubi
lánst, az iskolásgyermekek nevében pedig 
Kovács Erzsiké és Horváth Kálmán rótták 
le tanítványi hűségüket és szeretetüket. 
Végül Takáts József tanító meghatva mon
dott köszönetét a nem várt, de jól eső 
ünnepeltetésért. Ezzel a díszgyűlés véget 
ért. Gyűlés után vallásos ünnepély volt, 
melyen a mihályi-i ev. vegyeskar Kapi Gyula 
által vegyeskarra le te tt: „Óh Atyánk“ című 
gyönyörű éneket adta elő. Majd Hajba Ju 
liska szavalta el Balogh István „Napszá
mosok“ című költeményét, mely után Káldy 
József theológus „Te hozzád óh Uram“ 
című szóló-éneke következett, melyet Ta= 
káts Béla theológus kisért harmóniumon. 
Utána Takáts Béla theológus olvasta fel 
„Az ev. Csepregnek 1621-ben történt el
pusztulása“ cimű történelmi munkáját. 
Majd újból felcsendültek a mihályi-i ev. 
vegyeskar égbe szárnyaló hangjai Kapi 
Gyulának vegyoskarra átírt „Szárnyain az 
áhitatnak“ című énekével. Tomka Gusztáv 
teológus pedig Ábrányi Emil „Keresem az 
Istent“ című költeményét szavalta. Majd Eőry 
László theológus szép imájával véget ért 
az ünnepély.

A közönség meghatva egy szép ünnepély 
kedves emlékével szívében távozott. Az 
offertórium 30T4 K volt, melyet a dalárda 
alap javára fordítanak.

A dunaföldvári evang. gyülekezet f. 
hó 8-án tartotta meg évi számadási és költ
ségvetési közgyűlését, amely a gyülekezet ha
ladásáról, a vezérek áldásos, szakavatott mun
kálkodásáról és az evang. hitrokonok kiapad
hatatlan áldozatkész szeretetéről tett élő tanú
bizonyságot. — A maroknyi gyülekezet köz
pénztárának forgalmi bevétele 7295 korona 
25 fillér, kiadása 7087 korona 02 fillér, pénz
tármaradványa 208 korona 23 fillér. A bevé
telek szerint az egyház segélyt kapott: a vihar 
által megrongált templomra egy magát meg
nevezni nem akaró kegyes nőtől, Gyurátz Fe
renc püspök úr útján 600 korona, a rendkívüli 

, adóalapi segélyből 500 korona, Sárszentlőrincz 
ev egyháztól 20 korona 15 fillért, egyházi 
szükségletekre és adósságtörlesztésre az adó- 
csökkentési alapból 970 kor., a G. A. Egylet
től 327 korona 60 fillért, az államtól tandij- 
kárpótlást 211 korona 33 f-t, összesen 2629 K  
08 fillért. A bevételek és kiadások rovatában 
nem szerepel a lelkész 2070 korona 63 fillér 
kongruája és korpótléka, úgyszintén a tanitó 
1950 korona államsegélye sem.

A közpénztár redelkezésére áll 1365*69 K, 
tartozása 5756'88 K. Alapítványai: 1. Lelkész
fizetés alap, amely 20.000 K-ig tőkésíttetik 
78136 K  2. Tanítókántor alap 10'83 K. 
3. Temetökútalap 58 90 K. 4. Evang. nő
egylet alap 143841 K. Összes alap 2289.50 K. 
A lelkészalapot is Adorján Ferenc lk. terem
tette oly módon, hogy rábírta és rábírja a 
gyülekezet jobbmódű tagjait, hogy maguk 
vagy kedveseik emlékére alapítványokat te
gyenek oly célból, hogy azok halála évfordu
lóján a gyülekezet évről évre harangoztasson 
és neveiket a címteremben kifügessze. Isten 
áldását kérjük a babyloniai vizek mellett az 
evangéliumért harcoló buzgó missziói gyüle
kezetre, annak tagjaira és vezetőire 1

Alsólendva. Március végén egyházlá
togatást tartott Varga Gyula esperes és 
dr. OstlTy Lajos egyházmegyei felügyelő 
Alsólendván. A gyülekezet a jelenben ör
vendetes képet mutat. Ezelőtt 10 évvel 
alakult 1903-ban. Akkor alig pár száz ko
ronája volt, ma 40 ezer koronányi értéke 
van. Szép modern iskolája és tanitólaka s 
templom építésre szép összeg áll rendel
kezésére. Az egyházmegyei elnökség a lá

tottak és tapasztaltak felett örömét és el
ismerését fejezte ki, de felhívta a gyüle
kezetei a tapasztalt hiányok pótlására is. 
Különösen jó hatású volt dr. Ostffy Lajos 
felügyelőnek a gyűl. közgyűlés alkalmával 
a hívekhez intézett beszéde. Délután 3 óra
kor az esperességi Belmisszió-Egylet tartott 
az iskola teremben vallásos ünnepélyt, me
lyen Varga Gyula esperes tartott szép fel
olvasást a „Keresztyén nő hivatásáról“, 
majd Nagy István zalaistvándi lelkész ta r
tott szabad előadást, melyen egy német- 
országi úti emlékét mondta el. Az iskolás 
gyermekek szépen énekeltek, egy polgári 
iskolai tanuló pedig szavalt, Teke Dénes 
alsólendvai lelkész imádkozott. Az ünne
pély lefolyása szép és lélekemelő volt. 
Offertoriuma 35 kor. az egyházmegyei Kon
firmandus Otthon céljaira fordíttatik.

Az egyházlátogatás a hívek körében is 
maradandó emlékű lesz.

Itthonról.
Mi történt ? Vilmos német császár a 

nyáron Magyarországba jön s részt vesz a 
Vasmegyében tartandó nagy hadgyakorlaton. 
A gyakorlat Körmend és Szentgotthárd vidékén 
lesz. — Szabadkán nagy vihar volt. Több 
ház összedőlt. — A  Tisza és Bodrog áradása 
néhány községet elöntött. A vasúti forgalom is 
megakadt. — Összeírták a munkanélkülieket 
Budapesten, számuk meghaladja a 29 ezret. 
— 108 éves asszony halt meg Homonnán, 
ki még néhány héttel ezelőtt a piacra járt. — 
A z 1913 ik évi kivándorlók szánra 118,470 
lélek. Az északi kikötőn át 93461 kivándorló 
ment Amerikába. Útlevél nélkül 77,450-en 
szöktek ki. 1913-ban háromszor annyi hajadon 
vándorolt ki, mint nőtlen ember. — A tojás- 
termelés mindjobban erősödik hazánkban. 
Tojáskivitelünk volt 1888-ban 10 millió kor., 
1895-ben 17 millió, 1905-ben 23 millió, 1906- 
ban 29 millió, 1910-ben 36 millió.

Az o rszá g  dolgáról.
Elfogadott törvényjavaslat. A főrendi

ház ülést tartott, amelyen elfogadták a hajós- 
társaságokról szóló törvényjavaslatot. Tárgyal
ták a miniszterelnök és a román nemzetiségi 
párt tárgyalásait. A vita folyamán felszólalt 
Gyurátz Ferenc ev. püspök is.

Az uj legelőtörvény végrehajtása. Az 
osztatlan közös legelőkről szóló 1913. évi X. 
törvénycikket május 1-én lépteti életbe a föld- 
mivelésügyi miniszter. Ezzel megkezdődik egyik 
legnagyobb jelentőségű gazdasági törvényünk
nek végrehajtása, mely törvény főként a kis
birtokos és kisgazda közönség érdekeit védi. 
A telekkönyvi adatok szerint a közös legelő 
összes területe 1,400.008 katasztrális hold és 
körülbelül 280 millió korona becsértéket kép
visel. A végrehajtási rendelet tüzetesen meg
jelöli azt az eljárást, hogyan kell a legelőtár
sulatokat megalakítani, hogyan kell gazdálkodnia 
a társulatnak, mikor oszolhat föl stb. Minden 
társulat a földmivelésügyi miniszter és a vár
megyei közigazgatási bizottságok felügyelete 
alatt működik.

A n a g y v ilá g b ó l.
Mi történt? Albániában zavarok ütöttek 

ki. Az uj uralkodó minisztériuma is viszály- 
kodik. Hadiállapotot hirdettek ki. — Velen
cében hajószerencsétlenség volt, mely 58
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ember életét elvette. — Mexikóban még 
egyre tart a forrongás. Jujutlában 149 Iá 
zadó katonát halálraítéltek és agyonlőttek. 
Az egész kivégzés egy fél óráig tartott. — 
Ausztráliában, az Ujhebridták szigetcsoport
ján a bensztilött vademberek meggyilkoltak 
hat misszionárust. — A z olasz vasutasok 
sztrájkra készülnek. A kormánynak 50 mil
liójába kerülne, ha, ha kívánságaikat telje
sítené. — Angolországban a szénbányászok 
léptek sztrájkba. A sztrájkolok száma 120 
ezer. — Gusztáv svéd király súlyosan meg
betegedett. — Szerbiában a Száva és Drina 
kiáradt. A kár több millió. — Kilencezer- 
kétszáz halász halálát gyászolja Oroszor
szág. Tengeren vihar érte utol őket s mind 
a vízbe pusztulták el. — Argentínába csa
logatják a kivándorló ügynökök a népet, 
holott ott nincsen munka. Az építőiparban 
12 ezer munkás van munka nélkül.

Kutyastatisztika. Jellemző, hogy Francia- 
országban, hol folytonosan apad a gyerekek 
száma, — legtöbb kutyát tartanak az embe
rek. Nem kevesebb mint hárommillió luxusku
tyát tartanak a tehetősek. A Német birodalom 
1,400.000, Anglia 1,100.000 és Svédország 
530.000 kutyával szerepel ebben a statisztikában.

A Harangszó perselye.
A H arangszó terjesztésére eddig be

folyt 249 kor. 88 fül. Újabban adakoztak : 
özv. Paudler Lajosné Selmecbánya 1 50 K, 
Tömböly Lajosné Csér 2 K. Összesen 253'38K.

A kölesei árvízkárosultaknak eddigi 
gyűjtés 54 kor., körmendi gyülekezet ado
mánya 26 kor. Összesen 80 kor.

A jókedvű adakozót szereti az Isten I

*---------------------------- --------------Ü

Toronyóra- 
21 k é s z í t ő .

Sándor Ferenc
ev. gyű!, gondnok

K ö r m e n d e n
(Vasmegye.)

Alapítíatott 1886-ban.
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e  $
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmeníve.
ti____________________________ü

ETERNIT pala
a legjobb tetőfedő anyag.

Könnyű, vibarálló, tűzbiztos.

Mész-, cem ent- és mű
trá g y a  ra k tá r .

Elárusítási hely:

K R A U T S A C K  H E N R I K
K örm end.

F ig y e lm e z te té s !!
Eternitpala csak akkor valódi, 

ha minden lap az E tern it szó
védjeggyel van megjelölve. 3 — 4

A dunántúli ev. 
egyesület

szép  sz in es kon
firmációi emlék

lapjai
megrendelhetők

KAP! BÉLA
ev. lelkésznél

K örm enden.
25 darab ára 

5 korona. 
Csomagolás és pos

tadíj 1 korona.

G A B  o r v  A. A B A K .
Búza 23.—, Rozs 17.—, Árpa 15.60, Zab 

—.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

S z a ló k y  Z s ig m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szenthárom ságtól1. 

H om okkő-, márvány-, gránit-, 
syen it sirköraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Épületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 22

S. KOVATS 
MENYHÉRT
mű-orgona építő intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szóiamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakitásokat, javítást,

:~ i l y 'W  ~~ áfr hangolást mérsékelt árak 
mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja

---
Elsőrendű liarnuggyitr, szerel a ki
tűnő Pozdech-féie rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és  

harangfelszerelő gyár

B udapest, R ó z sa-u tca  5 1 -5 3 .
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m.: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, esetleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok kicserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Jutányos áron. 
K öltségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
emelőket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisz tességes kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 

J O T p  Kívánatra saját költségem en utazom a helyszínére.
E0EK333aiE

Feiwel
Lipót
l l t ó . l i l i

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  22

tornakésziilékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.

B u d a p e s t ,  X ., K olozsvári-u tca 13.
Árjegyzék ingyen és bénnentve !
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A Dunántúli ág. hitv. ev. E gyházkerü le t új énekeskönyve a

Keresztyén Énekeskönyv
h á ro m  évvel a z  e lső  k ia d á s  m eg je len ése  u tá n  im m á r a  n y o lc a 
d ik  k ia d á sb a n  v an  fo rg a lo m b a n  s íg y  a Kér. É n e k e sk ö n y v e t 
m a m ár m in teg y  40.000 h iv ő  h a sz n á lja . —  A Keresztyén 
Énekeskönyv a k ö v e tk e z ő  e g y h á z a k b a n  v an  h a s z n á la tb a n  : 
D u n á n t ú l i  e g y h á z k e r ü l e t :  Akaii, Alsólendva, A lszópor, Bakony- 
tam ási, Battyánd, Bezi-Knese, Bobn, Bonyhád, Borgáta, C sorna, Czell- 
dömölk, Duka, Egyházashetye, Farád, Felsőszakony, Galsa, Gecse, 
Gércze, Gyékényes, Hodos, Homokbödöge, Iharos, Iharosberény, János- 
háza, Káosfalu, K em encshögyész, Kerta, Keszthely, K isbér, Kisczell, 
K issomlyó, Kocs, Körmend, Kőszeg, Köttse, Lébeny, Légrád, Liszó, 
Lovászpatona, M encshely, Mezőlak, Nagybábony, Nagybaráti, Nagyge- 
resd , Nagykanizsa, Nagyszokoly, Nemeskér, Nem esm agasi, Nemesszalók, 
Pálfa, Pápa, Pécs, P itvaros, Pogányszentpéter, Porrogszentktrály, Réti, 
Rigács, Sand, Sárszentlőrinc, Sárvár, Sim onyi, Som ogycsurgó, Sopron, 
Surd, Szekszárd, Szepetnek, Szilsárkány, Tab, Takácsi, Tapolozafő, 
Tényőfalu, U raiújfalu, V adosfa, Vanyola, Várpalota, V arsánd, V ásáros- 

miske, Veszprém , Vönöczk stb.
M á s  e g y h á z k e r ü l e t e k :  1. Czegléd (Dunáninneni), 2. Fehórvárcsurgó 
(Dunáninneni), 3. Felsőszeli (Dunáninneni), 4. Igló (Tiszai), 5. Iklad 
(Bányai), 6. Kecskem ét (Dunáninneni», 7. Komárom (Dunáninneni), 8 
K ölesd (Dunáninneni), 9. Léva (Dunáninneni), 10. Nagyszentmiklós (Bá
nyai), 11. N agyszom bat (Dunáninneni), 12. O rosháza (Bányai), 13. Po
zsony (Dunáninneni), 14. Szák (Dunáninneni), 15. Százd (Dunáninneni), 

16. TiszafÖldvár (Bányai) stb.
A Keresztjén Énekeskönyv az alábbi kötésekben van állandóan raktárunkon:
Félvászonkötésben a  táblán k e h e lly e l.....................................................K  2.20
Egészvászonkötésben a táblán kehelyel (to k b an )..........................„ 2.80
E gyszerű  bőrkötésben „ „ „ ......................... „ 6.—
P árnázo tt chagrinbőrkötésben a táblán kehellyel (dobozban) . „ 8.—

„ borjubőrkötésben (d o b o z b a n )........................................... „ 12.—
M űelefántcsontkötésben „ ........................................... „ 12.—
Dallamos könyvecske a keresztyén énekeskönyvhöz . . . . „ —.24
Fenti árakból mindazon egyházak és tan in tézetek , melyek készpénzfizetés 
m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek meg, 25% árengedményben részesülnek, de a szállítási költsé
ge t mindenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell viselnie.

H O R N Y Á N S Z K V  V I K T O R  könyvkiadóhivatala 
BUDAPEST, V. Akadémia-utca 4. 20

ANGSTER JÓZSEF és FIA
o rgon aép ítők .

Két arany-, 1 ezüst- és 1 nagy mil- 
leniumi éremmel, a pécsi országos 
kiállításon állami aranyéremmel ki
tüntetve. — Alapíttatott 1867-ben.

P écsett.
A budapesti bazilika nagy orgoná

jának építői.
Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű lég

nyomatú és elektromos berendezésű

O R G O N Á I K A T
a legjutányosabb árak mellett művészi kivitelben. 

Raktáron vannak kitűnő hangú

H A R M O N I U M O K
minden nagyságban.

Elektromos l'ujtntó készülékek.
Árjegyzéket kívánatra ingyen küld az .„Egyházi Mű- 
----------------------  ipar szerkesztősége. ----------------------

Orgona- és barm onium gy ár

GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
22

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

Egyházi munkák
beszerzése

előtt kérje erre a célra kiadott legújabb 
egyházi árjegyzékemet, mely felülmúlja a 
szakmában eddig kiadott összes árjegyéke- 
ket. Szívesen küldök kiválasztásra szószék- 
és oltárterítőket, valamint költségvetés

sel is készséggel szolgálok.

Bérezi D. Sándor
n ő i k éz im u n k a  n a g y ip a r o s

B ud apest, D esew ffy-utca 5.
A lap ítta to tt 1883-ban. 2 -1 0

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, márciustól októberig 

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési dijak , kézira tok  és m indennem ű m eg

keresések  a szerkesztőség1 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 :  Gindli János: Mi Atyánk, ki vagy mennyekben . . .  (Vers.) — Czipott Géza: Hogy gondolkodnak a hitetlenek 
és az egyház iránt közömbös emberek napjainkban? — Dr. Kovácsics Sándor: A gyógyításról. — Az Első Magyar Biztosító köz
gyűlése. — Kapi Béla: Ami erősebb az embernél. (Elbeszélés.) — Kik lesznek választók? — A bibliai rejtvények megfejtőinek

névsora. — Ország-Világ. — Persely.

Mi Atyánk, ki vagy mennyekben,..
Dallam : Széked, eleibe állok.

Vallja szívem, kiáltja szám,
Te vagy Isten én jó Atyám; 
Fölötte állsz mindeneknek,
Földi s égi seregeknek.

Te, ki ott vagy fenn a mennyben, 
Mint jártamban, mint fektémben 
Védőm, őrzőm s hű dajkám vagy, 
Kegyed hozzám mérhetlen nagy.

Szenteltessék meg Te neved 1 
Hisz gyermeked csak az lehet:
— Ki él szentül és jámborul, 
Valód előtt térdére hull. —

Munkálkodjék igéd bennem,
És segítsen jónak lennem;
Jöjjön el így Te országod,
Hova híveidet várod.

Mint a mennyben, földön épúgy, 
Ahogy jónak látod, tégy úgy; 
Legyen meg szent akaratod, 
Pihenjen meg rajtam karod!

Uram, hitem feléd fordul,
Ha az ínség körültem dúl;
Add meg napi kenyeremet, 
Romlástól óvd a testemet I

Fájón kínoz a bűntudat,
Égi Atyám, mutasd magad! 
Bocsásd meg én vétkeimet, 
Enyhítsd s szüntesd gyötrelmimet I

Megbocsátni képes legyek, 
Embertársammal jót tegyek,
Akkor is : ha bánt, sért, sebez 
S nyomában könnyár csergedez.

Ne vígy engem kísértetbe! 
Lelkemet sértő esetbe;
Magad tisztítsd azt az útat,
Mely hozzád az égbe juttat.

Halld, — könyörgök esdőn hozzád, 
Fordítsd felém Te szent orcád I 
Szabadíts meg a gonosztól,
Tarts vissza rossz indulattól!

Napjaimban s mindenkoron 
Tied az örök hatalom.
Koronád dicsfénye legyen 
Én Istenem, Atyám Ámen I

Gindli János.

Hogy gondolkodnak a hitetlen és 
az egyház iránt közömbös em be

rek napjainkban?
Irta: Czipott Géza.

I. A bibliáról.
Sok ember igen sokszor nem az 

eszével, hanem a nyelvével gondol
kodik. Ennek következtében tesz és 
mond meggondolatlan Ítéleteket. En
nek tudatában figyelmeztet bennün
ket a zsoltáríró is : „tartóztasd meg 
nyelvedet a gonosztól“, mert nyel
ved ártalmakon elmélkedik s olyan 
mint az éles olló, te álnokságnak 
mestere“. Ehhez járul, hogy nem
csak közismert dolgokban teszünk 
mi meggondatlan ítéleteket, de rend
szerint olyan dolgokban is, melyekről 
alapos ismerettel egyáltalán nem bí
runk. ítélkezünk mi hívatlanul és a 
szükséges ismeretek hiányában, igen 
sokszor szent dolgokban is.

Megbotránkoztató dolog különösen 
napjainkban, ahogyan a hitetlen és 
az egyház iránt teljesen közömbös 
emberek, az anyaszentegyháznak ■ u. 
n. holt tagjai a korcsmák bűzös le
vegőjében nem egyszer a mi leg-
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szentebb kincsünkről, a bibliáról 
mondanak ítéletet igen gyakran ebben 
a hallható formában: „a biblia idejét 
múlta, csak a gyermek kezébe való. 
A gőz, villany és repülőgép korsza
kában nem lehet mesékkel kormá
nyozni a világot.*

És akik a mi szentkönyvünkről 
ilyen és ehhez hasonló módon gon
dolkodnak, nem kis számmal vannak 
úgy a műveltség legalacsonyabb fo
kán állók között, mint akik az em
beri tudásnak és bölcsességnek gaz
dag tárházával ékeskednek, de akik 
mind kivétel nélkül a bibliáról azért 
tesznek meggondolatlan Ítéleteket, 
mert a bibliát egyáltalán nem ismerik.

Eme igazmondásunkat fényesen 
igazolja a tudósoknak ama összejöve
tele, melyet az egyes világkérdések
nek megvitatása céljából Párisban 
rendeztek, amelyen a világ minden 
részéből ott voltak a külömböző tu
dománynak jeles képviselői, amely 
gyűlésen többek között részt vett a 
villámhárító, neves feltalálója : Frank
lin is. Már-már kimondották ezen a 
gyűlésen is a biblia felett a szomorú 
ítéletet: „hasznavehetetlen könyv ko
runkban*, amikor felállott Franklin 
és bocsánatkérések közepette enge- 
delmet kért, hogy abból a könyvből, 
amelyet ő mindig magánál hord, fel
olvashasson egy részletet. És Frank
lin felolvasta Pál apostolnak a ko- 
rinthusi gyülekezethez írt első levelé
nek 13-ik részét. A jelenlevő tudó
sok szent megilletődéssel hallgatták 
a fenséges szavakat, majd kérdezték 
Franklint, „miféle könyv az. mely ily 
gyöngyöket tartalmaz.“ A könyv, fe
leié Franklin, mely egész sereg ily 
gyöngysort tartalmaz, az általatok 
annyira lesajnált biblia.

És itt azt hiszem, a „Harangszó“ 
olvasóit minden bizonnyal érdekelni 
fogja, hogy mi is a véleménye a 
bibliáról az emberi szellem egyes 
legkiválóbb képviselőinek. Goethe, a 
halhatatlan német költő, például a 
bibliáról a következőkép nyilatkozott: 

„A bibliának belső egyetemes ér
tékéből következik, hogy az nemcsak 
egy népkönyv, hanem a népeknek 
a könyve. „Kant Imánuel (f 1804) 
a világhírű bölcsész ekkép nyilatko
zik a bibliáról: „Az összes könyvek 
közül, melyeket valaha olvastam, 
sehol fel nem leltem azt a szép vi
gasztalást, melyet nékem a 23. zsol
tár 4. verse nyújtott.“

Szép tanujelét adta a biblia iránti 
szeretetének, napjainkban Evans an
gol hajóparancsnok, a tudományért 
mártír halált halt Skott kapitány ke-
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belbarátja, világhírű expedícióján uti- 
társa és borzasztó szenvedéseiben 
osztályosa, amidőn Budapesten a 
földrajzi társaságban febr. 5 iki fel
olvasása alkalmával ekként szólott :

„És a végtelen, kietlen hómezőkön 
nem volt körülöttünk senki, semmi, 
csak a nagy Isten közelségét éreztük 
egyedül. Minél inkább fogyott a testi 
erőnk, annál buzgóbban énekeltünk, 
imádkoz'unk s a nálunk levő bibliá
ból vigasztaltuk egymást.“

Valljuk azért mi is minden időben 
lelkesedéssel: „Nem szégyenlem a 
Krisztus evangéliumát; mert Istennek 
hatalma az minden hívőnek üdvös
ségére. “

2. Az egyházról.
Minthogy a bibliát igen sokan nem 

tudják, vagyis jobban mondva nem 
akarják kellő mértékben értékelni, 
az egyház kebelén belül lépten-nyo
mon ilyen véleménynyilvánítást hall
hatunk: „Ma már mindegy akárme
lyik templomba járok imádkozni, 
akármelyik vallásfelekezethez tarto
zom. A vallás végre is az embernek 
magán ügye. Mindenki üdvözü! a 
saját módja szerint.“ S ez a meg 
győződés különösen evangélikus né
pünknél kezd mindjobban gyökeret 
verni. Úgy, hogy a vegyes házasság- 
kötések alkalmával az evangélikus 
fél rendszerint oda engedi a szüle
tendő gyermekeket a nem evangéli
kus vallásu félnek. És pedig az ev. 
menyasszony egyszerűen azon ala
pon, hogy aki a kenyeret keresi, 
vallás tekintetében is azt illetik meg 
a gyerekek; az evangélikus vőlegény 
pedig azért, mert a gyermekek val
lásos nevelése az anyának a dolga, 
így aztán az ev. egyháznak részint 
hitetlen, részint közömbös tagjai a 
gyermekek tudta és beleegyezése 
nélkül, megfosztják gyermekeiket a 
boldog életnek egyik legfőbb feltéte
létől : a bibliától, mely a boldog földi 
életnek egyedüli zsinórmértéke.

Egy társaságban egyszer a külön
böző vallásfelekezetről esett a szó. 
Akár a Jézus, akár a Mária nevében 
imádkozom — mondja az egyik je
lenlevő — az eredmény ugyanaz 
lesz. Erre kérdőleg megszólal a tár
saság egy másik tagja, hogy mit 
szólna hozzá, ha valaki őt az ő sa
ját házában meg akarná látogatni 
és nem az ajtón, hanem az ablakon 
jönne be a szobájába. Azt feleli amaz: 
megkérném, hogy máskor a rendes 
utón, az ajtón jöjjön be I Mit is mond j 
János evangéliumában Üdvözítőnk:
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„Én vagyok az ajtó, ha valaki én 
rajtam megy be, megtartatik 1 “

Akik pedig, mint evangélikusok 
utón útfélen azt hangoztatják, hogy 
a vallás az embernek teljesen a ma
gán ügye, ami teljesen azonos a 
vallás megtagadásával, ismét csak 
arról tesznek tanúságot, hogy vagy 
elfelejtették, vagy soha nem is is
merték Krisztus urunk következő 
szavait: „valaki azért vallást tesz 
én rólam az emberek előtt, én is val
lást teszek arról az én mennyei 
atyám előtt, aki pedig megtagad 
engem az emberek előtt, én is meg
tagadom az én mennyei atyám előtt.“

(Vége következik.)

A gyógyításról.
Irta : D r. K ovácsics S ándor, járási, tb .  

megyei főorvos.

Azt mondja egy módosított latin 
közmondás: a beteg jóléte a legfőbb 
törvény. Ha az emberi test összmű- 
ködése zavart, kellemetlen, sokszor 
fájdalommal járó közérzés, a betegség 
keletkezik. A betegség érzésének a 
megszüntetése csak úgy lehetséges, 
ha visszatér a test különböző szervei
nek a harmonikus összműködése, 
ami alapját képezi a közérzet jó vagy 
kellemetlen voltának. A test külön
böző szervei között beállott működési 
zavarnak helyreállítása képezi az or
vos hivatását, ez a gyógykezelés, 
melyet különböző eszközökkel, külön
böző utakon, módon lehet elérni. A 
gyógykezelés körül azonban a beteg 
és hozzátartozói részéről igen gyak
ran, sok helyen már mély gyökeret 
vert tévedések, hibás felfogások van
nak elterjedve s foganatosítva.

„Halál ellen nincs orvosság" — 
hangzik az anekdotabeli kántor szava 
— a patika előtt, de ezzel vigasztal
ják sokan magukat, akik tán némi 
lelkiismereti furdalást éreznek a gyógy
kezeltetés foganatosításánál követett 
eljárásuk miatt. Igaz I Halálos baj el
len sokszor nem rendelkezünk oly 
eljárással vagy gyógyitószerrel, amely 
a halálos bajt el tudná hárítani. De 
kis bajból szokott a nagy baj, a ha
lálos betegség is keletkezni, mint- 
ahogy kicsi csirából lesz a nagy fa is, 
amely ha kidől, embert is agyon üt
het. Legtöbben abban a téves fel
fogásban vannak, hogy a kis baj, a 
csekélyebb szervezeti elváltozás, ame
lyik még nem veri le az embert a 
lábáról, meggyógyul magától is, 
nem kell mindjárt orvosért szaladni, 
nem kell azonnal megijedni, várjunk,
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majd elmúlik magától. Teszünk a lel
kére jó meleg borogatást, adunk neki 
jó forró teát, vagy forralt bort, jól 
kiizzad s holnapra kutya baja stb. 
A betegség azonban nem reagál erre a 
szeretetteljes házi beavatkozásra, ter
jed a testben, súlyosbodik s megtöri 
a test ellenálló erejét, a beteg már 
az ágyba kívánkozik s ekkor meg
indul a sokféle jó tanács sikertelen 
alkalmazása után — a beszélgetés 
arról, hogy mégis jó lenne orvosnak 
mutatni, hátha komolyabb a baj, nem 
volna jó megkésni vele. Ez a mi jó 
magyar népünk eljárása, s itt követi 
el a gyógykezeltetésnél az első hibát. 
Húzódik a kiadástól, szeretné meg
tartani az orvos- és patika-költséget 
s emiatt sokszor feláldozza a betegét, 
elmulasztja azt a kedvező időt, mikor 
még gátat lehetett volna emelni a 
betegség nagyobbfoku veszélyekkel 
járó kifejlődésének.

Ha a szekérkerékből kiesik 1—2 
küllő, még nem nagy baj. A szekér
kerék forog tovább s a jármű halad
hat, de ha több küllő kiesik, akkor 
a kerék a súlyt nem bírja, összerop
pan, a jármű rendes haladása már 
meg van zavarva, nem szabad tehát 
megvárni azt, hogy a kerékből sok 
küllő kiessék, hogy összeroppanjon, 
nem szabad a betegséggel addig várni, 
míg teljesen összeroppan, ágyba esik 
az emberi test, a küllőket még csak 
lehet pótolni, de ha összeroppan a3 . 
egész kerék — a küllők javításával 
többé nem segíthetünk rajta.

A beteghez tehát kellő időben, azon
nal mihelyt az ember érzi a baját, 
hívjunk orvost. Nem kell hallgatni 
szomszédra, jó barátra, hogy ezt, 
meg amazt kell csinálni, akkor majd 
elmúlik a baj. A legtöbb esetben nem 
múlik el, mert nem ismerik fel a be
tegséget, nem ludják hol van a baj 
székhelye, milyen minőségű és fokú 
az elváltozás, ennélfogva tanácsuk 
se lehet helyes, biztos, csak a vak 
sötétségben való tapogatódzás. A 
rossz, lyukas csizmát a vargához vi
szik megjavítani, de a beteg ember
nél csak akkor gondolnak az orvosra, 
mikor a — varga sem tud rajta se
gíteni.

A magyar ember csak egyszer 
szokta a betegét egy orvoshoz vinni,

ha nem használ, illetve nem gyógyul 
meg erre a rendelésre s egy üveg 
orvosságnak nem volt csodatevő bal
zsam hatása, megy a másikhoz, har
madikhoz s ócsárolja az orvosi tudo
mány mindennek kitett képviselőjét, 
hogy nem sokat ért a mesterségéhez, 
mert hát a betegét megmutatta neki 
s nem tudott rajta segíteni. A való
ság pedig az, hogyha meg is mutat
ták az orvosnak a beteget, de már 
a rendelését, az utasítását nem tudják 
betartani, nem követik. Ha az orvosság 
ize nem tetszik a betegnek — nem 
adják neki, hátha nem tesz jót, — 
mondják a hozzátartozói s egyebek, 
de azért az orvos terhére Írják, ha az 
orvos által kilátásba helyezett változás 
— az orvosság bevevése után termé
szetesen — elmarad.

A legtöbb hibát tán a beteg táplá
lásánál követik el. A beteg megzavart 
közérzetének inkább hajlandók enge
delmeskedni, mint az orvos világos, 
tudományos tapasztalati alapon nyug
vó rendelkezésének. Hiszen amit jó
ízűen elfogyaszt a beteg, az Csak 
egészségére válik, — tartja a közhit, 
pedig hányán váltak már annak ál
dozatára ?

Téves felfogás azt várni, hogy ma 
megmutatom betegemet az orvosnak 
s akár megtartom utasításait, akár 
nem, akár elfogyasztja a beteg az 
orvosságot, akár nem, de holnap már 
javuljon. A betegségnek is meg van 
a maga jellegzetes kórlefolyása. Ez 
is keletkezik, fejlődik, majd csökken 
s elmúlik. Lehetséges, hogy az orvosi 
látogatás után a baj fejlődésének abba 
a szakába lép, amelyik sokkal na
gyobb működési zavarral, fájdalom
mal jár, minden orvosi beavatkozás 
dacára is, mint volt megelőző napon. 
S itt megint egy nagy, óriási fontos
ságú tévedésre mutatok rá. 1 0 0  eset 
közül 99 esetben az orvosságra s az 
orvosnak egyéb rendelésére fogják a 
változás okát s rögtön abbahagyják 
az orvosság adagolását s egyéb uta
sítások teljesítését vagy csinálják ép 
az ellenkezőt, vagy — küldenek más 
orvosért, mert hisz — szerintük — 
az orvosság okozta a baj súlyosbo
dását, hogy ez a betegség természe
tes, szükségszerű változása csak, ter
mészetesen nem tudják. Honnét is

tudnák ?! Nem tanítják rá se iskolá
ban, se templomban. Nagy jótevője 
lenne az emberiségnek, aki a népnél 
a betegségek gyógyításának bibliáját 
úgy eltudná terjeszteni, olyan általá
nossá, ismeretté tenné, mint amilyen 
a biblia. Ennek a könyvnek nem a 
gyógyítást kellene tartalmaznia — 
hisz szakképzettség nélküli tanácsadók 
ma is vannak elegen — hanem azt, 
hogy az egyes betegségek honnét, 
miből erednek, származnak, milyen a 
lefolyásuk, mennyi a gyógyulási idő
tartamuk, hogy kell a beteggel bánni, 
hogy kell az orvos utasításait követni, 
miből áll a gyógykezelés lényege stb. 
Talán később a műveltség szélesebb 
elterjedésével megtanulja a mi népünk, 
a magyar nép is azt, hogy nemcsak 
a tarka bocinak van értéke, hanem 
az emberi életnek, az egészségnek is.

Az Első Magyar Általános Bizto
sító-Társaság múlt hó 26-án tartotta 
évi rendes közgyűlését Csekonics 
Endre gróf titkos tanácsos elnölkésé- 
vel. Az igazgatóság részéről Ormódy 
Vilmos vezérigazgató terjesztette elő 
a jelentést és a javaslatokat.

Az 1913. üzletévröl szóló jelentés min
denekelőtt kegyeletesen emlékszik meg 
László Zsigmond évközben elhunyt igaz
gatósági tagról, majd áttér a lefolyt üzlet
év eredményére, mely a válságos közgaz
dasági és pénzügyi viszonyok ellenére, a 
társaságnál összességében kedvező volt. 
Az életbiztosítási új szerzemények összege 
nem érhette ugyan el a társaságnál az 
utóbbi években megszokott igen nagy szín
vonalat, ezt azonban a közönség pénz
szükségén kívül eléggé megmagyarázza a 
társaság Olaszországban folytatott életbiz
tosítási üzletének megszűnése. Ennek elle
nére az új életbiztosítási szerzemény ösz- 
szege a múlt évben is közel 94 millió ko
ronára rúgott, életbiztosítási tőkeállománya 
pedig 581.756,130 korona 96 fillér összegre 
emelkedett. Ugyancsak emelkedett a pupi- 
láris magyar értékekben elhelyezett élet- 
biztosítási díjtartalék, mely a múlt év zár
tával 170.890,563 korona 83 fillér összeget, 
nemkülönben az életbiztosítási díjbevétel, 
mely 27.837,896 korona 83 fillér összeget 
tett ki. Minthogy emellett a halálozási arány 
is kedvező volt, az életbiztosítási üzlet 
1 992,112 korona 50 fillér évi nyereséggel 
zárult. A tűzbiztosítási üzletben a díjbevé
tel szintén emelkedett és pedig 24.277,169 
korona 45 fillér összegre, s noha a kár
arány kevésbbé volt kedvező, mint az előző

Elmaradottnak tekinthetjük azt a községet, ahol 
fogyasztási szövetkezet nincs!

A fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti be egy-egy 
falu uépe m in den nem ű háztartási és gazdasági c ikke it és 
ita lszüksóg le té t a leg ju tányosabban , úgyszin tén  ham isí
ta tlan  m inőségben . — A m elyik községben fogyasztási 
szövetkezetét ak arn ak  lé te síten i, a mozgalom kezdői for
du ljanak  ú tb a ig az ításé rt a  ■ ■ --- - -—

a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értéke
sít? Szövetkezetéhez, Budapest

IX., Közraktár-utca 34. szám. 28
(S ajá t palotájában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  50 millió 

■- korona évi forgalom m al. —. — ■■■=
Levéloím  : H A N G Y A ,  B udapest, postaflók 109. szám.



182

évben, ez az üzletág is nyereséget hozott. 
Némi nyereség volt ezúttal az eredmény a 
kellő óvatossággal folytatott jégbiztosítási 
üzletben is, valamint az állandóan fejlődő 
betörés elleni biztosítási ágban. Szállitmá- 
nyi üzletét a társaság a kiélesedett verseny 
és ez üzlet jövedelmezőségének hanyatlása 
miatt szűk keretre szorította. Az egyes üz
letágak évi eredményének összesítése foly
tán a társaság évi bruttó nyeresége az 1913. 
évben 5.695,627 korona 55 fillér. Ebből az 
alapszabályszerű levonások után, — melyek 
közt a bőséges tartalékolás mellett külön 
figyelmet érdemel az életbiztosítottak nye
reményrésze 771,943 korona 59 fillérnyi 
tekintélyes összeggel, — a tiszta nyereség 
3.642,167 korona 76 fillér, melyből 3.200,000 
korona összeg a részvényesek osztalékára 
fordíttatik. Így minden egész részvény után 
800 korona évi osztalék fog a társaság fő
pénztáránál már a niai naptól kezdve ki
fizettetni.

A közgyűlés elfogadta az összes javas
latokat s megadta minden irányban a múlt 
üzletévre vonatkozó fölmentést, megválasz
totta Bánffy György gróf titkos tanácsost 
a társaság alelnökivé, Berzeviczy Albert 
titkos tanácsost, a felügyelőbizottság eddigi 
elnökét és Gergely Tódort, a társaságnak 
eddig is kinevezett szakigazgatóját az igaz
gatóság, Libics Adolf udvari tanácsost a 
felügyelőbizottság, Cziráky József grófot és 
Bethíen József grófot pedig a választmány 
tagjaivá. A társaság mai közgyűlési hatá
rozattal tisztviselőinek nyugdíjalapját, a 
brutto nyereség 2 százalékával, 113,912 
korona 55 fillér összeggel való növelésen 
felül, még külön 100,000 korona összeg 
adományozásával immár 4.372,213 korona 
05 fillérre emelte. A társaság félszázados 
alapítványának, 500,000 korona összegnek 
egy évi kamatát, 20,000 koronát, az 1912. 
évről a hazai árvízkárosultaknak juttatta, s 
ugyancsak egy évi kamatát, 20,000 koronát 
az 1913. évről a budapesti Rókus-kórház 
sebészeti osztályának adta ki mezothorim 
beszerzésére. Mindezeken felül a társaság 
évi nyereségéből még 28,478 korona 14 fil
lér összeget fordított egyéb közhasznú és 
jótékony célokra. Végül Friedmann Béla a 
közgyűlés háláját és elismerését fejezi ki 
az elért fényes eredményért, a vezetőség
nek, különösen ormódi Ormódy Vilmos fő
rend, vezérigazgatónak, mire a közgyűlés 
véget ért.

Ami erősebb az  em bernél.
Elbeszélés. Irta : K upi Béla.

Tizenhatodik fejezet.

Úri módban.
Egy reggel Istenes csöngetésére 

John helyett egy kifent bajszu legény 
lépett a szobába s hangos szóval így 
köszönt: — adjon Isten jó reggelt 
nagyságos ú r i . . .

— Hát te ki vagy ?.. . tudakolta 
Istenes.

— Hideg István a nevein, szolgá
latára a nagyságos urnák.

— És hogyan kerültél ide ?.. .
— A Ferzson uraság fogadott a 

nagyságos úr számára.

HARANGSZÓ.

— No jól van, nem bánom. Hát 
csak azután jól viseld magadat István.

— Rajta leszek, nagyságos úr, fe
lelt István és kopogós léptekkel ki
fordult az ajtón.

Fergsohn tényleg jól számított. A 
magyar arc látása, magyar szó hal
lása jót tett Istenes Mihálynak. Néha 
egészen nekividámult. Nem is tartotta 
cselédsorban Istvánt, hanem pajtásá
nak fogadta. Estefelé mindig behivatta 
s ekkor megindult a szó Biharország- 
ról, meg a Maros tájékáról. Kicsiny 
nádfedelü gunyhók átrepültek az Óce
ánon, gémes kutak nyújtogatták ég
felé nyakukat, 'kolompolt a gulya
ménes mélabús kolompja s szellő
szárnyon szálldogált arató lányok, 
legények éneke. Istenem ! milyen más 
világ a z ! Mennyi édes boldogság, 
keresetlen, egyszerű melegség van a 
magyar ember életében ! . . .

— Miért is nem megy haza a nagy
ságos úr f .. . kérdezte egyszer Hideg 
István. Ha nekem módom volna hozzá, 
bizony még ma hazaröppennék. Nem 
várnék egy minutát sem.

Istenes elmerengett a kérdésen. Az
után csöndes lemondással intett a 
kezével: — igazad van Pista ! . . .  De 
azért én mégis csak itt maradok! 
Tudod, sok minden hazavonz, de egy 
dolog meg visszatart. Hanem azt meg- 
igérem, hogy téged hazasegítlek.

— Isten áldja meg érte nagyságos 
úr, hálálkodott Pista.

Az a kis magyar levegő, mi két 
magyar lélekből áradt szerteszét, né
hány hónapra visszaadta Istenes élet
kedvét. A lelkében rágódó gyötrel
mektől nem szabadult ugyan meg, 
rémüldözése, álmatlansága s állandó 
benső reszketése megmaradt ugyan, 
de legalább külső élete elviselhetőbb 
volt. Nem látta életét olyan sötétnek. 
Talált még benne biztatást, remény
séget.

Látod — mondogatta magának — 
majd jóra fordul minden. Minél job
ban öregszel, annál inkább elfelejted 
azt a rettenetes éjszakát. Talán a 
természeted is hozzászokik a rém
látásokhoz s nem riadozol, ha bútor 
reccsen, vagy ólmos eső veri ablakodat.

Kár is volna eldobni magadtól az 
életet. Először is, mert dacára a nagy 
lelki zaklatásnak, az élet mégis csak 
szép valami. No, ne tagadd, hogy 
szépnek találod. Ugy-e gyönyörköd
tet úri lakásod, jó életmódod, a szép 
természet, a virágnyílás, rétillatozás. 
Kár volna mindezt itthagyni. Azután 
meg mennyi jót tehet a vagyonával 1 
Lám, múltkor névnapján meggratu
lálta a Pista s ő jókedvében 20 dol

lárt adott neki s az majd kibújt a 
bőréből. Még csak megígérte neki, 
hogy hazasegiti s egy két hold földre 
valót is juttat neki s már ezzel is 
boldoggá tette. Hála és hűség sugár
zik szeméből, talán életét is odaadná 
gazdájáért.

Ejnye, hogy előbb nem gondolt 
erre! Pedig olyan egyszerű és vilá
gos az egész. Az igaztalan úton szer
zett vagyont nem tartja meg magá
nak, hanem jót tesz vele s jótékony
ságával felejteti élete sötét bűneit.

Istenes megnyitotta pénztárcáját az 
élet nyomorultjai előtt. Ő maga 
ugyan nem igen mutatkozott, nem 
kereste fel a szegényeket, nem ment 
kórházakba és menedékhelyekre, nem 
vett részt jótékonysági gyűléseken, 
hanem csak a pénzt bocsátotta az 
áldásos intézmények rendelkezésére. 
Szegény sorból arany létrán emelke
dett a magasba. Volt zsákhordó, ki
kötő-munkás, bányász, földhasító 
rabszolga, érezte a szegénység min
den fokozatát az éhező nyomorúság
tól fel egészen a kevés biztossal 
megelégedő szegénységig, de soha- 
soha nem sejtette volna, hogy olyan 
rettenetes nagy legyen az elhagyott 
nyomorultak, a segítségre szorulók 
száma. Ezt csak akkor tudta meg, 
midőn páncélszekrényének ajtaját 
megnyitotta a nyomorúság előtt.

Egy ideig megnyugtatta a máso
kon segítő, jószívű élet. Azt mondo
gatta : szegények könnyével mosom 
le a kezemre feccsent embervért. 
Egy botlásomért azzal fizetek, hogy 
ezer elesettet telemelek s igaz útra 
vezetek. De azután megint csak meg
jött a kiábrándulás.

Valamiféle egyesületbe dísztagnak 
választották meg. Elkerülte ugyan a 
küldöttségjárást, de dicsérő levelüket 
mégis csak el kellett olvasnia. És ekkor 
történt, hogy villámcsapásként végig
cikázott lelkén az a gondolat, hogy ő 
most is a régi közönséges rablógyilkos. 
A különbség csak abban van, hogy 
ő most mást rabol, mint azelőtt. 
Akkor az öreg Ábrahám bankóit 
rabolta el, most meg mindennap 
megrabolja az emberek lelkét. Hitet, 
becsülést, tiszteletet rabol a maga 
számára, holott őt ezek közül egyik- 
sem illeti meg. Az az útszéli ván
dorlegény, ki tarisznyájában saját 
nyomorúságát cipeli, ki reszkető já
rású, rőzse-gyűjtő öreganyókának se
gít terhét vinni, az több tiszteletet, 
több becsülést érdemel, mint a gaz
dag, közbecsülésben álló Istenes 
Mihály. Hiába minden ! Az ő életében 
minden telve van hazugsággal I Ő
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egy közönséges rablógyilkos, s ezt 
a bélyeget soha, senki, sehogyanse 
tudja homlokáról letörölni.

A dicsőítő levelet száz és ezer 
darabra szétszakította s mérgében 
szétszórta a földre. De ezután letér
delt, darabonként összeszedte s a 
tűzbe vetette. Fejét belétemette a 
kandalló előtt álló szék selyem pár
nájába s keservesen zokogott. Teste 
görcsösen vonaglott, szeméből foly- 
dogált a könny, ajka érthetetlen sza
vakat kiáltott. Siratta önmagát, siratta 
becsületét, tiszta lelkiismeretét.

(Folytatjuk.)

Kik lesznek v á la sz tó k ?
Azon alkalommal, hogy most kezdődik 

meg a választók összeírása, közöljük, hogy 
kik lesznek a választók.

I.
Választók azok, akik az elemi népiskola 

hatodik osztályát, vagy ezzel a választói 
jogosultság szempontjából legalább egyenlő 
értékű más iskolai osztályt vagy más tan
folyamot sikeresen elvégeztek és még a 
következő feltételek valamelyikének meg
felelnek ;

a) legalább 2 korona egyenes állami adó
val vannak megterhelve;

b) önnállóan, iparengedély alapján ipart 
űznek, vagy kereskedést folytatnak;

c) vagy olyan alkalmazottak, akik év
szaki üzlet vagy vállalat körében bárminemű 
idő óta, de nem csupán alkalmilag felfoga
dott napszámosként, vagy mezőgazdaságban 
bármennyi idő óta vezető munkás vagy 
felügyelő gyanánt vannak alkalmazva;

d) akik az előbbi pontban felsoroltakhoz 
nem tartoznak ugyan, de ugyanannál a 
munkaadónál köz-, vagy magánszolgálatban 
legalább három év óta alkalmazva vannak ;

e) valamely választónak gazdaságában, 
ipari üzletében, vagy vállalatában mint ki
segítő családtagok működnek ;

f) katonai vagy csendőrségi szolgálatban 
altiszti fokozatot értek el.

II.
Választók azok, akik írni, olvasni tudnak 

ugyan, de nincs az elemi iskola VI. osz
tályáról szóló bizonyítványa, ha

a) akár egy, akár több adónemből együtt 
20 korona állami egyenes adóval vannak 
megróva ;

b) iparengedély alapján önálló ipart űz
nek vagy kereskedést folytatnak és legalább 
egy segédmunkást alkalmaznak, vagy egy 
adónemből legalább 10, több adónemből

együtt legalább 20 korona egyenes állami 
adóval vannak m egróva;

c) olyan alkalmazottak, akik ipari üzlet 
vagy vállalat körében — ideértve bányá
szatot, kereskedelmet és közlekedést és — 
nem csupán napszámosként vannak alkal
mazva. Ha iparostanonc volt és erről bizo
nyítványt kapott az ipar hatósági ól, vagy az 
utolsó öt éven belül akár egyfolytában, akár 
megszakítással legalább három éven át 
ugyanegy ipari munkanemben dolgozott, 
vagy őstermelésben vezetőmunkás, vagy 
felügyelő, vagy

d) a II. pont d) e) f) szakasza valame
lyikének meg tud felelni.

Az elemi iskola VI. osztályával egyen
értékű az elemi iskola IV. osztályának és 
közép, vagy polgári iskola, vagy iparos és 
kereskedő tanonciskola két osztályának 
elvégzése.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Eol biblia a Házban nincs, Tanyát a sálán ütött olt 
Hiányzik ott a leoIöMi kincs, De Isten nem le! hajlékot
Április 26. vasárnap, Luk. 1, 46—56.

„ 27. hétfő, Ján. 21, 1 — 7.
,  28. kedd, János 21, 8—14.
„ 29 szerda, Ján. 21, 15 — 25.
„ 30. csütörtök, Máth 16, 13 — 20.

Május 1. péntek, Luk. 9, 18—27.
„ 2. szombat, Ján. 6, 60—69.
„ 3. vasárnap, Apóst. csel. 9, 36—43.
„ 4. hétfő, Ján. 17, 20—28.
. 5. kedd, Ján. 12, 20 -26 .
„ 6. szerda, Ján. 12, 27—36.
„ 7. csütörtök, Ján. 12, 37—50.
„ 8. péntek, Ján. 14, 1 —11.
„ 9. szombat, Ján. 14, 12 - 21.

A bibliai rejtvények m egfejtőinek  
névsora (Folytatás.)

Két rejtvényt megfejtettek:
1. Vajda Boriska Kisköcsk, 2. Puskás 

Karolin Ostffyasszonyfa, 3. Horváíh Lidia 
Felsőszakony, 4 Kiss Károly Nemeshany, 
5. ifj. Kelemen István Ostffyasszonyfa, 6. 
Tóth Kálmán Hegyháthodász, 7 Egyed Ernő 
Nemeshany, 8 Tóth Józsefné Gyékényes, 
9. Bognár Gáborné Varsány, 10. Tompa 
Matild Vásárosfalu, 11 ifj. Szép Andrásné 
Tét, 12. Bernáth Sámuelné Nemescsó, 13 
Magyar János Liszó, 14. Újvári Ferenc Tét, 
15. Rusznyák Lajosné Nemesládony, 16. 
Ments Lina Nemesládony, 17. Taródy Eszti 
Bük, 18. Gősy Jolán Kemenesmihályfa, 19. 
Kiss Józsefné Borgáta, 20. Hantó Erzsi Bük, 
21. Horváth Gyuláné Gérce, 22 Király Gi
zella Kisfalud, 23. Szalay Kálmán Répcelak,

24 ifj. Erős János Ivánegerszeg, 25. Né
meth Karolina Ivánegerszeg, 26. Fabinyi 
József Salgótarján, 27 Mosberger Simon 
Lajoskomárom, 28. Frecska Jánosné Apát- 
ujfalu, 29. Tóth Anna Kőszeg, 30 Varga 
Ferenc Porrogszentkirály, 31. Kühár Sán
dor Battyánd, 32 Szabó Sándorné Felső
szakony, 33. ifj Krajecz András Ujcsanálos, 
34. Mógor Andrásné Magyargencs, 35 özv. 
Kovács Jánosné Kőszegdoroszló, 36. Takács 
Teréz Zalaszentgrót, 37. Ambrus Géza 
Kemenesmihályfa, 38 ifj. Dömölör Gáspár 
Felsöszeli, 39. Kovács Lajosné Ujmalom- 
sok, 40. Sipos Ida Felsőpaty, 41. Domon
kos Jolán Acsád, 42. Bernáth Sámuelné 
Meszlen, 43. Kiss Margit Felsőszakony, 

! 44. Boross Lina Felsőszakony, 45. Kecskés 
Ida Ujmalomsok, 46. Pápai József tanuló 

! Nagybarátfalu, 47. Mózes János tanuló Kis- 
baráthegy, 48. özv. Kovács Istvánná Lébeny, 

1 49. özv. Németh Györgyné Lébeny, 50 Nagy 
J Gyuláné Halászi, 51. Szabó Józsefné Csönge, J 52. ifi. Szonibath Ferenc Felsőszeli, 53. 

Hankó Zsófi Békéscsaba, 54. Asbóth Gyula 
tanuló Szombathely, 55. Horváth Sándorné 
Kemenessömjén, 56. Tóth Dénes tanuló 
Sopron, 57. Krajecz Erzsébet Ujcsanálos, 
58. Kovács Jolán Zalaistvánd, 59. ifj. Miva 
Mihály Kétbodony, 60. özv. Varga Andrásné 
Tényő, 61. Lutharics Teréz Lendvanemesd, 
62. Boros Ida Felsőszakony, 63 Vida Lajos 
Nagysimonyi, 64. Asbóth Lina Alsószelesfe, 
65. Horváth Józsefné Kisbáráthegy, 66. Szil
vás Sarolta Zalaistvánd, 67. Mátyás Juliska 
Győr, 68. Pataky Károly Taksonyfalva, 69. 
Molnár József tanonc Beled, 70. ifj. Brezina 

‘József Nyíregyháza, 71. Osgyán Julcsa 
Magyarszombathely, 72. Sífter Róza Zala
istvánd, 73. Simán Ilona Zalaistvánd, 74. 
ifj. Krupa P. Csesztve, 75. Németh Ida és 
Ilona Győr, 76. Bögri János Nemespátró, 

| 77. Czéh Pál Lajoskomárom, 78, Lengyel 
Sándor tanuló Sopron.

Egy rejtvényt megfejtettek:
1. Baráth Ida Felsőszakony, 2. Rosta 

Dénes Kemenespálfa, 3. Vámos József Duka, 
4. Szakonyi Róza Kemenesmihályfa, 5. Bo
ros László tanuló Nagykanizsa, 6. Pápay 
Ida és Lidi Tét, 7. Szabó Gyula Felsőszeli, 
8. ifj Varga Sámuel Kissomlyó, 9. Lendvay 
Margit Nagykanizsa, 10. Záborszky Margit 
Kemenesmihályfa, 11. Szabó Lina Répce
lak, 12. Rajt Márton Magyargurab, 13 Len
gyel Lidi Gérce, 14 Horváth Jolán Tárnok- 
rét, 15. Falaky Józsefné Veszprém, 16. Krá- 
nyecz József Kapornak, 17. Krug Károly 
Vönöck, 18. Szőcs István Felsőszeli, 19. Si- 
kos Sándorné Nagyalásony, 20. Tömböly 
Gizella Csánig, 21. Nagy Margit tanuló 
Ungvár, 22. Mészáros Pál Nagygeresd, 23. 
Széles Jolán Csánig, 24. Bőke Mariska öcs, 
25. Kis Pál Sajókaza, 26. Avass Rozi 
Légrád.

! ' (Vége.)

Az e g y h á z  köréből.
Műkedvelői előadások. A körmendi

evang. férfikar husvét hétfőn szép sikerrel 
s a közönség nagy érdeklődése mellett adta

elő „A csizmadia mint kisértet“ c. darabot. 
A betanítás és rendezés fáradságos mun
káját Dávid János tanító végezte. Az estély 
tiszta jövedelmét, 140 koronát, harmónium 
szerzésre fordítja az egyesület. A darabban 
szerepeltek : Novák János, Novák Kálmán,

Langer János, Hacker Ilonka, Pongrátz Gi
zella, Szentes Ferenc, Szentes Sándor, Be- 
lencsák Mihály, Szabó Miklós, Oszten Ferenc, 
Decker József, Kovács Gizella, Jakics Fe
renc, Orbán Zsigmond, Szölke János, Grosz 
Ferenc, Decker Ilonka és Kováts Irma.
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A beledi ifjúság husvét hétfőn „Kósza 
Jutka* c. népszínművet adta elő nagy si
kerrel. A darabban játszottak: Németh Jó
zsef, Büki Károly, Büki Jenő, Karsay Lajos, 
Däne Eszter, Pálfi Imre, Däne Juliska, Ko
vács Juliska, Mátis Eszter, Mátis János, 
Büki Antal, Jakab Sándor, Dobos Sándor, 
Németh Ilka, Buthi Gyula, Däne Szidi, Kar
say Imre. A tiszta jövedelmet a templom
alap gyarapítására fordították.

A nádusdi ifjúság ugyancsak husvét 
hétfőn szintén fényesen sikerült estélyt ren
dezett, melyen a Virágfakadás és Megjöttek 
a huszárok c. darabokat adták elő. A be
tanítás és rendezés munkáját Mesterházy 
Imre tanító végezte nagy buzgósággal. A 
tiszta jövödelmet a megalakítandó ifjúsági 
egyesület javára fordították. A darabokban 
a következők szerep* Itek : Mesterházy Imre, 
Mesterházy Eleonóra, Nagy Zoltánná, Hor
váth Lajos, Takács Sándor, Szabó Róza, Kala- 
már Péter, Földes Dénes, Szabó Antal, 
Szabó Etelka, Kozmics Szidi, Károlyi Bálint, 
Markó Kálmán, Tóth Szidi, Mihályi József.

A kiskőrösi ev. nőegylet Sárkány Kál
mánná elnöknő vezetése mellett március 
hó 1-én tartotta meg VI. közgyűlését a ta
gok élénk érdeklődése mellett. Az egyesület 
a lefolyt évben is áldásos szeretet-munkás- 
ságot fejtett ki. Több Ízben tartott vallásos 
estélyt, a farsangban pedig műkedvelői 
előadást, melynek tiszta jövedelme 370 K 
07 f volt. Szegényeknek, szegény iskolásgyer
mekeknek, valamint segélyre szoruló egy
házaknak és tanintézeteknek 206 K 06 fill.-t 
juttattak. 20 gyermeknek juttattak bibliát 
a konfirmáció alkalmával. Az egylet tagjai» 
nak száma már a 100-at meghaladja. Az 
egylet tiszta vagyona 1924 korona 64 fillér.

Jótékonyság. Egy buzgó úrnő, aki tudja, 
hogy „a hit cselekedetek nélkül meghalt ö 
magában“, a sárvári egyház föntartási alap
jára 100 (száz) koronát adományozott. A 
nemes léleknek nemes cselekedete szolgáljon 
buzdításul másoknak is.

A bezi-enesei ev. gyülekezet április 
5-én, virágvasárnapján szépen sikerült val 
lásos estélyt tartott a következő tárgysoro
zattal : 1. Gyülekezeti közének. 2. Oltári 
ima. 3. Mi Atyánk. Énekelte László Mik- 
lósné úrnő, orgonán kisérte Nagy Lajos 
tanitó. 4. Az elveszett frigyláda. Csengey 
Gusztávtól. Szavalta Káldy Mihály III. évf. 
kép. növendék. 5. Jézus hazaszeretete. Irta 
és felolvasta Eőry László theol. hallgató. 
6. Gyülekezeti közének. 7. Az első ibolya. 
Csengey Gusztávtól. Szavalta Révész Sán- 
dorné úrnő. 8. Judás. Dr. Váradi A.-tói. 
Szavalta Horváth Károly tanító. 9. Záró 
imádság. 10. Gyülekezeti közének. Ugyan
csak virágvasárnapján délelőtt szép ünne
pély keretében vette használatba a gyüle
kezet a dunántúli új énekeskönyvet

A kemenespálfai leánygyülekezet ápri
lis 5-én tartotta a böjtben a második val
lásos estélyt, amely igen szépen sikerült. 
Imát mondott Tompa Lajos tanító. Felol
vasást tartott Tompa Lajos és Tompa 
Lajosné. Szavaltak: Rosta M. Lina, Rosta 
Julcsa, Rosta Jolán, Csatári János, Rosta 
Sándor. Az iskolásgyermekek több kétszó- 
larru éneket énekeltek. Az estély kezdetén 
és végén közének volt. Az offertórumból 
17 korona jö tt be, amellyel a toronyalap 
1264 koronára emelkedett.

Lovászpatona A lovászpatonai ev. gyü
lekezet 1913. évi évkönyve hitbuzgó, áldá
sos munkálkodás eredményeit foglalja össze. 
Különös örömöt ébreszt a hívek nagy ál
dozatkézsége, mellyel az egyházi intézmé
nyeket, alapítványokat erősitik. A vallásos

estélyeket a gyülekezet tagjai nagy elősze
retettel látogatták. Született 34, konfirmál- 
ta to tt 21 gyermek ; egybekelt 6 pár, meghalt 
21 egyháztag. Uraszlalához járullak 537-en. 
A gyülekezet kebelében áldásos munkálko
dást fejt ki a nőegylet. Jelenleg a temetőt 
akarja bekeríttetni, erre a célra újabban 
497 K 78 f-t gyűjtöttek. Isten áldását kérjük 
a buzgó gyülekezetre s annak vezéreire I

Nőegyleti gyűlés. A resicabányai fiö- 
egylet most tartotta választmányi gyűlését, 
melyen Szende Nándor lelkész javaslatára 
elhatározták, hogy anyagi támogatásban 
részesítik a vasárnapi iskolát, a szünidőben 
kézimunka iskolát szerveznek ; a szegények
nek ezután nem osztanak pénzt, hanem 
élelmiszerre, ruhaneműre, tüzelőre szóló 
utalványt.

Tanítóválasztás. A népes lajoskomá- 
romi gyülekezet megüresedett főlanitói ál
lására N. Szombath Ernő tanítót, lapunk 
munkatársát választotta meg. Isten áldását 
kérjük az új főtanítóra s a gyülekezetre!

Hálás gyülekezet. A kegyeletnek és 
hálának igen szép jelét tanúsítja a bat- 
tyándi gyülekezet azzal a határozatával, 
hogy váratlanul, fiatalon elhunyt lelki- 
pásztorának, Porkoláb Gyulának nevére 
emlékezetének megörökítése céljából, ala
pítványt létesít. Erre a célra eddig Kováts 
I. muraszombati lelkész 20 K-t, Luthár Á. 
battyándi lelkész 100 K-t, egy pár battyándi 
hivő 5'44 K-t adományozott.

Az uj énekeskönyv a vendvidéki gyü
lekezetekben. A muraszombati, bodóhegyi, 
domonkosfai gyülekezetekben már bevezet
ték az uj énekeskön)vet. Husvét hétfőjén 
használatba veszi a battyándi gyülekezet. 
Még ebben az évben szerzi be a tótkeresz- 
turi, a jövő évben pedig az alsómaráci 
gyülekezet is. A vendvidék derék evangé
likus népét az uj könyv behozataláért 
annál nagyobb dicséret illeti, mert tudva
levőleg náluk csak minden 3—4. vasárna
pon van magyarnyelvű istentisztelet.

A veszprémi evang. egyházm egye 
belm issziói egyesülete áldásos útjában 
eljutott Hánta fiókgyülekezetébe Kisbérre 
is, ahol folyó évi március hó 29-én 
tarto tt anyagilag és erkölcsileg sikerült 
vallásos összejövetelt a következő műsor
ral : 1. Jövel szentlélek . . . közének. 2. 
Megnyitó beszéd. Mondta Takács Elek espe
res. 3. „Az első ibolya“. Csengeytől. Szav. 
Böjtös László ev. h. lelkész. 4. Felolvasás. 
Tartotta Molnár Gyula lelkész. 5. Szóló
ének. Előadta: Somogyi Jánosné. 6. „A 
szent nyomok“ Váraditól. Szav. dr. Iván 
Árpád. 7. Ima Mondta Takács Elek esperes. 
8. Erős vár a mi Istenünk . . . közének. 
Az összejövetel végeztével offertórium volt 
az egyesület céljaira, amely 34 K-t ered
ményezett. Vajha az egyesület hitbuzgó, 
fáradhatatlan elnöke minél több helyen 
megjelenne az egyesület tagjaival hasonló 
összejövetel céljából. Ha mindenhol olyan 
jó hatást gyakorol, mint kisbéri híveinkre, 
akkor csak folytatnunk kell a múlt év folya
mán megkezdett u ta t : annak nyomán csak 
áldás fakadhat.

Örök emlék. Zalaszentgróton Kiszling 
Sámuel most elhunyt buzgó presbiter ha
lála emlékére, — ki a zalaszentgróti ev. 
leánygyülekezetnek sok éven át gondnoka 
s ifjúságától kezdve haláláig vezető sze
repet vivő embere volt, — hozzátartozói 
a gyülekezeti fentartási alaphoz 100 koro
nával járultak. A nemes lélekre való szép 
tett önmagát dicséri.

Nyugtázás. A Zsédenyi alapra a szent- 
antalfalvai gyülekezet 2 koronát, továbbá

a felsődörgicsei ág. hitv. ev. népiskola 5 
korona 64 fillért adományozott.

Köszönet és nyugtázás. A „Harangszó“ 
kedves lapunk perselyeben gyűjtött 80 korona 
kegyes adományt, a kölesei ág. hitv. ev. egy
ház árvíz által sújtott legszegényebb tagjai 
részére mély hálával és köszönettel nyugtázzuk. 
A jó Isten áldása legyen a kegyes adakozókon, 
kik a sorsüldözött szegény hittestvérek nyo
morának enyhítésére nemes jószivükből ada
kozni siettek.

Kölese, 1914. április 2-ik napján.
Bortnyik György Máté Károly
ág . h . ev . lelkész. egyh . felügyelő.
A rábafüzesi ev. dalárda közgyűlése.

A rábafüzesi ev. dalárda, melynek eddig is 
már elévülhetetlen érdemei vannak, úgy az 
egyházi élet, mint a nemzeti érzés ébresztése, 
erősbitése és fejlesztése körül, husvét vasár
napján tartotta Müller Róbert marosújvári 
polg. isk. igazagtó elnöklete alatt rendes évi 
közgyűlését. Ezen a közgyűlésen a dalárdát 
megalapító, de az év legnagyobb részében távol 
levő elnök mellé alelnöknek megválasztot
ták Czipott Géza szentgotthárdi lelkészt. 
A dalárda jeles karmestere Nagy Károly ev. 
tanító.

A gyékényesi ev. egyház javára Horváth 
József 100 koronás, Ritecz János és Csók 
Katalin gyermekei József, Katalin, Erzsébet és 
Éva 80 koronás alapítványt tettek le, özv. 
Lőrincz Istvánná pedig a reformációi emlék
alapot 20 koronával gyarapította.

Felügyelő beiktatás. Szép ünnepe volt 
Husvét második ünnepén a száki (fejérkomá
romi egyházmegye) ág. hitv. evang. gyüleke
zetnek. Ugyanis akkor iktatta be Magyar Géza 
lelkész könnyekig megható beszéd kíséretében 
a gyülekezet uj felügyelőjét Dr. Valkó Miklós 
szombathelyi kir. törvényszéki bírót, ki a száki 
ev. gyülekezetnek szülöttje. A beiktatás a dél
előtti istentisztelet keretében folyt le. Isten- 
tisztelet után a templomban díszközgyűlés 
volt, hol Dr. Valkó Miklós felügyelőt Magyar 
Géza lelkész a gyülekezet, Plutzer Károly 
tanitó az iskola és Piri Károly szendi lelkész 
az egyházmegye nevében üdvözölte. Ezután 
Dr Valkó Miklós felügyelő igen szép, gondo
latokban gazdag, mélyen szántó beköszöntő 
beszédet mondott.

Itthonról.
A király egészsége . A király egész

ségi állapotáról kedvezőtlen hírek kerültek 
forgalomba. A kedvezőtlen hírek azonban 
nem bizonyultak hiteleseknek. A király 
egészséges, de az időjárás következtében 
orvosa tanácsára nem hagyta el pár napig 
a szobát.

Óriási tűzvész Erdélyben. Székelyud
varhely közelében borzalmas tűzvész pusz
tította el Atyah községet Két kis gyermek 
gyufával játszott, s fölgyujtották a pajtát. 
A tűz rohamosan terjedt s rövid idő alatt 
hatvankét lakóházat hamvasztott el a 
hozzájuk tartozó gazdasági épületekkel 
együtt Öt emberélet esett áldozatul a ve
szedelemnek s rengeteg háziállat pusztult 
el. A kár körülbelül háromszázezer korona.

A kivándorlás. Szolnok-Doboka megyé
ben az alispáni hivatal jelentése szerint 
az év első hónapjában 2944 útlevelet adtak 
ki. Az útlevelek legnagyobb része Romániába, 
a többi Amerikába és Németországba szól.

Három borjú. A pestmegyei Alsónéme- 
din a minap Surányi József biró 4 éves 
tehene három egészséges bikaborjut ellett. 
A gazdák csodájára járnak, mert ez a leg
nagyobb ritkaság.
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Az ország dolgáról.
Beteg a király. A mi jó  öreg királyunk 

megbetegedett. Jóllehet eleinte nagyon is 
aggodalmasnak találták orvosai állapotát, 
ma már, hála a jó Istennek, túl van min
den veszélyen.

Károlyi Mihály Amerikában. A füg
getlenségi párt elnöke Károlyi Mihály Ame
rikába ment s ott az amerikai magyarok 
gyűlésein ismertette a magyar politikai 
helyzetet. Károlyit mindenütt nagy ünnep
ségekkel fogadták.

Összehívták a delegációt. A delegációt 
április 28-ára összehívták. A delegációt 
Ferenc Ferdinánd trónörökös nyitja meg.

A képviselőház húsvéti szünete elmúlt. 
A tárgyalások a múlt héten ismét meg
kezdődtek.

A nagyvilágból.
A francia köztársaság elnöke július 

22 én Oroszországba utazik, ahol négy na
pig lesz a cár vendége.

Minden özvegy nyugdíjat kap. New- 
york állam parlamentje elé legközelebb ér
dekes törvényjavaslat kerül, amely rendes 
havi nyugdíjban kívánja részesíteni mind
azokat a szegény özvegyasszonyokat, a kik
nek tizenhat évesnél fiatalabb gyermekük 
van. A nyugdíjat természetesen csak akkor 
fizetik, ha az anyák maguk gondoskodnak 
gyermekük felneveléséről és ellátásáról. A 
nyugdíjra való jogosultságot Newyork állam 
területén való egy éves ottlakás biztosítja. 
A javaslat szerint egy gyermek után 20, 

k két gyermek után 35 és minden további 
gyermek után 10 — 10 dollár a havi nyugdíj, 
azzal a korlátozássál, hogy a nyugdíj ha
vonta 60 dollárnál több nem lehet. Az 
amerikai lapok közlése szerint a javaslat
nak a képviselők között nagy többsége van.

Tizenkét óráig volt a levegőben re
pülőgépjén Suren szolgálaton kívül lévő 
hadnagy.

Négyszáztizenkét szerb katona közös 
sirban. Svilajnac bolgár falu mellett bor
zalmas felfedezést tettek a napokban. Az 
árvíz és az esőzés teljesen alámosta a föl
det és az országút mentén megnyílt egy 
nagy sir, a melyben négyszáztizenkét szerb 
katona holtteste feküdt. Száz méter hosszú 
és 40 méter széles volt a sir, amelyben 
ruhástól feküdtek a lemészárolt szerb kato
nák. A ruhájukról megállapították, hogy a 
tizennegyedik szerb ezredhez tartoztak. Azt 
hiszik, hogy Frivolak mellett bolgár fog
ságba kerültek és a bolgárok legyilkolták 
őket.

A Harangszó perselye.
A H aran g szó  terjesztésére eddig be

folyt 253 kor. 38 fül. Újabban adakozott: 
Krompecher Gyuláné 1 K. Összesen 254 
kor. 38 fill.

A jókedvű adakozót szereti az Isten I

S Z ERKES ZTŐI  ÜZENETEK.

D. F. Sármellék. Igaz, hogy 1913. aug. 
6-án beküldött 2'50 K-t, de az a III. évfolya
mot illeti, mert mikor 1912. december ele
jén a lapot megrendelte a III. évf. első 
számait is kérte. Akkor azt el is küldtük.

így tehát az aug. 6-án feladott 2 50 K a 
III. évf.-t illeti. A IV. évf. elmaradt számait 
kívánságára most megküldtük, s felvettük 
önt is az előfizetők listájába.

G A U O N A Á K A K .
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1914. évi április hó 23-án.
Búza 23.88, Rozs 18.—, Árpa 15.60, Zab 

15.30. Az árak 100 kilogrammonkint korora 
értékben értetődnek.

VEGYES HIRDETÉSEK.
E gy h ird e tés  d íja : Az első 10 szó (beleértve  a vas
tagbetűs  cím sort) 1 kor. Azon tú l m inden  további 

szó közönséges betűből szedve 6 fillér. 
Felülflzetők vagy  adakozók névsoránál soronkén t 

10 fillért szám ítunk.

A vasnádasdi műkedvelői szinielő- 
adáson felülfizetni szívesek vo ltak :
Láng Rezső 10 K, id. Bock Lajos 5 K, ifj. 
Bock Lajos, Eőry Lajos 3—3 K, Somogyi 
Béla 2-50 K, Kapi Béla lelkész, ifj. Csapó 
Mihály, M, Nagy Zoltán 2—2 K, Böröcz Mi
hály, dr. Bock Pál, Szombathelyi Zoltán 
1'50—150 K, Hajba Sándor 1‘30 K, Markó 
Mihály 1 ’20 K, id. Csapó Mihály, Takács 
Sándor, ifj. Farkas József, M. Nagy Bálint, 
Horváth József 1 — 1 K, Mező Elek 50 f, 
Simon Albert, Simon Ágoston, Simon Ágostonná 
30—30 f, Szakonyi József 10 f.

S z a ló k y  Z s ig m o n d
szobrász és kőfaragó

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

H om okkő-, márvány-, gránit-, 
syen it sirkőraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
ség es k övek et raktáron tartok. 
Epületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 23

165.

ETERNIT p a l a

a legjobb tetőfedő anyag.

Könnyű, Yiharálló, tűzbiztos.

Mész-, cem ent- és  mű
trá g y a  ra k tá r .

Elárusítási hely:

K R A Ü T S A C K  H E N R I K
Körmend.

F ig y e lm e z te té s !!
Eternitpala csak akkor valódi, 

ha minden lap az E tern it szó
védjeggyel van megjelölve. 4 — 4

K ------------A

Toronyóra-
készítő.

Sándor Ferenc
ev. gyűl. gondnok

K ö r m e n d e n .
(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban. 
Saját házában.

$ K i t ü n t e t v e :  §
: 1887. Szombathelyen aranyérem. 

1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem 

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve.
k___________________________



188, HARANGSZŐ. 1914. április 26.

GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
23

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

Egyházi munkák
beszerzése

elölt kérje erre a célra kiadott legújabb 
egyházi árjegyzékemet, mely felülmúlja a 
szakmában eddig kiadott összes árjegyéke- 
ket. Szívesen küldök kiválasztásra szószék- 
és oltárterítőket, valamint költségvetés

sel is készséggel szolgálok.

Bérezi D. Sándor
n ő i k éz im u n k a  n a g y ip a r o s

B u d a p e s t ,  D esew ffy-utca 5.
A lap ítta to tt 1883-ban. 3 -1 0

Elsőrendű h»rangú jar, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MARTON
fúvó-, szerszám -, harangön tő - és 

h a ran g fe lsze re lő  gyár

Budapest, Rózsa-utca 51-53
Alapítva 1868. Telefon 77—51, 
Elvállal m inden e szakm ába  vágó 
m unkát, u. m .: e lső rendű  haran  
gok szá llítását, régi harangok  á t 
ön tésé t, rég i harangok  á tsze re  
lését Pozdech-féle fo rg a th a tó  ön 
tö ttvas-koronára , e se tleg  fo rg a t 
ható kovácsoltvas-koronára, klko 

pott c sapok  k icse ré lé sét stb. 
Készít fekvő és álló harangvas 

állványokat ju tányos á ron . 
Költségvetéssel szívesen szolgál 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigaso rokat, csigákat 
em előket, üllőket, sa tu t stb. e szakba  vágó m unkát. Ju tányos árak, 
pon tos és tis z te sség es  kiszolgálás. Árlap és költségvetés k ívánatra  I 

K ívánatra s a já t költségem en utazom  a  helyszínére.

Feiwel
Lipót
utódai

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  23

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K olozsvári-u tca  13.

Árjegyzék ing-yen és bérmentve !

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászcn  kötésben, táb lán  k e h e l ly e l................................................ K 2.20
E gészvászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
Egyszerű bő r „ „ „ „ arany „ „ 6*—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8.—

„ borjubőr „ „ „ B „ „ „ 12.—
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ „ 1 2 * -
Dallamo8 könyvocske a Kér. É n e k e sk ö n y v h ö z ........................... ......  —.24
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek  meg, 26% árengedm ényben részesülnek , de a szállítási költ
séget m indenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell v iselnie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl, 
tart kitűnő hangú harraóniumokat különféle nagyságban 

azok javítását és hangolásit.

S. K O V A T S  
M EN YHÉRT
m ű-orgona építő  in tézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me- 
chénikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást, 

hangolást mérsékelt árak 
Raktáron 
Elvállalja 

18

Nyomatott Welligch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 6 0  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , kézira tok  és m indennem ű meg
k e resések  a szerkesztőség  cím ére Körmendre (Yasv&rmegye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tan ító  is .

T Á R T A L O M :  Gerhardt P á l: Esti ének. (Vers.) — Czipott Géza: Hogy gondolkodnak a hitetlen és az egyház iránt közöm
bös emberek napjainkban? — Novak Gyula: Nagy kívánság. (Történet az üldöztetés korából.) — OsgyánJános: Üdvözlés. (Vers.) 

— Köpi B éla : Ami erősebb az embernél. (Elbeszélés.) — Ország-Világ. — Persely.

Esti éneit.
G erh ard t Páltól.

Most az erdők kihaltak, 
Rét, ember, állat, falvak 
Szunnyadnak szerteszét.
Fel, feli ébredj te lelkem, 
Most kell énekre kelnem, 
Dicsérni alkotóm kezét.

Hová lett, óh nap, éked ? 
Elűzött ellenséged,
A zordon éjszaka.
De más nap ragyog nékem, 
Jézus az ékességem, 
Szivemben lánggal ég szava.

Haldoklik már az este, 
Csillagharmat megeste 
Az ég kék sátorát; 
így kél lelkem is útra,
Ha bús pályám befutva 
Hallom az Ur hivó szavát.

Békét óhajt a testem, 
Ruhám le kell öveznem, 
Hiszen csak földi sár;
De felöltöztet újra 
Krisztus kegyelmes ujja, 
Dicsőségnek palástja vár.

Szárnyad terjeszd ki védve 
Pelyhes kis csemetédre,
Jézus én örömöm;
Ha már, már örvény nyel be, 
Csak ints s én harcra kelve 
Sátán tőrét összetöröm.

Ti is, kikért szívem ver,
Ne aggódjék ma ember 
Balsors, veszély miatti 
Az Úr békén elaltat,
S állít harcos hatalmat 
Őrizni álmaitokat.

Ford. OSGYÁN JÁNOS.

Hogy gondolkodnak a hitetlen é s  
az egyház iránt közömbös em be

rek napjainkban?
Irta : C zipo tt Géza.

3. Az iskoláról.
„Az ev. iskola az evangélikus egy

ház veteményes kertje.“ Evangélikus 
egyházunk jövője csak azáltal lesz 
biztosítva, ha az evangélikus templo
mok mellett ’ úndenütt továbbra is 
az evangéliku iskolákban mint az 
evangéliumban való hitnek előcsar

nokában lelkes, Krisztus szellemétől 
áthatott tanítók nap nap után ébresz
tik, fejlesztik, erősítik egyházunk kis
korú tagjaiban a biblia és az ev. 
egyház iránti szeretetet és ragasz
kodást.

Nemzetünk művelődés történetében 
evangéliumi egyházunkat ennek hí
veit, eddig az iskolák alapítását és 
ezeknek nagy áldozatok árán való 
fenntartását illetőleg, a külömböző 
felekezetek között első sorban illeti 
meg a meleg elismerés.

Hogy milyen drága kincse az ev. 
egyháznak az ev. iskola, hogy milyen 
megbecsülhetetlen segítőtársa a lel
kes ev. tanító az ev. lelkésznek az 
Isten országának a terjesztésében: 
ezt ott tudják csak valóban értékelni 
és mérlegelni, a hol ev. iskola, ev. 
tanító nincsen, ahol az ev. szülők 
gyermekeiket tőlünk valóban távol 
álló szellemű iskolába kénytelenek 
küldeni. Sok keserűség jut az ilyen 
helyeken lakó szülőknek osztályrészül. 
A szórványokban lakó ev. hívek 
igen szívesen hoznák meg az ev. is
kolára azt az áldozatot, melyet a sze
rencsés viszonyok közt élő ev. hívek 
az ev. iskola birtokában nem egyszer
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elviselhetetlen tehernek tartanak. Óh 
mert a mi egyházunkkal, a mi híve
inkkel, a mi kisdedeinkkel szemben 
ilyen helyeken igen hamar elfelejtik 
„a nem mi részünkről valók“ az Ur 
Jézusnak szép szavait: .Arról ismer
nek meg titeket, hogy az én tanít
ványaim vagytok, ha egymást sze
retitek.“

A közel múltban pl. a r—i iskolá
ban a tanító megtiltotta a kisdedek
nek, hogy az ev. gyermekekkel, s 
általában az evangélikusokkal érint
kezzenek. Aminek hallatára egy kis 
fiú keservesen sírva fakadt. A tanító 
kérdésére, hogy mi baja, zokogva 
felelte: „Nekem odahaza kis evan
gélikus testvérem és édes anyám van 
és én azokat igen szeretem“ . . . .

A húsvéti szünidő alkalmával egy 
másik helyen egy kedves kis leányka 
haza jön az iskolából és a következő 
szavak kíséretében nyújtja át édes 
anyjának az értesítőt, melyben az ő 
szép előmenetele van beleírva: „Jaj, 
beh szép bizonyítványt hoztam édes 
anyám, nem hiába imádkoztam na
pokon át a boldoságos szűz anyához 1 “ 
Hát nem a jó Istenhez fohászkodol 
te édes lányom ?. . .  kérdi — ijedt 
képpel lányát az ev. édes anya? — 
De igen — feleli — újból a szőke 
kis angyal, csakhogy a mi iskolánk
ban a boldogságos szűz van, az Isten 
lent van a fiuknál. Tudni-illik az 
emeleten levő leányiskolái helyiségek
ben a falon Mária képe lóg, a föld
szinten levő fiúiskola helyiségében 
pedig a Krisztus képe van kifüggesztve.

Mindezeknek tudatában fájó érzés 
fogja el az embert, ha hallja hogy a 
hitetlen és az egyház iránt közömbös 
emberek az ev. iskolákkal kapcso
latban napjainkban ilyen véleményt 
nyilvánítanak: „Félre a felekezeti is
kolákkal ; egyforma a katholikus, az 
evangélikus és a zsidó egyszeregy.“ 
Az ilyenek nem veszik eszükbe, hogy 
az iskolák államosítása nálunk ma 
még tulajdonképpen mivel egyenlő 
és hogy ők tulajdonképpen kinek a 
malmára hajtják is a vizet ?

Vegyük azért e helyütt is szivünkre 
a szentírás szavait: „Tarsd meg ami 
nálad vagyon, hogy senki el ne vegye 
a te koronádat I“

Az ev. iskola és az ev. templom egy
mástól elválaszthatatlan édes testvérek. 
Az ev. egyház jövőjét, igaz érdekét 
az szolgálja, ki az ev. egyház vete
ményes kertjét, az iskolát úgy jó 
mint balsorsban „idegen kertészre“ 
rábízni nem engedi. Ev. egyháza 
mellett, ev. iskolájához testestül-lel- 
kestül ragaszkodik.

N agy kívánság.
Történet az üldöztetés korából.

Irta: N ovak  G yula.

A Rákóciak csillaga lehanyatlott, 
országa elveszett. Amit megszerzett 
öreg Rákóci György kitartással, böl
csességgel, elvesztette a fia heves
séggel, nagyravágyással. Jaj lett a 
szegény protestánsoknak! Hatalmas, 
hős védőik nem voltak többé. A bib- 
liás Rákóciak az istenes Lóránt ffy 
Zsuzsánna nyomába és birtokaiba a 
vakbuzgó Báthori Zsófia lépett s ül
dözte a protestánsokat. Erdélyben 
Básta kegyetlenkedett ellenük. Ma
gyarországon a minden emberi érzést 
levetkőzött Kollonics és a vérszopó 
Karaffa irtották őket. Hej, keseiű 
napok, gyászos idők 1 Ezer szenve
dés, száz halál I Békó, rabbilincs, vér
pad, gályarabság! Rágondolni is iszo
nyú. De máskép történt volna min
den, ha a Rákóciak megöröködhettek 
volna Erdély fejedelmi székében.

A jezsuiták által nevelt I. Lipót 
udvara a fajmagyar protestánsok el
len dühöngött legirtózatosabban. A 
király meghitt emberei, tanácsosai, 
leginkább kath. főpapok és gyóntató 
atyák feketébb színben tüntették föl 
a protestánsokat, mint az ördögöket. 
Lázadóknak, törvényszegőknek, nya
kasoknak, minden hatalom ellensé
geinek, királygyűlölőknek bélyegezték 
őket. E miatt Bécsben folyvást gya
nakodtak rájok és rettegtek tőlük. A 
Rákóci hatalom letünte után a prot. 
templomfoglalások napirenden voltak. 
Száz számra vették el a katholikusok. 
Az Ur házától akarták megfosztani 
minden áron a híveket, hogy ne le
gyen hely, ahol az Isten imádására 
egybegyülhetnek. Balga lelkek 1 Mint
ha Isten lélekben való igaz tisztelete 
helyhez volna kötve! Mintha a szív 
megszentelt érzései a természet rej- 
tekeiből s a magánház falai közül is 
föl nem lebegnének egy elfojtott só
haj s egy fájdalmas nyögés alakjá
ban a könyörgést meghallgató édes 
Atyához.

De csak mégis nagyon fájt a hithű 
protestánsoknak, hogy messze földön 
nem volt egyetlen hely, ahol össze
jöhettek volna, kiénekelni, kibuzogni 
magukat. Olyan jóleső, olyan meg
nyugtató az, ha sokan együtt dicsé
rik az Istent. Ahogy a költő mondja :

„Harangoznak, menjünk az Ur házába !
O hívek jertek, jertek el I
A jobb élet elősejtelme csap meg,
Ha sok nép együtt énekel.“ (Tompa.)

A törökök kiűzése után (1686.)

még súlyosbodott a protestánsok hely
zete. Most már a visszafoglalt or
szágrészekben is föllépett ellenök az 
üldöző hatalom. A török uralom alatt 
nyugodtan gyakorolhatták vallásukat. 
De a keresztyén hatalom a szeretet 
prófétájának nevében Isten nagyobb 
dicsőségére nyomta, üldözte, sanyar
gatta őket egész a megsemmisítésig, 
így hamisítja meg a gyarló, bűnös 
ember a legdicsőbb eszmét s a leg
szentebb érzést is.

A gyakori és erőszakos templom
foglalások miatt a protestánsok az 
országgyűléseken kerestek orvoslást. 
Visszakövetelték a jogtalanul elvett 
templomokat, melyeknek száma II. 
Rákóci György halála óta három év
tized alatt 888 ra szaporodott. De 
hiába volt minden panasz. Az ország
gyűléseken a róm. kath. papi párt 
uralkodott s a királyi trónig el sem 
jutott az égbekiáltó panasz, vagy ha 
igen, süket fülekre talált. A török 
kiűzése óta a bécsi udvar megszaba
dult a félelem lidércnyomása alól s 
nyíltan föllépett, hogy Magyarorszá
got — amint Kollonics hirdette — 
előbb szolgává, azután katolikusok
ká, végre koldussá tegye.

Ekkor történt, hogy az egykor oly 
hatalmas ázsiai oroszlán megrázta 
még egyszer félelmetes sörényét. A 
török nem hagyta egykönnyen a 
szép Magyarországot, melyet másfél 
száz esztendeig tartott birtokában. 
Jött rengeteg sereggel, hogy újra ha
talmába kerítse a gazdag magyar 
földet. 1696-ot írtak Utunk születése 
után. A megrettent bécsi udvar leg
kitűnőbb vezérét, a lángeszű Savoyai 
Jenőt küldte a fenyegető veszedelem 
elhárítására. A magyarok is lóra ül
tek. A prot. nemesség, a nemzet 
szine-java, feledve minden sérelmet, 
félretéve minden haragot, erős szív
vel, hatalmas karral sietett a haza 
és a király védelmére. Ilyenek voltak 
a protestánsok mindig. Béke idején 
zúgtak, fenyegetőztek, de ha jött a 
veszély és a hazának szüksége volt 
az ő karjukra és az ő kardjukra, ha
lálba rohantak még azért a korbács
ért is, amely őket előbb végig osto
rozta.

Dabasi Halász Bálint is készült 
már a háborúba a jász-kun-pestme- 
gyei hadakkal. Daliás, délceg ember. 
Izmos, erős magyar ember. Dabasi 
középnemes, aki az ősi kúrián gaz
dálkodott csekély vagyonnal, de nem 
is sok igénnyel. Puritán gondolko- 
zásu s szive-lelke olyan nyilt-tiszta, 
mint a tükör, melyet a legkisebb 
szennyes lehelet is bemocskolna. Ha-



1914. május 10. HARANGSZŐ. 189.

zájáért él-hal; vallásáért vértanuságra 
kész.

Ez az ember készül a háborúba a 
mezei hadakkal. Nem először, talán 
nem is utoljára. Volt alkalma már 
hősi bátorságát megmutatni véres 
csatákban. Ezredes parancsnoka a 
pestmegyei fölkelőknek. Félelmet nem 
ismerő katona, elszántan megy a 
harcba, de mégis nehéz szívvel bú
csúzik szerette házanépétől. Felesé
gétől, gyermekeitől, akik sírva ka
paszkodnak a nyakába. Úgy kell őket 
nekibiztatni, vigasztalni:

— Ne féljetek, jó az Isten I Nem 
enged gonoszul elvesznem. Vissza
jövök ép erőben, egészségben, vitéz
séggel, diadallal. Imádkozzatok addig 
érettem!

— De hol imádkozzunk édes uram ? 
— szól az asszony szomorúan. — 
Templomunk nincs, elvették tőlünk. 
Még csak az Ur házát se hagyták 
meg számunkra lelkünk könnyebbí- 
téséül, szivünk vigaszául.

Elborul a férfi arca. A templomra 
száll tekintete, melyben most a kath. 
pap misézik. Aztán azt mondja:

— Igaz, templomunktól megfosz
tottak. De ahol ketten, vagy hárman 
jelen vannak, ott vagyon az Ur. 
Hajtsátok be ajtótokat s házatok rej- 
tekében könyörögjetek az Úrhoz és 
ő bizonnyal meghallgatja.

A falun kívül áll már a délceg, 
festői csapat. Harsányan üdvözlik az 
előlovagló hős ezredest, aki megin- 
dultan rebegi:

— Isten veled kedves falum ha
tára I Vitézek, le a lóról; vegyük le 
csákóinkat s itt a természet templo
mában imádkozzunk, ha más temp
lomba nem mehetünk. — A vitézek 
sorba állnak s áhitatosan csendül fel 
ajkaikon az ének:

,Az Isten a mi reménységünk,
Midőn ránk tör ellenségünk.“

Messze viszi a szél az erőteljes, 
elszánt, buzgó hangokat :

Azért a mi szivünk nem félne,
Ha az egész föld megrendülne 
És a hegyek, a tengerek 
Közepibe bedülnének.“

A könyörgést az ezredes mondja 
elől:

„Uram, nemzetek atyja, népek Is
tene 1 adj győzelmet fegyvereinknek,

szégyenítsd meg ellenségünket 1 Mu
tasd meg, hogy te vagy egyedül Ur 
a földön. Tied az ország, a hatalom, 
a dicsőség mindörökké. Ámen.“ Az
zal lóra vetik ismét magukat.

— Előre az Isten nevében I —
* #*

A török nagyvezér ellenállás nélkül 
kelt át a Dunán s Zentáig húzódott 
óriási seregével. Ott nekitámaszko
dott a Tiszának, melyen hajóhidat 
vezetett s úgy várta Jenő herceg tá
madását. Nem soká kellett várnia. A 
herceg a gyors tettek embere volt és 
lángeszű hadvezér. Sokkal kisebb 
hadával merészen nekivágott a tö
röknek. A török sereg a sebes ro
hamtól megingott s a hídon át futni 
kezdett a Tisza túlsó partjára. Elől 
a török nagyvezér, hogy ott majd 
kedvezőbb helyen összegyűjti a futó 
hadat s új csatát kezd. Jenő herceg 
egy halomról nézte az ütközet fejlő
dését. E pillanatban jött hozzá lóha
lálban Bécsből egy császári hírnök. 
Levelet hozott, melyben azt írták 
neki, hogy:

„A cgászár parancsa nélkül ütkö
zetbe bocsátkozni ne merészeljen!“

A hadvezér elmosolyodott és a le
velet zsebébe gyűrte. Sasszemével 
áttekintett a csatatéren s parancsot 
adott: — A jobb szárnyra segítség 1

Kellett is. A török sereg jobb 
szárnya megbontva, eszeveszett futás
nak indult ugyan, de üldözni nem 
lehetett, mert a balszárny rengeteg 
tömegével agyonnyomással fenyegette 
a magyar sereget. Jenő hercegnek 
ide kellett minden erejét összponto
sítania. Ekközben annak a veszede
lemnek tette ki magát, hogy a nagy
vezér a Tiszántúli rendezett sereg
gel oldalba támadja meg.

Ebben a szorongatott helyzetben 
porlepett magyar lovasok érkeztek a 
csatatérre Szeged felől. Halász Bálint 
emberei, meg a jász-kunok; mintegy 
4000 főnyi csapat. Halász Bálint 
látja, hogy a hídon futva tolong a 
sok török. Nosza, ezeknek útját kell 
vágni 1

— Utánam fiuk 1
Be a Tiszába, átusztatnak rajta s 

hátba támadják az ellenséget. A tö
rök sereget reszkető félelem szállotta 
meg. Ellenállásról többé szó sem

lehetett. Menekült, ki merre tudott. 
A 4000 magyar lovas vitéz temér
deket leölt közülök. Sokan a Tiszába 
ugrottak s ott vesztek. A Tiszán in
nen maradtakat pedig jórészben el
fogták s csak egy részük menekült 
Titel felé. A magyarok győzelme 
teljes volt.

Csata után Jenő herceg szemlét 
tartott:

— Álljon elő annak a lovas csa
patnak a parancsnoka, amely a Ti
szán átusztatottl

Halász Bálint előállott.
— Ezredes úr — úgy mond a 

herceg — Ön ma nagy hálára köte
lezett bennünket. A mai diadal az 
öné. Kívánjon bármit, ha hatalmam
ban áll, szívesen megadom s ha Ő 
Felségétől függ, készséggel járok 
közbe érette!

A vezérkar főtisztjei kíváncsian 
várták, lesték: mit kívánhat most ez 
a büszke magyar nemes?! Talán 
tábornoki botot, talán gyémántos ér
demrendet, talán bárói, grófi címet, 
talán egy nagy dominiumot!

Halász Bálint pedig szólt eképpen :
— Fenséges hercegi Köszönöm a 

kegyes gráciáját. Én a magam sze
mélyére nem kívánok semmit. Csak 
azt kérem: adassa vissza Ó Felsége a 
protestánsoknak elvett templomaikat!

S amint ott állott a hős férfi, úgy 
tetszett mindeneknek, mintha most 
még sokkal nagyobb dicsfény venné 
körül.

A herceg komoly gondolatokba 
merülve mondá:

— Nagy dolog. De amit lehet, 
megpróbálunk tenni.

# **
Mikor Jenő herceg a zentai győ

zelem után Bécsbe ment s a király
nál jelentkezett, először is megrovást 
és 24 órai szobafogságot kapott, a 
miért ura engedelme nélkül szállott 
ütközetbe. Ezt a büntetést a legfel
sőbb hadúri hatalom követelte, mely
nek sohasem szabad csorbulnia. De 
azután a királyi kegyelem teljes 
mértékben fordult a herceg felé s 
meg tudta becsülni azt a szolgálatot, 
melyet e győzelemmel a Habsburg- 
háznak tett. Mint egy kiskirály élt 
kényelemben, jólétben, császárok 
kegyeiben, diadalról-diadalra kelve.

a M agyar G azdaszöveiség  F o g yasz tási é s  É riék e -  
s i t i  S zö v etkezetéhez , B udapest

E lm arad o ttn ak  tek in th e tjü k  a z t  a  k ö zség e t, ahol 
fo g y asz tá s i sz ö v e tk e z e t n in c s !

A fogyasztási szövetkezetek révén szerezheti be egy-egy 
falu uépe m indennem ű háztartási 6s gazdasági c ik k e it és 
ita lszüksóg letó t a legjutányosabban, úgyszin tén  hamisí
tatlan m inőségben. — Am elyik községben fogyasztási 
szövetkezetét akarnak lé te síten i, a mozgalom kezdői for
d u ljan ak  ú tba igazításé rt a ---------------= =

IX., Közraktár-utca 34. szám. 24
(Saját palotájában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  50 millió

--------  korona év i forgalom m al. " ~ ~
Levélcím  : H A N G Y A , B udapest, postaflók 109. szám.



Ám a hős Halász Bálint kérelme 
bizony teljesületlen maradt. A győz
tes hadvezér sem tehetett a kath. 
türelmetlenséggel szemben semmit. 
De föl van jegyezve róla, hogy ahol 
lehetett pártját fogta a protestánsok
nak és sokszor mérsékelte a bécsi 
udvar vakbuzgó hevét. Ennyi jutal
ma lett a dabasi Halász Bálint törekvő 
vitézségének.
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Üdvözlés.*)
Kibontotta szárnyát már a hamvas este, 

Nyugalmas borongás a tájat megeste, 
lm most nyújtunk neked szeretettel kezet, 
Mikor a hunyó nap már eltemetkezett; 
Hisz neked most kel fel diadalmas napod, 
Ragyogó hajnalod.

Ottkünn a mezők már zöldelve nevetnek, 
Vidám üzenete langyos kikeletnek,
Gólyát a lágy tavasz visszatérni késztet, 
Te is, te is most raksz puha, pelyhes fészket; 
Szeretet építi, meleg vággyal rakva 
Minden kis galyacska.

Most a szíved olyan, mint a csordult serleg, 
Mely gyöngyöző remény tüzborával tel meg, 
Mint futó folyondár a sok színes szándék 
Elborít virulva, mint pazar ajándék, 
Rózsás álmod közé vágyódva emelted 
Repeső szűz lelked.

Álmaid az élet mind váltsa valóra, 
Sohse szakadjon rád sötét, gyászos óra, 
Mely komoran jön meg, mint a terhes éjjel, 
S vágyak aranyfüstjét szórja szerteszéjjel; 
Szíved a csalódás — leverve himporát — 
Sohse nyilazza át.

De virulj közöttünk idegen virágszál, 
Hisz utadra annyi áldó kívánság száll;
Uj otthonod meleg szívvel, szóval fogad, 
Számodra nevelte e kis virágokat,
Vedd hát szeretettel, hiszen testvéreid, 
Köszöntő véreid.

Isten hozott közénk 1 
isten hozott közénk!

Osgyán János.
*) Lelkészné fogadtatásánál.

Olvassátok a bibliát.
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Ami erősebb az em bernél.
Elbeszélés. Irta: Kapi Béla.

Tizenhetedik fejezet

Az uto lsó  ólom .
Telt-múlt az idő. Egy harmatos 

reggelen korán berregett a csengetyü 
István szobájában. Mikor besietett 
gazdájához, azt már készen találta. 
Úgy látszik, megint megkínozták az 
éjszakai órák, mert barázdás arcára 
hamuszürke fáradtság borult.

— Csomagolj be néhány napra 
valót, a kocsi is legyen készen, el
utazom.

Mikor egy félóra múlva az erdőn 
át a vonathoz röpítették a táltosok, 
táguló mellkassal szívta magába a 
friss levegőt. Szeme boldogan szállt 
végig a hosszú fasoron s az erdővel 
érintkező puha bársonypázsitu réten. 
Van-e hatalmasabb életbiztató, mint 
az ébredő természet? Csodás erők 
zsongása szárnyal a levegő karjain, 
zeng cseng az újjászülető világ, álmos 
lombok, szunnyadó virágok megérzik 
a napsugár csókja melegségét, föl
emelik fejüket s örülnek az életnek. 
Kicsi fűszálakon felragyog a tündöklő 
harmatcsöpp, mintha millió igaz
gyönggyel hintette volna tele Isten 
keze a rét bársonyát. Munkára siető 
emberek szaporázzák léptüket a gyár
városok felé. Kolomp után igazodó 
tehenek széles járással mennek a ré
tekre hajló ösvényen. Pezsdül az élet. 
Ember, állat, növény mind örül az 
életnek. Istenes szétfeszíti karjait, ök
lét görcsösen összeszorítja, úgyhogy 
ujjai élesen belevágódnak tenyerébe... 
Istenem! ha újra megtalálná azt a 
boldogságot, mihez a nyíló virágnak, 
a legelésző állatnak, a dolgozó em
bernek joga van, az életnek örülés 
boldogságát I..  . Talán! . . .  talán !. . .  
mondogatta magában, de szeme olyan 
fáradt, megtörött maradt, mintha ha
lálos ítéletét tartotta volna maga előtt.

Leszállt az este, mikor végigment 
Newyork zsibongó utcáin. Valami 
láthatatlan érzés vezette lépteit. Meg
kereste azt a szűk utcát, ahol burdos 
házuk állt, megállt a bolt előtt, hol 
valamikor kenyeret, meg egy-egy da
rab húst vett. Azután ment tovább, 
mindig tovább. . .  Elmaradtak az ut
cák, háta mögött zakatolt a nagy 
város zaja, mintha csak távolban 
zúgó óriás masina lármája lenne. Ő 
meg csak ment. Egyszerre csak meg
állt egy hosszú épület előtt s úgy 
érezte, hogy nem a gazdag Istenes 
Mihály lordul be a kapun, hanem a
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régi, rongyos ruháju, éhes koldus 
surran el az oszlopos gádor mellett. 
Akkor fekvőhelyet kért egy kuckóban, 
falat kenyeret esdekelt nagy éhsége 
csillapítására, most egy kis életbol
dogságért eped, most egy leány
szempár tiszta sugaráért könyörög. 
A tornác felől dünnyögő beszéd szű
rődik át s a nyitott konyhaajtón kor
mos gőz szárnyán ételszag csapódik ki.

— Adjon Isten jóestét!. . .  köszönt 
amúgy magyarosan.

— Jesszusom, az Istenes Mihály! 
szól a piros arcú Marinka leányzó 
hangja.

Előkerül a belső szobából Dömötör 
bácsi is s csöndes nyugalommal tes
sékeli : — talán erre menjünk!. . .

Istenes nem először járt azóta Dö
mötör portáján. Hogy gazdag ember 
lett, hamarosan arra gondolt, hogy 
beplántálja a saját életfája mellé a 
Marinka leányzó gyönge virágszálát. 
Abban bizakodott, hogy egy meleg 
asszonykéz, a meghitt családi élet 
majd elhessegetik leikéből azokat a 
csúnya, boldogság-riasztó képeket. 
De tudja Isten, mintha mindig mesz- 
szebb kerültek volna egymástól. Az 
egyszerű Mihály még csak kapott 
egy-egy jó szót, pajzánkodó tréfát, 
de Istenes úr mindig egyforma hideg
nek találta a szép leányt. Múlt hetek
ben szólt is róla Dömötör bácsinak. 
Azt is megmondta, hogy szereti Ma
rinkát s feleségül kéri. De hát ebben 
is ugyancsak megcsalódott! Azt hitte, 
hogy a leány kapva-kap a nagyúri 
életmódon, s mint valami szép tollú 
csicsergő madár, boldogan röppen az 
arany kalickába. Nem így történt! 
Marinka gondolkodási időt kért. Most 
járt le a terminus s a gazdag Istenes 
zavartan feszeng az egyszerű faszéken 
s szorongva mondja a nyugodt arc- 
vonásu Dömötör bácsinak: — a vá
laszért jöttem! . . .

Dömötör maga elé néz. Szeme 
meg-megrebben s gondolatai felhők
ként suhannak át arcán. Látszik, 
hogy küzködik magával s formát 
keres a mondanivalójának. Dehát 
sehogyse megy! Nehéz az őszinte, 
egyenes lelkű embernek az igazságot 
kerülgetnie. Végre is egyet rándít a 
vállán s egyszerűen kibökkenti: — 
a vagyon csinálja a bajt!, . .

— A vagyon ?. .  . hüledezik Iste
nes. Hát az csak nem baj, hogy 
meggazdagodtam ?

— Persze, hogy nem baj I. . .  
erősítgeti Dömötör.

— Magam a régi maradtam, — 
bizonyítgatja a másik. Szívem nem
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csapodároskodott el úri módra, a lel
kem is úgy érez, mint azelőtt.

— Nem is az, hanem a vagyon I. . .
— Hogy érti, hogy a vagyon ?. . .
Végre Dömötör kirukkol az igaz

sággal. — Mivelhogy Marinka tudni 
akarja: honnan került a vagyon?... 
Szereti kegyelmedet, de csak úgy, 
ha becsülheti is kegyelmedet.

— Hát ezt akarja! — méláz ma
ga elé Istenes. Hogy honnan szár
mazik a vagyon ?. . .  Hogy kié a 
ház, miben lakunk, az étel, amit 
eszünk, a ruha, miben járunk?... 
Kinek köszönhetjük a kényelmet, 
ami körülvesz?... Hogy igaz jus
sunk-e, vagy igaztalan bitorlásunk?... 
Ezt akarja tudni?...

Dömötör nyugodt maradt. Hosszú 
éjszakákon át jól megérlelte gondo
latait, tudta, hogy mivel tartozik Ma
rinka boldogságának. — Nem is ép
pen a vagyonról van szó, szólt ázu 
tán csöndesen, hanem inkább a ke
gyelmed leikéről. Az életéről, a múlt
járól ! . . .

— Persze, hiszen ez mindegy I. . .  
Erről van szó, — mondta tompa 
hangon Istenes.

Hosszas csönd feküdt a szobára. 
Dömötör várakozóan függesztette te
kintetét Istenesre, az meg némán 
meredt maga elé. Ajka mozgott, de 
hangja nem volt. Csak az egyforma 
óraketyegés vitt egy kis életet a nagy 
csöndességbe. Végre megszólalt: — 
mondhatnék maguknak hosszú me

sét, mert hiszen elég sok hitetlen 
dolog van a meggazdagodásomban, 
de magukkal szemben becsületes 
akarok lenni Hát mondja m eg,... 
mondja Marinkának, hogy az életem
ben van egy rettenetes bűn, melynek 
tudata sötét árnyékként kisér min
denhova. Hajlandó-e velem a gaz
dagságommal együtt ezt a nehéz 
bűntudatot is megosztani ?.. .

Zihálva mondta el ezt a néhány 
mondatot. Szeme kétségbeesve ta
padt az asztalhoz, homlokát kiverte 
a hideg verejték. Dömötör bácsi 
csöndesen felkelt, lassan odament a 
háta mögé s vállára tette kezét: — 
csak egyet mondjon meg I Emberélet 
is terheli lelkét?...

Istenes úgy érezte, hogy ólomsúlya 
van a vállán pihenő kéznek s őt foly
tonosan nyomja lefelé. Térdei remeg
tek, teste összegörnyedt, feje mellére 
csuklott. Tágranyilt szemei előtt tűz
piros karikák ugráltak. Boszorkány
táncra perdültek a bútorok, kalimpá- 
zott a szekrény s körbeforogtak a 
székek. Lelkében pedig zúgott, zakatolt 
valami, mintha százkerekü gépóriás 
dolgozott volna ezer ember erejével. 
De minden zúgást átharsogott Dö
mötör kérdése: — emberélet is ter
heli lelkét?. . .

— Igen!.. . nyögte ki Istenes.
Várta, hogy a vállára nehezedő 

kéz agyonnyomja, hogy rádőlnek a 
táncoló bútorok s rászakad a házfö
dél. Várta, hogy a lelkében dolgozó

gépóriás csavarjai eltörnek, szijjai 
szétszakadnak s ronccsá zúzzák azt 
az ő vergődő, megtépett, hitvány 
lelkét. De semmise történt. Inkább 
minden elcsöndesedett. Megszűnt az 
óriási forgás, a gépzakatolás. Szívé
ről lassú csúszással megindult egy 
nehéz kő s lelkére, mint arany nap
sugár a vihartépett természetre, bé
kesség borult.

— Igen, emberélet is terheli 1. . .  
mondta még egyszer, most már hango
sabban s ráemelte szemét Dömötörre.

— Szerencsétlen ember 1.. .  Kiál
tott az rémülten. Különben mindig 
gondoltam, hogy baj van a lelkiisme
rete körül. Várjon egy kissé, majd 
beszélek Marinkával.

Csak néhány pillanatig tartott. Azu
tán jött és megmondta, hogy Marinka 
nem megy férjhez. Itt marad a két 
kis szobában, öntözgeti cserépvirágait, 
gyomlálgatja a kis kertet, megelég
szik egyszerű kartonruhával, főz, mos, 
súrol, de azt a rettenetes bűntudatot 
nem tudja megosztani.

Istenes maga sem tudja, hogyan 
került ki a szobából. Arra sem em
lékszik, hogy tulajdonképpen mit is 
beszélt neki bucsuzásnál az öreg Dö
mötör. De otthon, szállodai szobá
jában egész világosan látta helyzetét. 
Látta, hogy előtte egyenként becsa
pódnak az ajtók s neki nincs joga 
ahhoz a tiszta boldogsághoz, mi más 
ember életét a szeretet verőfényével 
bearanyozza. (Folytatjuk.)

Az egyház köréből.
Gyászrovat. Nehéz fájdalommal láto

gatta meg Isten akarata Kund Sámuel répce- 
iaki lelkészt, a vasi közép egyházmegye 
esperesét. Felesége, Ebenspanger Róza élete 
71-ik évében befejezte sok szenvedéssel 
megrakott földi pályafutását. A jó Isten 
adjon az elköltözöttnek csöndes pihenést, 
a gyászolóknak pedig vigasztalást!

A pozsonyi evangélikus egyházköz
ség  ünnepe. A pozsonyi evangélikus egy. 
házközség vasárnap, május 3-án adta át 
rendeltetésének az újonnan épült diako
nissza-intézetet, a mely kórházzal és árva 
házzal van kapcsolatban. A fölavatást Bal
tik Frigyes dr., dunáninneni püspök végezte, 
az ünnepi beszédeket Gyurátz Ferenc püs
pök, Bezzel Hermán dr. és Szeberényi L. 
Zs. dr. mondották. A diakonisszaház ha
talmas és gyönyörű alkotás, mely Isten 
iránti hálára s az evangélikus áldozatkész
ség és alkotó erőbe való bizodalomra indít. |

A som lószőllősi evang. gyülekezet
böjt 5-ik vasárnapján vallásos estélyt ren
dezett, melyen közének és ima után So
mogyi Károly lelkész tartott felolvasást. 
A helybeli énekkar Fodor Kálmán tanító 
orgonakisérete mellett énekelt. Fodor Kál
mán és a nőegyleti tagok közül Szőke 
Böske és Gubics Ilona pedig szavaltak. 
Oltári ima és közének fejezte be a szépen 
sikerült vallásos estélyt. Husvét másod
ünnepén pedig az evang. ifjúság szinielő- 
adással kapcsolt táncmulatságot rendezett 
egy, az iskola részére beszerzendő harmó- 
niumra. A műkedvelői előadáson a követ
kezők szerepeltek: Kató Sándor, Síkos 
Károly, Szőke Gábor, Borbács Gyula, Gubics 
Ida, Gubics Ilona, Balogh József, Kosa 
Gyula, Gál István, Búzás József, Horváth 
Márton, Kaszás Márton, Badics Mári, Szőke 
Böske, Pál József, Badics Zsófi, Osvald 
Mári, Szőke Lajos, Szőke Julcsa, Kosa 
Imre, Szőke Imre, Szőke Gyula, Kató Sán
dor, Gubics Matild és Szőke Kálmán. A 
szerepek betanítása és a rendezés Fodor

Kálmán tanító ügybuzgalmát dicséri. Az 
előadásnak több mint 100 kor. tiszta jöve
delme volt.

Nagylelkű adomány. Az újmalomsoki 
evang. egyházközségnek a közel jövőben 
építendő új templomára idősb Kecskés 
István és neje Simon Zsófia 1000 koronát 
adományoztak. A sok gyermekkel megáldott 
szülők, midőn házuk népéről becsületes 
munkásságuk és józan takarékosságuk által 
kellően gondoskodtak, hálás szívvel meg
emlékeztek az ő mennyei Atyjuk jóságáról 
is ; nemes példájukkal intve és buzdítva az 
elnéptelenült családokat azon örök érvényű 
igazságra, hogy a sok gyermek a hitbuzgó, 
kegyes családban ma is Isten áldása, mert 
anyagi és lelki javak birtokába juttat.

Műkedvelői szinielőadás Beledben. 
A beledi ev. egyházközség ifjúsága az épí
tendő uj templom javára fényesen sikerült 
műkedvelői előadást rendezett, melyet egy 
héttel később meg kellett ismételni, oly 
nagy volt a közönség érdeklődése. A ren
dezést Berec Gábor nyug. tanító, továbbá
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Kiss Sándor és Csizmadia helybeli tanítók 
végeztek. Színre került Lukácsy Sándor: 
Kósza Jutka című népszínműve A darab
ban szerepeltek : Németh József, Büki Ká
roly, Büki Jenő, Karsay Lajos, Däne Eszter, 
Pálfi Imre, Däne Juliska, Kovács Juliska, 
Matis Eszter, Matis János, Büki Antal, Jakab 
Sándor, Dobos Sándor, Németh Ilka, Buthi 
Gyula, Däne Szidi, Karsay Imre. Mindkét 
előadás fényesen sikerült; a közönség, 
mely zsúfolásig megtöltötte a Szarvas 
vendéglő nagytermét, lelkes elismerésben 
részesítette úgy a szereplőket, mint a ren
dezőket. Az erkölcsi sikerhez méltán sora
kozik az anyagi eredmény, mert az előadás 
1015 kor.-t jövedelmezett.

Esküvő. Molnár Gyula magyarszombat
helyi lelkész április 23-án vezette oltárhoz 
a beledi ev. templomban Karsay Irmát, 
mely alkalommal az építendő új templomra 
50 koronát adományozott. Az ifjú pár még 
aznap Magyarszombathelyre érkezett, ahol 
a presbitérium, a gyülekezet felnőtt és 
serdülő tagjai meleg fogadtatásban része
sítették. Isten áldását kérjük a szerető 
szívek szövetségkötésére.

Egyházlátogatás. A kemenesaljai egy
házmegye elnöksége, Varga Gyula esperes 
és dr. Óstffy Lajos felügyelő április 23-án 
tartották látogatásukat a zalaistvándi és a 
zalaegerszegi gyülekezetekben. Zalaistván- 
don Nagy István lelkész, Zalaegerszegen 
pedig Király Mátyás lelkész és Ódor Géza 
pénzügyigazgató, gyülekezeti felügyelő üd
vözölte a vendégeket. Dr. Ostffy szép meg
nyitó beszéde után, örömmel állapította 
meg az elnökség azt, hogy a kellő hitbuz- 
góság, áldozatkészség és a kellő rend, meg 
van mindkét helyen. Elismerését fejezte ki 
az egyházmegye elnöksége a zalaistvándi 
gyülekezetnek azért, hogy lerakta a gyüle
kezeti fentartási tőke alapjait, melyre a 
hívek máris 150 koronát gyűjtöttek. A 
szórványbeli hívek gyermekeinek vallások
tatásáról gondoskodva van mindkét helyen, 
a konfirmandusok pedig a konfirmációi 
oktatás tartama alatt a lehetőség szerint 
az anyagyülekezetben nyernek elhelyezést. 
Megjegyzendő azonban, hogy nagyon is 
érezhető a konfirmandus Otthon hiánya. 
Vajha mielőbb eljönne az az idő, amikor 
Isten kegyelméből abban gyüjthetnénk össze 
szórványbeli konfirmandusainkat. Az egy
házlátogatás emléke sokáig megmaradó 
lesz a hivek szivében.

Eljegyzés. Szakáll János jánosházai ta
nító eljegyezte Győrffy Ilonkát Bobáról. A 
jó Isten váltsa valóra a szerető szívek re
ménységeit !

Adományozás. A jótékony szeretet és 
mély vallásosság tanujeléül Makkoshetyén 
elhunyt Horváth Lajos földbirtokos az Al- 
szoporon építendő evang. templomalap ja
vára 200 koronát felajánlott s ezen össze
get özvegye a megboldogult emlékére az 
alap rendelkezésére bocsátotta.

A jó Isten áldása legyen a megboldogult 
jólelkü adományán !

Vallásos ünnepély. A kemenesmagasi-i 
ág. h. ev. egyházközség szépen sikerült 
vallásos ünnepélyt tartott április hó 
5-én, virágvasárnapján a következő műsor
ral : 1. Közének. 2. Ima, mondotta Szabó 
István lelkész. 3. Judás, Váradi Antaltól, 
szavalta Szakái László tanító. 4. A vallás
erkölcsi élet falun, irta és felolvasta Győrffy 
Béla theol. hallgató. 5. Jézus Istennek bá
ránya, énekelték az V , VI. osztályú elemi 
iskolai növendékek Szakái László vezetése 
alatt. 6. A Gályarab, Lampérth Gézától, 
szavalta Batta Etelka tanítónő. 7. Jézus, ki '

bűnös lelkemet, énekelte Pálfy Mihály tanító. 
8. Jairus leánya, Kecskeméthy Istvántól, 
szavalta Horváth Matild. 9. Jézus sebeidnek 
mélye, énekelték az V, VI. osztályú elemi 
iskolai tanulók, Szakái Kászló vezetése 
mellett. 10. Záróima mondotta Szabó Ist
ván lelkész. 11. Közének. A műsor mind
egyik száma igazi lelki élvezetet szerzett 
s építőleg hatott az ünnepélyen résztvett 
közönségre. A ünnepi offertórium 16 K 
40 fillért eredményezett, amely a nőegylet 
vagyonának gyarapítására szolgál.

Szegény ember fillérei. A pazdicsi 
egyház Lazony nevű szórványbeli közsé
gében nemrégen elhalt Misák János szor
galmas napszámos, betegségében azon Ígé
retet tette a lelkésznek, hogy összekupor- 
gatott kevés pénzecskéjéből juttatni fog 
egyházának is. Halála után hozzátartozói 
az ö emlékére az egyházi aranykönyvre 
örök egyháztagságul 50 koronát be is 
fizették. A jócselekedet önmagát dicséri!

Belm issziói ünnepély. Zalagalsán márc. 
hó 22 én lélekemelő ünnepélyt rendezett a 
veszprémi ev. egyházmegye belmissziói 
egyesülete.

Az ünnepély a hívek seregének buzgó 
énekével „Isten felséges adománya“ c. ének
kel vette kezdetét. Majd Somogyi Károly 
somlószölősi lelkész szép imája emelte a 
hívek lelkét Istenhez. Ezután Nagy Kálmán 
gecsei lelkész, egyhm. főjegyző s gyáminté
zeti elnök tartott magvas s szívhez szóló 
megnyitó beszédet, melyben a beim. egylet 
munkájának célját ismertetve, vallásosságra 
s a Krisztushoz való hűségre buzdított. A 
beszéd végeztével „Térj magadhoz drága 
Sion“ karének, melyet a helybeli s szom
széd gyülekezetbeli tanítók énekeltek, gyö
nyörködtette a hallgatóságot s emelte az 
ünnepi hangulatot. Ezután dr. Danielisz 
Sándor sümegi áll. reálisk. tanár olvasott 
fel a magyarhoni prot. egyház történetéből 
egyes történeti képekről, visszavezetve a 
hallgatóságot abba a korba, mely az élő 
hit csodálatos munkáját, az evangélium 
igazságaiból merített erőt s a protestáns 
öntudatot szemlélteti hazai nagy reformáto
raink személyében. A felolvasást a közön
ség mindvégig feszült figyelemmel hallgatta. 
A felolvasás után Németh Kálmán rigácsi 
ev. tanító szavalta Váradi Antal „Judás“ 
c. költeményét igen nagy hatással. A sza
valatot Sass Lajos helybeli tanító vezeté
sével az iskolás növendékek kéthangu éneke 
követte, kik a „Ne csüggedj el kicsi sereg“ 
c. éneket énekelték kedvesen. Ezután Ka
kas Irén pápai ev. tanítónő szavalt, Kecs
keméthy István „Jairus leánya c. költemé
nyét adván elő. A szava'at mély hatást 
gyakorolt s megindultságot keltett a jelen
voltak lelkében. Majd Somogyi Károly záró 
imája s áldása után az ünnepély „Erős 
vár a mi Istenünk“ Közénekkel befejezést 
nyert.

A minden tekintetben fényesen siketül t mű
sort nagyszámú közönség hallgatta végig, 
mely a kicsinek bizonyult templomot zsú
folásig megtöltötte. Az ünnepély után a 
beim. céljaira 21 kor. 29 fillérnyi Offerto
rium gyűlt be s a beim. egylet által árusí
tott vallásos iratokból s képekből a hívek 
27 kor. 90 fül. értékben vásároltak.

Vajha a halás, melyet az ünnepély a 
hívek lelkében keltett, maradandó lenne!

A rábaszenttamási gyülekezet szépen 
sikerült vallásos estélyt tartott, melyen Balikó 
Lajos kőszegi lelkész szabad előadást, Balikó 
Mihály tanító és Vörös Samu nemeskoltai 
tanító felolvasást tartottak, Ormosi Karo
lina, Házas Béla tanító, Balikó Lajos és

Ródler Ilona szavaltak, a gyermekek ének
kara Balikó Mihály tanitó vezetésével szép 
énekeket adott elő. Ima és közének fejezte 
be a szép estélyt, melyen a gyülekezet zsú
folásig megtöltötte a tágas iskolatermet. Az 
estély után tányér és persely volt kitéve ön
kéntes adakozás végett.

Itthonról.
Fejérváry Géza báró meghalt. A múlt 

idők egyik kimagasló egyénisége szállott 
sírba Fejérváry Géza báró generálissal, a 
volt honvédelmi miniszter, majd pedig a 
darabontkorszakban miniszterelnökkel. Az 
aggastyán Fejérváry már régóta betegeske
dett és hajlott kora nem tudta legyőzni a 
pusztító kórt. Meghalt a király egyik leg
kedvesebb generálisa, akinek halálhírére a 
Felség mélyen megrendülve ezt mondotta : 
„Meggyászolom Fejérváryt, mert ő igazán 
szeretett engem!“ Temetésén a gyengélkedő 
királyt Ferenc Ferdinánd trónörökös kép
viselte.

Kossuth b etegsége. Kossuth Ferenc 
állapota egyformán súlyos. A beteg állan
dóan erős fájdalomról panaszkodik. A be
tegség lefolyását súlyosbítja, hogy Kossuth 
igen gyengén táplálkozik. A nagy beteg 
pártvezér hogyléte iránt állandóan sokan 
érdeklődnek.

Nagy tűz. Óriási tűz pusztított Debre
cenben. A m. kir. államvasutak gépjavító 
műhelyében tört ki a veszedelem, amely a 
telep legnagyobb műhelytermét teljesen el
pusztította. A tűz 130 teherkocsit pusztí
tott el, a fényező helyiségben pedig 40 sze
mélykocsit. A szakértő mérnökök becslése 
szerint az államvasutak kára két és fél 
millió korona.

Uj Kossuth-szobrok. A magyar történe
lem egyik legdicsőbb alakjának, Kossuth La
josnak újabban Debrecen és Tiszaföldvár ál
lított szobrot. Mindkét művészi alkotást vasár
nap leplezték te. A debreceni ünnepségen 
Apponyi Albert mondotta az ünnepi beszédet.

Az ország dolgáról.
Az uj ülésszak. A képviselőházban meg

nyílott az uj ülésszak és megejtették a válasz
tásokat, amelyeknek eredményeként a képvi
selőház egyik alelnöke Lázár István gróf he
lyett Simonsits Elemér lett. A képviselőház 
délelőtt és délután is ülésezik és a költség- 
vetést tárgyalja. Az ellenzék az üléseken nem 
jelenik meg.

Károlyi Mihály gróf hazatérése. Ká
rolyi Mihály gróf, az egyesült függetlenségi 
párt elnöke, megérkezett amerikai útjáról és 
átvette az elnöki teendők intézését. A párt
vezért megérkezésekor a pályaudvaron ünne- 
pies fogadtatásban részesítették.

A képviselőház a költségvetést tárgyalja. 
A földmivelésügyi tárca vitájánál felszólalt 
Ghillány Imre báró földmivelésügyi miniszter 
s hangoztatta, hogy ezt a szegény országot a 
magyar föld erejével lehet gazdaggá tenni. A 
többtermelés érdekében fontosnak tartja a nép 
gazdasági növelését, e célból több gazdasági 
főiskolát is szándékozik létesíteni. Foglalkozott 
az árvíz okozta károkkal és részletesen el
mondta, hogy a kormány a szegényebb nép
osztály érdekében a bajok orvoslására minő 
intézkedéseket tett. A szesz-adóztatás terén 
fennálló rendellenességre hivatkozik és rámuta
tott arra, hogy az e téren a kisembereknek 
szánt kedvezményeket a közvetítők élvezik. Ez
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ellen csupán állami beváltótelepek létesítésével 
lehet védekezni, ami rövidesen meg is történik. 
Ezekután a műtrágya dolgában nyilatkozott a 
miniszter és bejelentette, hogy az élő állatok 
behozatala ügyében a jelenlegi állapotot kíván
ják továbbra is fentartani.

A középbirtok fentartását a kisbirtok érde
kében is elsőrangú fontosságúnak tartja. A kor
mány 25—30 millió koronát fog fordítani te
lepítési célokra s ennek remélhetőleg meg is 
lesz az eredménye.

A nagyvilágból.
Uj háború veszedelm e. Az utolsó he

tekben uj háború veszedelme lebeg az emberi
ség fölött. Amerika és Mexikó víszálykodik 
egymással. Mindegyik állam elrendelte a moz
gósítást. A veszedelmet növeli, hogy háború 
esetén Japán Mexikó mellé áll.

Rablók a tengeren. A Taju angol gőzöst 
Kiau táján tengeri rablók megtámadták és fel
gyújtották. A hajó 150 utasát és legénységét 
egy segítségül jövő gőzös fedélzetére vette. 
80 ember eltűnt.

Bányászok katasztrófája. A nyugat- 
virginai Eccles szénbányában robbanás történt 
és hir szerint kétszázhárom bányász meghalt.

Nagy vasúti szerencsétlenség. Mainz- 
ban egy tehervonat belefutott egy személy- 
vonatba. Több személykocsi lezuhant a töltés
ről. A vasúti szerencsétlenségnek eddig három 
halottja van. Öten súlyosan sebesültek meg. 
A könnyen sebesültek száma igen nagy.

Orosz hadikészülődések. 10,330.510 
rubelt szavazott meg a birodalmi duma pót
hitel gyanánt hadikikötök építésére, állami 
fegyver- és lőszergyárak fölszerelésére, 
7,750.549 rubelt hadihajók építésére.

ezen alkalommal Scháden Gusztáv csináltatott 
8 darab csinos, fából készült gyertyatartót, s 
az iskola világítására ajándékozott 2 csomag 
gyertyát.

A nádasdi ev. ifjúság által húsvéthétfőn 
tartott műkedvelői szini-előadás alkalmával a 
felülfizetők sorából tévedésből kimaradt Markó 
József katafai vendéglős, aki 3 koronát fize
tett felül.

Toronyóra- 
23 készítő.

Sándor Ferenc
K ö r m e n d e n

(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban.
Saját házában.

|  K i t ü n t e t v e ;  |
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve. S

A Harangszó perselye.
A  H a ra n g s z ó  terjesztésére eddig be

folyt 254 kor. 38 fül. Újabban adakozott: 
Iván Samuné Jóbaháza 1 K. Ösézcsen 2öö  
kor. 3 8  fill.

A jókedvű adakozót szereti az Isten !

S ZER KES ZTŐI  ÜZENETEK.

H. D. Veszprém. Az előfizetés rendezve 
van. Köszönet és üdvözlet. — L. S. Sopron. 
Elszámolása helyes. — Sz—y ny. lk. Új
vidék. Hálásan köszönjük a jóakaratot. Az 
egyházi hirek összeválogatása nem történik 
tendenciával; minden megfelelő hirt öröm
mel közlőnk, csak az a baj, _ hogy sok 
helyről nem kapunk tudósítást. Őszinte tisz
telettel. — N. Gy. Zsédeny. Igen szépek. 
Köszönöm. A történetet azonnal ki is sze
dettem. Üdv.

VEGYES HIRDETÉSEK.
E gy h irde tés d íja : Az első 10 szó (beleértve  a  vas
tag be tű s  cím sort) 1 kor. Azon tú l m inden  további 

szó közönséges betűből szedve 6 fillér. 
Felülfizetők v agy  adakozók névsoránál Boronként 

10 fillért szám ítunk.

A rábaszenttamási leángyülekezet
vallásos estélyén, melyen 25 kor. 10 fillér 
gyűlt egybe, a répcelaki tüzkárosultak 
részére a következő adományok folytak be: 
özv. Babos Imréné 10 koronát, özv. Szabó 
Péterné 10 K.-t, Babos Antal 2 kor.,
id. Balikó M. 5 K.-t, és Scháden Gusztáv 20 
koronát; összesen 72 kor. 10 fillér Ugyan-

Szalóky
Zsigmond
szobrász és kőfaragó

Celldömölkön.
Szentháromságtér.

Homokkő-, már
vány-, gránit-, 

syenit sírkörak- 
tára.

Kataszteri föld
méréshez szüksé 
ges köveket rak

táron tartok. 
Épületmunkát és 
mindennemű javí

tást elfogadok.

V a j-e la d á s .
Kitűnő, házilag ké
szített vaj. öt kilós 
postacsomag bér
mentve 13 korona. 
Kozlay Józsefné 
Pazdics (Zemplén 
megye.) i-s

HIESS20DE
Elsőrendű haranggyar, szerel a fel
tűnő Pozdcch-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, ezerszám-, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m .: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, esetleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok kicserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Jutányos áron. 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstüzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisz tességes kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 
JjWgp- Kívánatra saját költségem en utazom a helyszínére. ~̂ igg(g

giEfea.-i.idiE

Feiwel 
Lipót
lltódu.1

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K olozsvári-u tca  13.

Árjegyzék ingyen és bérmentve !
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A Dunántúli ág. liitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV £ £
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron:

Félvászon kötésben, táb lán  k eh e lly e l.................................................K 2.20
E gészvászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2'80
Egyszerű b ő r „ „ „ arany „ „ 6-—
P árnázo tt „ „ „ dobozban „ „ 8 —

„ bo rjubő r „ „ „ * » » » J j .—
M üelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ 1 2 '-
Dallam os könyvocske a  Kér. É n e k e sk ö n y v h ö z ........................... ......  —.24
Fenti árakból mindazon egyliázak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés m elle tt egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek  meg, 25°/o árengedm ényben részesü lnek , de a szállítási költ
séget m indenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell viseln ie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz

23

S. KOVÁTS 
MENYHÉRT
mű-orgona építő intézete
V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást,

.. ...... .......  .... hangolást mérsékelt árak
mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különléle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 19
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A lapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTEN H O FER FR IG Y E S FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban berendezett

harangöntödéjüket
a t. községeknek és egyházak
nak. H arangok bármely nagy
ságban és zengzetben, csak a 

legfinomabb harangéreből, 
tiszta, csengő hanggal öntet
nek. R ep ed t harangok újra
öntetnek; ezek, valamint az új 
harangok is a már meglévők
höz teljes összhangzatba öntet
nek. M inden harang hangja 
előre határoztalak m eg. 
Különösen figyelmeztetjük sza
badalmazott k ovácso lt vas
ból k éssü lt szerkezetünkre  
nagy harangok részére, mely 

által ezek könnyen húzhatók s a falakat nem rázzák. 
Fakoronákkal biró harangok ezen szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. K o v á c s o l t  v a s b ó l  készült tüzmentes

h a r a n g á l l v á n y o k a t  7
célszerű szerkezetben olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 
K öltségvetések k el és k ép es árjegyzék k el kívánatra 
------------------postafordultával szo lgá lu n k .-------------------

1 -xBä Táfc

Egyházi munkák
b e s z e r z é s e

előtt kérje erre a célra kiadott legújabb 
egyházi árjegyzékemet, mely felülmúlja a 
szakmában eddig kiadott összes árjegyéke- 
ket. Szívesen küldök kiválasztásra szószék- 
és oltárterítőket, valamint költségvetés

sel is készséggel szolgálok.

Bérezi D. Sándor
n ő i k éz im u n k a  n a g y ip a r o s

B ud apest, D esew ffy-utca 5.
A lap ítta to tt 1883-ban. 4 -1 0

g é p g y á r
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1896. —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
24

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemű könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



IV. évfolyam. 1914. május 24. 25-ik szám.

VALLÁSOS NÉPLAP.
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 

minden második vasárnap.
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A z  á r v a .

Nem kérdem ki vagy? Értem, tudom, látom. 
Ott hordod nevedet halovány orcádon. 
Szemed megtört fénye egy világot vádol: 
Lehullott falevél villám-ütött fáról.

Ha nap fénye éget, ha szélvihar sodor, 
Menhelyed, otthonod az utszéli bokor; 
Vánkosod a göröngy s ha meglep az álom, 
Csak akkor vagy boldog ezen a világon.

Álmaidban te is, mindent elfeledvén, 
Mintha ott pihennél édesanyád keblén 1 
Nincs annál édesebb, pihentetőbb párna; 
Legjobban tudja ezt, az elhagyott árva.

És ha felébredtél, bármerre visz utad, 
Kósza szél kikacag, kóbor eb megugat;
S rongyaidba bújva, minden feszületnél 
Zokogva kérdezed: minek is születtél ?

És könnyed hull, omlik, minden tagod
reszket. . .

De mozdulni látjuk az érző keresztet;
S égi szózat zendül e nagy világon á t : 
Áldott, ki fölveszi egy ilyennek gondját 1 

Novák Gyula.

Iskola v a llá so k ta tá s  nélkül.
Áldatlan és veszedelmes mozgalom 

indult meg a múlt hetekben. Gyűlé
sek, dörgedelmes szónoklatok és új
ságcikkek hangoztatták, sőt hangosan 
követelték, hogy az iskolákból ki kell 
tiltani a vallásoktatást. Felesleges, — 
mondják némelyek I Veszedelmes, — 
tódítják hozzá mások. Pártoskodást, 
felekezetieskedést teremt, — bölcsel- 
kednek ismét mások.

De mi belelátunk az új apostolok 
leikébe. Láthatjuk és tapasztalhatjuk, 
hogy micsoda nagy erkölcsi értéke
ket fenyegetnek pusztulással. Nem
zetet akarnak család nélkül, iskolát 
vallás nélkül és haladást Isten nél
kül I Mert bármilyen tetszetős for
mába akarják is burkolni ezt a leg
újabb mozgalmat, annyi bizonyos, 
hogy abban a pillanatban, amint 
megszűnik az iskolában a vallások
tatás; egyúttal megszűnik a vallás
erkölcsi nevelés is, mert ennek fon
tos istápolója az iskola!

Micsoda ember válik abból a gye
rekből, akit nem tanítanak az isko
lában felebaráti szeretetre, aki nem

ott tanulja meg a tízparancsolatot ? 1 
Mert ámítás és pedig rosszakaratú 
ámítás azt gondolni, hogy a vallást 
majd megtanulja a gyerek szüleitől, 
az iskolában tanuljon mást. Hát az 
a szegény szülő, aki napestig dolgo
zik, fárad, ha még olyan jóravaló, 
becsületes és vallásos, vájjon ráér-e 
majd mindennap arra, hogy gyerme
két oktassa, rendelkezik-e majd kellő 
képességgel arra, hogy a gyermek
nek megadja azt a valláserkölcsi neve
lést, amit eddig az iskola nyújtott ? I

Micsoda iskola marad az, ahol er
kölcsi nevelést nem nyújtanak a gyer
meknek ? Ilyen vallásnélküli iskolából 
nem kérhet egy józan ember sem, 
legfőként pedig nem kér belőle a 
gazda, akinek ma megnyugvása az, 
hogy gyermekéből az iskola istenfélő 
és írástudó embert nevel.

Tegyük szivünkre kezünket. Vizs
gáljuk életünket: mit köszönhetünk 
vallásunknak, mit biztosit nekünk a 
vallásos szellemű iskola. És ha mindezt 
átérezzük, akkor tiltakozzunk minden 
olyan kísérlet ellen, mely a vallások
tatás ellen irányul.

Nekünk igen is kell vallásoktatás 
az iskolában és nem engedjük, hogy
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azt onnan kiküszöböljék 1
Minden magyar szülőnek joga van 

arra, hogy gyermekét valláserkölcsi 
oktatásban részesítse az az iskola, 
amelynek fenntartásához adójával 
hozzájárul. Sem az iskola, sem a 
gyermek, sem a nemzet nem lehet 
el vallás nélkül.

A konfirmandus imakönyíe.
Elbeszélés. Irta: Böjtös László.

A sebes folyású Rába mentén, ott, 
ahol odvas fűzfák hajtják leirhatlan 
szomorúsággal a földig vessző-ágaikat 
s beszélnek a rég letűnt időkről az 
alattuk hűs árnyat kereső ifjú nem
zedéknek, — élt fehérre meszelt kis 
házikójában egy öreg, őszbecsavaro- 
dott anyóka. Teste az évek nehéz 
súlya alatt előre hajlott, görnyedten 
járt, fejét folyton a földre szegezte, 
mintha mindig keresne valamit. Talán 
érezte, hogy nemsokára úgyis ez 
ad neki csendes pihenőt, ez lesz 
neki pihentető vánkosa. 86-szor látta 
a tavaszt. Tudott mesélni sok-sok 
virágfakadásról, de többet a herva- 
dásról s ilyenkor végtelen szomorú
ság vett rajta erőt, szemei megteltek 
könnyekkel, sírt keservesen. Én tud
tam miért, ismertem történetét.

Férjét már korábban elveszítette. 
Egyedül maradt vigasztaló őrangya
lával viruló, kis leánykájával. Minden 
öröme, reménye, büszkesége e kis 
leányka volt. Ez űzte el a gondokat, 
amelyek sötét árnyként ott ültek az 
édesanya homlokán. Ez töltötte be 
a házat szeretetének melegével, ezért 
küzdeni, szenvedni, nélkülözni volt 
egyetlen vágya a szerető anyai szív
nek. S az élet ezt is összetörte ke
gyetlen kezeivel.

Ősz volt. Hullottak a fákról 
a levelek. Éjjel-nappal hullottak, 
úgyhogy a fák koronáján átvilágított 
a napsugár. S a levélhullás szomorú 
susogása úgy hangzott, mint valami 
panasz s a folytonosan hulló levelek 
könnyeknek látszottak, melyekkel a 
hatalmas, szomorú fák siratják a nyár 
halálát, a meleg szellők elmúlását. 
Sírt egy öreg fűz is a siető Rába 
partján, ez lett szemfedője az édes 
anya egyetlen reményének. Idehelyez
ték az emberek, akik a folyóból ki
vették, innét vitték meg a szomorú 
hírt a rosszat sejtő édes anyának, 
aki már el is indult jó szomszédjával 
a gyermek keresésére. Nem sokat kel
lett haladniok, amikor valami fehérség 
csillogott a fűben, az egyik szomorú

fűzfa alatt. Ha nem sejtették volna, 
hogy micsoda, nem találták volna el. 
Úgy fehérlett, mint valami vászon
darab. A fa lombjain áthatoló nap
sugár ott táncolt a tetem felett. Mi
kor közelebb értek, a kisérő megtudta 
különböztetni a törzset és az eltakart 
fejet, mely a víz felé volt fordítva s 
a kezeket, melyek úgy voltak szét
terjesztve, mintha keresztre feszítették 
volna a gyermeket. De az anya any- 
nyira magánkívül volt, hogy nem is 
nézett a tőidre. S mikor egészen kö 
zel volt már, megpillantotta a holt
testet, megállt, mintha a földbe gyö
keredzett volna a lába, összecsapta 
a kezeit s sebzett vadként, vérfa
gyasztó kiáltásba tört ki. Azután oda
rohant a tetemhez s midőn megpil
lantotta az eltorzult vonásokat, arccal 
a földre borult és hosszantartó, szív
tépő zokogást hallatott. Ott feküdt 
egymás mellett édesanya és leány, 
emez megdermedt tagokkal, élettele
nül, amaz eszméletlenül a mérhetet
len fájdalomtól. Semmije sem volt, 
kis Katóján kívül s most ez is elve
szett! Elsiratták, elhantolták.

Üres lett a fészek, lakója elrepült 
belőle messze, szebb országba, ahol 
angyalok regélnek neki bűbájos me
séket. S az anya hiába várja vissza 
madárkáját, messze-messze van az, 
nem jő vissza letörölni a búsongó 
édesanya könnyáztatta arcát. Pedig 
ez lett most napi foglalkozása, sírt 
keservesen, testileg-lelkileg szenvedett 
az egyedülléttől. Elviselhetlen volt 
számára az élet.

De a jó Isten még az ily mély sebre 
is talált gyógyító balzsamot. A kis kon
firmandus leány konfirmációi ima
könyve volt a gyógyír az édesanya fájó 
sebére. E nélkül le kellett volna roskad- 
nia a nehéz fájdalom alatt. Amikor ezt 
felnyitotta s olvasta a sorokat, úgy érez
te, hogy megelevenednek azok s nem 
érezte oly elhagyatottnak magát. Ezlett 
hű utitársa, leánya, mindene. S amint 
szaporodtak fején az ősz hajszálak, 
úgy sárgultak az imakönyv lapjai, 
együtt öregedtek, sárgultak anya és 
imakönyv. Most már foszlósnak in
dult mind a kettő, mindkettőt meg
viselte az idő vasfoga. Elmosódtak 
a betűk, fiatal szem nem tudná ki- 
betüzni a sorokat, de ő öreg, gyenge 
szemeivel is látja a vigasztadó betű
ket. Sokszor végig olvasta azokat. 
Ezekből tanulta meg, hogy az Isten 
nem kisért feljebb, mint elviselhetjük 
s hogy a benne s önmagunkban való 
bizodalom legjobb fegyver a meg
próbáltatások között.

Az evangélium azon részei, ame

lyek alázatosságra, egyszerűségre ta
nítanak, útjelzői lehetnek a helyes, 
célszerű életnek s aki ezen erények
nek birtokában van, az nagyobb testi 
és lelki erővel viseli el a balsorshozta 
szenvedést. De nem lehetünk mentő
eszközök nélkül a szerencsétlenségben. 
A magunk s az Isten erejében való 
soha meg nem rendülő hit az egye
düli fegyverünk. Az élet nagy küz
delmében elhagy majd bennünket 
mindenki. Megtagadhatnak testvéreink, 
ellenünk fordulnak barátaink. A har
cot a magunk erejére támaszkodva 
kell megvívnunk. Legyen ilyenkor 
mimellettünk is a jó Isten, hő imánk
ban tőle kérjünk kitartást s akkor 
feladatunk nem lesz nehéz.

Amikor a nyomor és nélkülözés 
lesújt a porba s kétségbeesett szívvel 
tekintünk a jövőbe, nem látva vigasz
taló sugárt, akkor lesz az élet reánk 
nézve igazán értékes, akkor mutat
hatjuk meg, hogy mik vagyunk s mit 
érünk ? Ha hűtlen lesz hozzánk a 
világ, maradjunk hívek magunkhoz. 
Övezzük fel magunkat hittel, bizalom
mal. Ki önbizalmát, hitét el nem vesz
tette, mindent megmenthet még ! Csak 
így mondhatjuk el pályánk végén 
Pál apostollal: „Ama nemes harcot 
megharcoltam, futásomat elvégeztem, 
a hitet megtartottam, végezetre elté
tetett nékem az örök élet hervadatlan 
koronája!“

Hogy gondolkodnak a hitetlen é s  
az egyház iránt közömbös em be

rek napjainkban?
Irta: C zipott Géza.

4. A bűnről.
Hogy a hitetlen és az egyház 

iránt közömbös emberek az egyes 
elkövetett bűnök mérlegelésénél, sem 
magukkal, sem másokkal szemben nem 
túlszigoruak, azt hiszem ez nagyon is 
magától értetődő dolog. Az ilyen em
berek háborgó lelkűket rendesen az
zal szokták megvigasztalni: „ez
egyszer nem számít.* Hogy egy 
emberi életben minden legkisebb lé
pés, szó, cselekedet mily nagy je
lentőséggel bír, azt mindnyájan jól 
tudjuk. Aki az ő kis ujját egyszer 
oda engedte az ördögnek, el lehet rá 
készülve, hogy rövid időn belül el
veszti az egész kezét.

Egy arab monda szerint, mint a 
kéznek, úgy a bűnnek is 5 ujja 
van. Kettő, hogy befogja az ember 
szemét s így ne lásson, kettő, hogy 
befogja az ember fülét és így ne
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halljon, az ötödik ujj pedig azért van, 
hogy befogja az ember száját, hogy 
az a bűnnek ellent ne mondhasson.

Ha az evangéliumtól távol álló 
ember életében a bűn egyszer már 
megmérhetetlen károkat okozott, ha
lálos csapást mért emberére, azzal 
a sovány vigasztalással állanak elő: 
„szerencsés, ki eifelejtni tudja azt, 
mi többé meg nem változtatható.“ Ez
zel a sötét lemondással szemben 
mennyire felemelő, boldogító az a 
tudat, amelynek birtokában egyedül 
a hivő kebel, egyházát szerető szív 
van: „és Jézus Krisztusnak, az ő fiá
nak vére megtisztít minket minden 
bűntől.“

5. A halálról.
„A halállal úgyis mindennek vége. 

Ahogy esik a fa, úgy marad az fekve 
az erdőben I. . .  “ mondják végül a 
hitetlen és az anyaszentegyház iránt 
közömbös emberek, ha közben arra 
a kérhetetlen ellenségre, a halálra 
gondolnak. S minthogy szerintük a 
halállal mindennek vége, minél inkább 
közelednek a sir sötét éjszakája felé, 
kétségbeesésükben fuldokló ember 
módjára annál inkább kiabálnak: 
„minden órádnak leszakaszd virágát, 
rövid az élet örök a sir.“

Az ilyen s ehhez hasonló gondol
kodás nemde a legsötétebb pogány
sággal határos ? Vájjon csakugyan, 
ahogy esik a fa, úgy marad az fekve 
az erdőben, ha nem pudvás, rothadt, 
korhadt ? 1 Az embereknek fiai nem
de haza viszik s a szükséghez ké
pest értékesítik. Hogyan volna tehát 
lehetséges, hogy az emberi léleknek 
maradandó, örökbecsű tulajdonságai, 
ékességei: hit, remény, szeretet a 
múlandó testtel egyetemben veszen
dőbe mennének ? 1 A mennyei atya 
bennünket is hazavisz, ha egyszer 
elestünk, s mennyei csűrébe takar.

Amidőn azért ismét köszönt ben
nünket pünkösdnek szép ünnepe, 
találjon újból a vigasztaló szentlélek 
ereje által erős visszhangra lelkűnk
ben a boldogító szózat: „Én vagyok 
a feltámadás és az élet, aki én ben
nem hiszen, ha meghal is él!“

Adakozzunk a H a r a n g sz ó  terjesztésére!

Történik-e m a még cso d a?
A vonaton két ember ült egymás

sal szemben: az egyik hivő keresz
tyén, a másik „felvilágosult“, aki már 
régen szakított a keresztyének „babo
nás hitével és gyerekes meséivel.“ 
Beszélgetés közben szó kerül a cso
dáról. A „felvilágosult“ így nyilatko
zik : „Én a csodákban egyáltalában 
nem hiszek; minden a maga termé
szetes rendje szerint folyik ; a termé
szet soha nem tesz kivételt és eddig 
nem is tett; ami pedig a bibliai cso
dákat illeti, azokat sem tartom egye
beknek, mint puszta meséknek, vagy 
beteges lelkületű emberek látomásai
nak. Ha valaki csodáról beszél né
kem, önkénytelen mosolygok.“ Vele 
szemben a hivő így szólt: „Én pedig 
nemcsak, hogy a bibliai csodákban 
hiszek, hanem szentül meg vagyok 
győződve arról, hogy az Úr ma is 
csodákat tesz, amelyeket véges elmé
jével ember fel nem foghat. Hallgassa 
csak végig, uram, a következő ese
tet, amely saját magammal történt 
meg: foglalkozásom szerint gyógy
szerész vagyok és így gyakran éjjel 
is fel kell kelnem, ha orvosságért 
jönnek. Egy alkalommal is éjfél után 
felcsöngetnek. Egy kis leány áll kinn 
és kér, készítsek hamar orvosságot, 
szegény édesanyja halálosan beteg. 
Kelletlenül felöltözöm és félig alva 
adok a kis leánynak az orvosságból, 
azután kieresztem és becsukom utána 
az ajtót. Mielőtt lefekszem, vissza 
akarom tenni a palackot, amelyből 
orvosságot töltöttem és képzelje el, 
uram, rémületemet, mikor közelebbről 
nézem a palackot, azt látom, hogy 
véletlenségből más palack került a 
kezembe, olyan, amelynek tartalma 
a legerősebb méreg, melyből két-három 
csepp biztos halált jelent. Amennyire 
lábom csak bírja, kirohanok az utcára, 
hogy visszahívjam a kis leányt és 
kicseréljem a vélt orvosságot, de hiába 
keresem, hiába kiáltok utána kétségbe
esett hangon, nincs már a közelben, 
a harmadik, vagy negyedik utcában 
járhat. Most hát mit tegyek ? Egy pár 
perc múlva a szegény asszony az én 
hibám miatt halott, és a jó Isten 
tudja,..  . talán egy sereg éhező árva 
siratja. És mindez én miattam 1 Gyil

kosnak gondol majd minden ember 
és én itt állok mint gonosztevő a vi
lág szégyenére! Kétségbeesésemben 
sírok, jajgatok, kiáltok, fel-alá roha
nok szobámban, minden percem egy 
fél örökkévalóság, már hallom az asz- 
szony hörgését, az árvák kétségbe
esett sírását 1 És végre kimerültén 
térdreesem és ügyemet annak kezeibe 
ajánlom, ki a legnagyobb bajban, a 
kellő időben is segítségére siet övéinek. 
Sírva könyörgök az én mennyei 
Atyámnak, hogy mentsen ki engem 
és azt a szegény családot a bajból, 
ha másképen nem lehet, tegyen hát 
csodát és így mutassa meg az Ő ha
talmát és erejét. És a jó Isten meg
hallgatta kérésemet 1 Még sokáig küz
dők így önmagámmal és Istenemmel, 
íme, egyszerre csak megszólal a csen
gő. Kívülről a síró leányka hangja 
hallatszik. Abban a hitben, hogy meg
történt a rettenetes baj, alig volt erőm, 
hogy ajtót nyissak. És gondolja el, 
uram, mi történt; csoda, kimondha
tatlan csoda I Az Úr megkegyelme
zett mindnyájunknak és megsegített I 
„Gyógyszerész ur, kérem, bocsásson 
meg, a sötétben eltörtem az orvossá- 
gos üveget.“ . . .  így szólalt meg síró, 
könyörgő hangon a kis lány, de beszéd
jét nem folytathatta, mert örömkönnyek 
közt szorítottam keblemre. A gyer
mek azután hálás arccal távozott, — 
mikor most már az igazi orvosság
ból adtam néki — azzal a reménnyel, 
hogy ettől majd csak meggyógyul a 
jó édes anya, én pedig visszamentem 
szobámba és ismét leborultam meny- 
nyei Atyám előtt s míg előbb sege
delemért könyörögtem, most szivem 
mélyéből, örömkönnyek közt adtam 
néki hálát, hogy ily nagy csodát 
művelt velem. „Mondja meg hát uram, 
szólt az elbeszélő szomszédjához for
dulva, történik-e még csoda e föl
dön ?“ Az „felvilágosult“ hallgatott 
és. . . nem mosolygott többé, ha cso
dáról volt szó. Igaz az írásnak szava: 
„Ő az élő Isten, aki kiment és meg
szabadít és csudákat cselekszik meny- 
nyen és földön.“ (Dán. 6, 27.)

Tekintettel a pünkösdi ünnepekre, 
lapunk következő száma jövő vasár
napra jelenik meg.

Elmaradottnak tekinthetjük azt a községet, ahol 
fogyasztási szövetkezet nincs!

A fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti be egy-egy 
falu népe m indennem ú h áztartás i és gazdasági c ikke it és 
ita lszükség leté t a leg ju tányosabban , úgyszin tén  ham isí
ta tlan  m inőségben. — A m elyik községben fogyasztási 
szövetkezetét akarnak  lé te síten i, a  mozgalom kezdői for
du ljanak  ú tba igazításért a ■ - -  - - t ------ ■ . -------i^=

............... ................•■'■•«••••................ ................... .

a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értéke
sítő Szövetkezetéhez, Budapest

IX., Közraktár-utca 34. szám. 25
(8a já t palotájában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 50 millió 

.1  korona  év i forgalom m al. - —
L evélc ím : H A N G Y A , B udapest, postafiók 109. szám.
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Ami erősebb az  em bernél.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Tizennyolcadik fejezet.

E g y  lé le k lá t ó  o r v o sn á l.
Másnap Istenes éppen elkészült az 

öltözködéssel, mikor Fergsohn fel
csengetett a szobájába. Arra kérte, 
hogy 11 órakor vegyen részt egy 
gyűlésen, melyet a bányaigazgatóság 
egy bankvállalattal tart. Istenes húzó
dozott, kereste a kifogásokat, de végre 
mégis csak beleegyezett. Gyűlés után 
karjába öltötte karját Fergsohn s ag
gódva így szólt: — tudja-e édes ba
rátom, hogy maga rettenetes bőrben 
van?. . .  Az ember megrémül, ha 
magára tekint! . . .

Istenes lemondóan intett a kezével.
— Hát semmitse javult a lelki 

állapota ?. . .  Hát még most se tud 
aludni ?. . .

Istenes a fejét rázta.
— Tudja mit, — folytatta Ferg

sohn, — most éppen egy óra van. 
Ha gyorsan gépkocsiba ülünk, még 
otthon találjuk John Loodingot, a híres 
idegorvost. Igen, igen, ezt kell ten
nünk !. . . Jöjjön, siessünk I. . .

Istenes hiába tiltakozott. Fergsohn, 
ez a kemény fejű, korán megőszült 
angol, nem ismert ellenmondást. Kü
lönben is régóta aggódott barátja 
miatt. Attól tartott, hogy életének nagy 
átalakulása, a koldus szegénységből 
a dúsgazdagságba való becsöppenés, 
hozzájárult különös lelki állapotának 
kialakulásához.

De sokkal okosabb volt, semhogy 
ebben kereste volna a baj forrását. 
Megsejtette, hogy itt valami rejtett 
titokról van szó. Nem a kíváncsiság 
bántotta, nem akart behatolni egy 
ember lelkének titkos szentélyébe, ő 
igazán csak barátja javát kereste, ő 
egyszerűen meg akarta gyógyítani.

— Nem, nem, hiába beszél, — 
mondta Istenes karját magához szo
rítva, most mégis úgy lesz, mint aho
gyan én akarom ! . . .

Tíz perc múlva az orvos szobájá
ban ültek. Fergsohn néhány szóval 
bemutatta Istenest, azután azok ket
ten bevonultak az orvos belső szobá
jába. Looding mindenek előtt leültette 
Istenest s a legegyeszerűbb kérdése
ket intézte hozzá. Minden érdekelte: 
mi volt azelőtt ?. . .  nyomorgott-e so
kat?. . .  hogyan gazdagodott meg?. . .  
hogyan élvezte a pénzét ?. . .  mit eszik, 
iszik, mi a napi élete ?. . .  Éles szeme 
ezalatt fürkészve pihent a beszélő aj
kán s csöndesen jegyezgetett az előtte 
fekvő papirosra.

— Most pedig lássuk, — szólt az
után, — tulajdonképpen hol van a 
baj?. . Tetőtől talpig megvizsgálta 
Istenest. Tüdejét, szívét, szemeit kü
lönös figyelmesen vizsgálta. Megnézte: 
milyen a járása, tekintete.

— Legyen szíves, üljön ide 1.. . 
szólt azután.

Műszerekkel megrakott asztalhoz 
vezette Istenest s pálcikákból álló fo
gantyút adott kezébe. A fogantyúból 
drótok húzódtak az asztal felé s egy 
óraszerü szerkezet rézdoboza mögött 
tűntek el. Az óralapon különböző 
körök és mutatók voltak. Alighogy 
Istenes kezébe vette a fogantyút, az 
egyik mutató gyorsan felszökkent s 
idegesen remegni kezdett. Looding 
leült Istenessel szemben, kezébe vette 
irónját s csöndesen beszélgetni kez
dett. Istenes életét firtatta. Ide-oda 
ugrálva kérdezgetett, mintha ki akarná 
tapogatni, hogy tulajdonképpen mi
csoda titkot rejt magában az előtte 
ülő ember lelke. Úgy látszik, hama
rosan tisztába jött vele, mert magyar- 
országi életéről, anyagi viszonyairól, 
otthoni ismerőseiről, amerikai életé
ről kérdezősködött legsűrűbben. A 
kapott felelettel nem igen elégedett 
meg, hanem mindig tovább, mindig 
mélyebbre hatolt a kérdésbe.

— Mondja csak, mitől fél maga 
Mister Istenes ebben az életben ? . . 
Fél attól, hogy megint szegény lesz, 
hogy kék munkásruhában kell járnia 
s gépkereket kell olajoznia?... Fél 
attól, hogy gazdagon terített asztalát 
egy erős kéz lesöpri s mindennapra 
egy tál babot, meg egy darab húst 
csap eléje?...  Vagy mondja csak: 
fél a betegségtől?. . .  Fél attól, hogy 
valami halálos betegség őrli szerve
zetét s lassú haldoklással közeledik 
a biztos sirhoz ?.. .

Az óramutató ide-oda ingadozott 
s az orvos keze nyugodtan jegyez- 
gette a számokat.

— Mondja csak, — szólt hirtelen, 
lassú hangsúlyozással az orvos, s míg 
tekintetét belemélyesztette Istenes 
szemébe, minden szavát élesen 'meg
nyomta, — mi volna az, ha egy na
pon valaki a falujából beállítana ma
gához, és vállára tenné kezét s azt 
mondaná: — te vagy az Istenes?. . . 
hát te hogy kerültél ebbe a nagy 
gazdagságba?... Vagy talán azt is 
mondaná : — gyere haza Istenes!.. . 
Ejnye, ki is várja otthon magát ?. . .  
Felesége ?. . .  gyermeke ?. . .  édes
anyja, apja?.. .

Istenes homlokát kiverte a verej
ték. Fejét rázta. — Nincsen senkim, 
— mondta akadozva.

— Valaki csak várja?... kérdezte 
még élesebben az orvos. Tudom biz
tosan, hogy várja. Gondolkodjék csak, 
majd maga is rájön, hogy magát va
laki várja. Talán nem is egy, talán 
többen is várják?...

Istenes úgy érezte, mintha az előtte 
ülő orvos a lelke mélyéből olvasná 
ki az ő féltett titkát. Szinte várta, 
hogy gyilkosnak nevezi, azután bilin
cset rak a kezére. De semmi ilyesmi 
nem történt. Az volt minden, hogy 
az óramutató felugrott a legmagasabb 
számra s ott meg is maradt mind 
addig, míg az orvos hirtelen más kér 
désre nem terelte a beszélgetést.

— Kedves uram, — szólt végül 
Looding doktor, — én már körülbe
lül tisztában vagyok önnel. Szerve
zete, — leszámítva a tüdejében talál
ható gyanús zörgést, — teljesen 
egészséges. Ami nagyfokú idegessé
gét, álmatlanságát és rémlátásait illeti, 
azok mind egy forrásból származnak. 
Azt gondolom, hogy az ön életében 
van egy olyan bűnös esemény, mely 
lelkiismeretén rágódik. Minden ideg- 
bántalma ebből ered. Megmondom 
őszintén : szedhet akármennyi orvos
ságot, végigjárhatja az összes csudát- 
igérő gyógyfürdőket, míg lelkiismere
tén nem könnyít, addig gyógyulásra 
ne számítson. Higyjen nekem: mi, 
akik az emberek lelki életével vesző
dünk s a lelki betegeket igyekszünk 
meggyógyítani, mi tudjuk, hogy sok 
embernek nem orvosra, hanem lelki- 
pásztorra van szüksége.

Istenes kábultan ment az ajtó felé. 
Az orvos megállította. — Ne gon
dolja kérem, hogy valami bűvészke
dés történt önnel. Az egész nagyon 
egyszerű. Ezek a drótok az ön ideg
szálait összekapcsolták az órával. 
Beszédem alatt az óra számlapjáról 
mindig leolvashattam a maga érzéseit. 
Csodálkozása, kíváncsisága, félelme 
és rettegése mind elém rajzolódott 
ezekben a számokban. És ezek ritkán 
csalnak. Azért én még egyszer azt 
mondom önnek: ne orvost, hanem 
lelkipásztort keressen!.. .

Istenes, mint egy álomjáró, csönde
sen, szótlanul ment Fergsohn karján 
gépkocsijához. Fergsohn kérdéseire 
azt felelte, hogy az orvos pihenést, 
utazást és feltétlen nyugalmat aján
lott. Egy idő múlva hozzátette: — 
lehet, hogy el is utazom 1 Looding 
azt mondta, hogy az is jót tenne.

— Hová akar utazni?. . . kérdezte 
Fergsohn. Talán bizony haza ?. . .

Istenes elgondolkodott. Nézte a 
száguldó kocsikat, a csilingelő villa
mosokat, a bolondul siető embertö-
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elindult a hajó. A zenekar vidám in
dulóra zendített. A parton állók hur
rája megreszkette a levegőt, repültek 
a sapkák, lobogtak a kendők, ő meg 
ott állt a hajó korlátánál s nézte azt 
a két mindjobban törpülő alakot, ki 
neki inti kendőjével a búcsuzást. 
Meglobogtatta kendőjét, azután — 
mikor már a messzeség ködébe ve
szett Dömötör bácsi és Marinka alakja 
— szépen csöndesen felszántotta 
omló könnyeit.

(Folytatjuk.)

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban nincs, Tanyát a sálán ütött ott,
Hiányzik olt a legfőbb tincs, De Isten nem lel bajiétól.
Május 24. vasárnap, Apóst. csel. 1, 1 —14.

» 25. hétfő, Ján. ev. 15, 1 -8 .
n 26. kedd, » 15, 9—17.

27. szerda, 15, 18-25.
D 28. csütörtök, » 15, 16—26, 6.
» 29. péntek, » 16, 7—15.
» 30. szombat, Ap. csel. 1, 15—26.
» 31. vasárnap, n 2, 1—13.

Június 1. hétfő, y> 2, 14—36.
» 2. kedd, D 2, 37-47.
J) 3. szerda, » 3, 1 — 10.
n 4 csütörtök, 3, 11—26.
» 5. péntek, n 4, 1 — 12.
» 6. szombat, n 4, 13 - 31.

Egy Yármegye felterjesztése.
Heves vármegye, mely a kivándor

lás tizedelő hatalmát oly sokszor érzi, 
figyelemreméltó felterjesztést intézett 
a belügyminiszterhez. A felterjesztés 
a kivándorlás csökkentését szolgálja 
s annak okait igyekszik megszüntetni, 
íme, itt közöljük a megfontolást ér
demlő javaslatokat:

„1. A korcsmák vasárnapi zárva- 
tartásáról kormányrendelet utján in
tézkedés teendő.

2. Miután a parcellázás és telepítés 
irányítása országos feladat, törvény- 
hozás utján kell gondoskodni arról, 
hogy a nép földhöz jusson.

3. A népnek földbérletek utján való 
földhöz juttatása állami feladatot ké
pez, ezért az állam vezesse és irá
nyítsa a bérleteket, mint ahogyan a 
gazdasági munkásházak építése tör-

5. Felkérendő az Országos Gazda
sági Egyesület, hogy csináljon agi- 
tációt a földbirtokoknak a nép részére 
való bérbeadása mellett.“

Sok hasznos és jó gondolat van 
ebben a javaslatban. Ki ne tartaná 
helyesnek a korcsmák vasárnapi be
zárását ?. . .  Kicsoda ne érezné, hogy 
a vasárnap csöndes, komoly meg
ünneplésére van szükség, nem pedig 
tivornyára, keresetet elúsztató, testet- 
lelket ölő alkohol élvezetre?

És milyen igaz, hogy a nép olta
lomra szorul a parcellázásoknál. Mert 
bizony nagyon sokszor mindenki 
meggazdagodik a parcellázásnál, csak 
éppen maga a nép marad koldus 
szegény 1

Éppen így nagy szükség van a föld
bérlő szövetkezetekre. Ezzel biztosít
hatjuk a nép számára az előnyös 
bérletet. Talán egy ilyen irányú moz
galom megérintené a nagybirtokosok 
lelkét is, s megértetné velük, hogy 
nekik a népre is kell gondolniok s 
nem szabad csupán kényelmességből 
a nagy bérletet választaniok, hanem 
olcsó, kis bérleteket kell teremteni a 
szegényebb viszonyok közt élő gaz
dálkodó nép számára.

A majom és a  szappan.
Egy elemi iskola negyedik osztá

lyában történt. Csöndes, unalmas 
októberi délután. A tanító föl és alá 
jár a padok előtt és magyaráz. A 
szavai kopognak, mint az esőcsöppek.

A hálulsó padban egyszerre csak 
kitör egy nevetés. A tanító felüti a 
fejét:

— Mi volt ez? Ki volt az? Te 
voltál, Grün ? Haszontalan, semmire
kellő . . .  A helyett, hogy figyelnél, 
röhögsz.. . Mi volt az ? Miért nevettél?

Grün meg van ijedve, de azért 
mosolyog. Gyorsan és selypítve ha
darja :

— Kérem, tanító ur, muszáj ne
vetni . . .  Schön egy találós kérdést 
adott föl, hogy. . .  hogy. . .  mi a 
különbség a majom és a szappan 
között. . .

meget. Azután csöndesen felelt: — 
talán hazamegyek! . . . Lehetséges, 
hogy hazamegyek ! . . .

Két napig nem mozdult ki a szo
bából. Magyar bibliát és imádságos 
könyvet hozatott magának s reggel
től estig azt olvasta. Sokszor térdre- 
borulva, fennhangon imádkozott és 
sírva tördelte kezeit. Harmadnap dél
után kocsit hozatott s elhajtatott.

Dömötör bácsi éppen akkor érke
zett haza a gyárból, Marinka pedig 
a kis kert virágos ágyát öntözgette, 
midőn jó napottal rájuk köszöntött.

— Jó tanácsért jövök, ha nem 
vonja meg tőlem, — szólt Istenes.

— Amilyen tőlem telik, szívesen 
adom, — felelt Dömötör. — Csak 
tessék beljebb kerülni.

Miről beszélgettek, miről se, senki 
se tudja. Kilenc óra is elmúlt, mikor 
a belső szobából kikerültek. Előbb 
csak annyit szólt ki Dömötör, hogy 
vendég lesz vacsorára meg hálásra. 
Vacsorázás közben is kedélyesen el
beszélgettek, még Istenes is egészen 
nekividámu't.

— Nagy újság van, Marinka, — 
szólt Dömötör bácsi, — hazautazik 
a Mihály.

— Haza-e ?. . .  kérdezte csodálkozó 
arccal Marinka, magában meg azt 
fontolgatta, miért lett Istenes urból 
hirtelenében megint Mihály ? . . .  Mi 
hozta közelebb Dömötör bácsi szivét 
Isteneshez.

Másnap vasárnap volt. Későn éb
redt a ház. A falióra nagymutatója 
már kétszer körülfutotta az óralapot. 
A gyerekek a második reggeliről kér
dezősködtek, a szoba is szépen ki 
volt takarítva, de Istenes szobájában 
még akkor is csöndesség volt.

— Ugyan, nézzen be hozzá ! Hátha 
valami baja van, — biztatta Dömö
tör bácsit Marinka.

Az ajtónyikorgásra hirtelen felült 
ágyában Istenes.

— Hány óra van ?. . . kérdezte 
csodálkozva.

— Most ütötte a tizet.
Istenes két keze közé fogta a fe

jét. — Istenem, milyen jól aludtam!...  
Estétől reggelig egyfolytában ! . . . 
Egyszer se ébredtem fel, egyszer se 
riasztott fel az a rettenetes álom!. . .

— Lássa Mihály I . . .  szólt csön
desen Dömötör. Pedig most még 
csak elhatározta azt, ami majd azu
tán visszaadja nyugalmát I. . .

Két nap alatt Istenes rendbe hozta 
dolgait. Néhány óráig tárgyalt egy 
közjegyzővel s valami okmányt ké
szíttetett vele. Azután bevásárolt az 
utazáshoz. Szerdán délelőtt 11-kor

ténik, az állam szerződjön a föld- 
tulajdonosokkal s azután ossza szét 
a bérleteket a bérlőkkel szemben.

4. Szükséges a háziipar fejlesztése, 
amely különböző vidékek szerint le
het kosárfonás, keteipar, agyag- vagy 
famunkák létesítése. Fontos azonban, 
hogy a háziipar termelésének értéke
sítését az állam vegye a kezébe és 
az egyes termelőt támogassa.

— Majd adok én neked találós 
meséket, szemtelen kölyök ! Amikor 
én magyarázok, nem figyelsz. A lec
kédet sohasem tanulod meg. ..  Majd 
adok én neked !.. . Hát mi a kti 
lönbség ?

Grün szepeg, aztán nevetve elsely
píti :

— Hogy mi a különbség, mondta 
a Schön, a majom és a szappan
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között, azt meg lehet tudni, ha az 
ember kiviszi mind a kettőt az erdőbe. 
Amelyik fölmászik a fára, az a 
majom, amelyik nem mászik föl, 
az a . .  .

— Nahát ez mégis szemtelenség! 
— vágott közbe a tanító. —• Ilyen 
szamárságok miatt nem figyeltek ti 
a magyarázatra! ?

— Kérem, tanító ur, — folytatta 
Grün, — még nincs vége 1

— Még nincs vége ? Hát még mi 
van ?

— Hogy mi a különbség, mondja 
a Schön, azt úgy is meg lehet tudni, 
ha kiviszem a majmot, meg a szap
pant a tó partjára. Bedobom mind 
a kettőt és amelyik kiúszik: az a 
majom.

A tanító elképül a dühtől:
— Csibészek, — kiáltja, — ma 

mind a ketten itt maradtok. . .

— Bocsánat tanító ur, — szólal 
meg újra Grün, — tessék csak várni, 
még mindig nincs vége. Tudniillik ez 
a módszer nem is olyan föltétlenül 
bizonyos. Mert, mondja a Schön, 
megtörténhetik, hogy a tóban mind 
a ketten elkezdenek — habozni és 
akkor nem lehet tudni, hogy melyik 
a majom és melyik a szappan.

Az e g y h á z  köréből.
Zelenka püspök sírem léke. Néhai Ze- 

lenka Pál tiszai evangéliuus egyházkerü
leti püspöknek sírja fölé a miskolci evan
gélikus gyülekezet és az egyházkerület fekete 
márványból készült díszes emléket emelt. Az 
emléket Geduly Henrik püspök avatta fel.

Iskolalátogatás. Gyurátz Ferenc, a du
nántúli evang. egyházkerület püspöke a 
múlt héten Budacker Károly igazgató, Dr. 
Schneller Aurél a leánynev. isk. bizottsági 
elnök és Kapi Béla körmendi lelkész tár
saságában meglátogatta a kőszegi evang. 
felsőbb leányiskolát. Az összes osztályokat 
felkereste s meggyőződött a növendékek 
szép előmeneteléről. A püspök részt vett 
a gyermekek étkezésénél is. Itt is örömtől 
sugárzó arcok, megelégedett tekintetek mu
tatták, hogy a növendékek ebben az isko
lában második otthonukat találták meg s 
annak falai között ifjúságuk legszebb nap
jait élik. A szülőkre bizonyára nagy meg
nyugvás, hogy féltett kincseiket ily intézet 
gondjaira bizhatják, de az egyházra is ki
váló fontosságú, hogy az egyház jövendő 
reménységei nemcsak tudást, hanem hitet 
és egyháziasságot szívnak magukba az in
tézet falai között

A némethidegkuti evang. egyházköz
ség  szeretetének és ragaszkodásának je
léül lelkészének Sparas Eleknek egyhangú
lag évi 400 korona drágasági pótlékot 
szavazott meg, a nőegylet pedig esketése 
alkalmával értékes képpel ajándékozta meg. 
A gyülekezet ezen áldozatkészsége annál 
inkább kiemelendő, mivel anyagi helyzete 
nem a legkedvezőbb.

Toronyórára. Az ostffyasszonyfai ifjú
ság az épülő templom toronyórájára fénye
sen sikerült táncvigalniat rendezett, melyet 
megelőzőleg Bérezik Árpád: „Az igmándi 
kispap“ c. darabját adták elő a közönség 
nagy tetszése melett. Az előadásban, mely 
egyformán dicséretére vált a szereplőknek, 
valamint a betanítás fáradságos munkáját 
végezőknek, — a következők szerepeltek : 
Puskás Kálmán, Kelemen Zsuska, Eröss 
Kálmán, Giczy Ida, Fehér Lina, Nagy István, 
Németh Lidi, Bárány István, Eőry Lajos, 
Márton József, Tóth János, Horváth Lajos, 
Németh Anna, Kocsis Károly, Kelemen Vilma, 
Takács Ilona, Bognár Zsuska, Balog Lidi.

Templom építés. Az alsómaráczi evang. 
gyülekezet (Vas m.) egyhangúlag nagy lel

kesedéssel elhatározta, hogy a reformáció 
közelgő négyszázados évfordulóját arany- 
hetükkel vési be évkönyvébe, 1917-ik évre 
jelenlegi imaháza helyeit, Isten dicsőségére, 
méltóbb hajlékot emel. A gyülekezet a 
templomtervet Hochholczer Ödön szombat- 
helyi műépítésszel már el is készíttette. 
Itt említjük meg, hogy a gyülekezet a meg
üresedett felügyelői állása egyhangú biza
lommal Kolosvári Ferenc, mezővári áll. 
iskolai igazgatót választotta meg, ki a 
gyülekezet bölcsőjénél is ott állott, s azóta 
is annak mindig lelkes vezető tagja volt.

Műkedvelői előadás. Kapolcson husvét 
másodnapján az ev. nőegylet javára rend
kívül nagy sikerrel s igen szép anyagi 
eredménnyel (275 kor. bevétel) műkedvelők 
Csepreghy Ferenc „Sárga Csikó“ 3 felvo- 
násos énekes népszínművét adták elő. 
Szerepeltek: Gáspár Gábor, Nagy Irma, 
Sándor János bpesti m. kir. felsőipariskolai 
tanuló, Kovács Irén, Magyary Dezső főgimn. 
tanuló, Vajda Lajos, ifjú Magyary Miklós 
főgimn. maturandus, Várga Kálmán, Nagy 
Sándor, Borbély Gábor, Györfy Sándor, 
Hegyi István, Göntér Gyula, Oszkó János, 
Fazekas Ferenc, Sándor József tanító
képzőintézeti növendék, Györfy Erzsébet, 
Fazekas Lajos tanítóképzőintézeti növendék, 
Sándor Irén, Gáspár Vilma, Szabó Sándor, 
Fazekas Gyula, Dezső Károlin, Dezső Julcsa, 
Varjas Jenő tanítőképző intézeti növendék, 
ifjú Szaffner Kálmán, Gáspár Gusztáv, 
Dezső Imre. A műkedvelői előadást reggelig 
tartó tánc követte. A színdarabot Záboji 
Gyula kapolcsi ev. tanító tanította be.

Készülődés a reformációi jubileumra. 
A veszprémi ev. gyülekezet tervbe vette, 
hogy 1917. évre uj orgonát szerez be s a 
templomot vasbeton karzatokkal látja el. 
A jó Isten segítse a kicsiny, de buzgó gyü
lekezetei tervei megvalósításában. Itt em
lítjük meg, hogy lélekemelő ünnepség ke
retében vette fel az anyaszentegyházba 
Horváth Dezső lelkész a konfirmandus 
növendékeket, mely alkalommal a leány
egylet énekkara adott elő szép ünnepi 
éneket. A konfirmandus növendékek egy
házi célra adakozással örökítették meg 
életük ezen jelentős napját.

Belm isszió estély. A veszprémi egyház
megyei belmissziói egyesület szépen sikerült 
estélyt rendezett Veszprémben, melyen 
Baldauf Gusztáv püspöki titkár tartott elő
adást. Az estély offertoriuma 100 K volt. 

Állami tanító — gyülekezeti felü

gyelő. Az alsószomoróczi gyülekezet Döb- 
röntey János szolgabirónak lemondásával 
megüresedett gyülekezeti felügyelői állásba 
megválasztotta Kolozsváry Ferenc áll. taní
tót Mezővárról.

Adományok. Az alsómaráczi evang gyü
lekezet Aranykönyvébe a közelmúltban a 
következő bejegyzések történtek: A létesí
tendő uj templom felépítéséhez hozzájárul
tak : Lipits István és neje zsidahegyi lako
sok (Amerikából) 50 koronával, Dzsubán 
Ferenc és családja Alsómarácról 100 korona 
kegyes adománnyal. A jókedvű adakozót 
szereti az Isten.

A lébényi egyházközség 1913. évi záró
számadása szerint az összes kiadás 25,422 
kor. 50 f. volt. A gyülekezet új két tanter
mes iskolát építtetett 14000 korona köllség- 

| gél, ebből 7000 koronát kölcsön utján, 7000 
koronát kivetés utján fedezett. Nagyobb 
adományok voltak: özv. Hauptmann Lö- 
rincné toronyórára 1200 kor., özv. Kováts 
Jánosné alapítványra 200 kor., Horváth Mi- 
hályné kapii lakos alapítványra 100 kor., 
H. Fischer Elemér egyh. közs. felügyelő 
alapítványra 50 k o r, H. Fischer Elemérné 
úrnő oltárterítőre 150 kor , özv. Hatos Ist
vánná 50 kor., özv. Horváth Sándorné 20 
kor., Kováts József 50 kor , árvízkárosultak
nak 6767 kor., tüdővész ellen védekező 
egyesületnek M.-óvárra 65 T 2 kor., Stinner 
Sándor 20 kor., Vénecz Mártonné 10 kor., 
Farkas János 10 kor., Wilkola Ede 10 kor., 
Unger Mihály a toronyóra felállítására 20 
korona.

Lelkészválasztás. A tekintélyes lajos- 
komáromi gyülekezet a megüresedett lelkészi 
állásra Szabó István izményi lelkészt válasz
totta meg. Isten áldását kérjük lelkész és 
gyülekezet szövetségkötésére és együttes 
munkálkodására.

Hangverseny. A rábafüzesi ev. dalegy
let május 24-én Rábafüzesen a „Kiskolom- 
poshoz“ címzett vendéglő kerthelyiségében 
a szentgotthárdi ev. templom toronyóra 
alapja javára hangversenyt rendez.

Itthonról.
A bajor király Sárvárott. Lajos bajor 

király családjával együtt Sárvárra érkezett s 
két hetet birtokán töltött.

Kossuth Ferenc állapota egyre válságos. 
Éjszaka alig pihen, folytonosan sötét szobá-
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bán van, mert szeme erősen gyulladt. Táplál
kozni nem tud, úgyhogy ereje folyton hanyat
lik. Öccse, Lajos Tódor és felesége ápolják. 
Lehetséges, hogy mire ezek a sorok megje
lennek, a nagynevű pártvezér megharcolta az 
utolsó harcot

A pozsonyi egyetem. Az egyetem alap- 
kőletételi ünnepségét június 8-án akarták meg
tartani és a király megjelenését is várták. Az 
ünnepséget azonban a király közbejött beteg-' 
sége miatt őszre halasztották.

A z ország1 d o lgáró l.
A delegációk ülései most folynak. A 

hadügyi költségek s a kiilügyek kerülnek 
megvitatás alá.

A képviselőház is folytatja tárgyalásait, 
beterjesztették a választókerületek beosztá
sáról szóló miniszteri rendeletet is.

A képviselőház munkaprogrammja 
a következő: néhány kisebb törvényjavas
lat letárgyalása után nyári szünetet adnak 
s ez október 20-ig tart. Ősszel a közigaz
gatás államosításáról szóló javaslatokat 
tárgyalja a ház, majd az uj polgári törvény- 
könyvet ; azután sorra kerül a középisko
lákra vonatkozó javaslat, az uj erdőtörvény 
és állategészségügyi törvény.

A  n a g y v ilá g b ó l.
A dán király a királynéval együtt meg

látogatta az angol királyt. Ez alkalommal 
Londonban nagy ünnepségek voltak.

Óriási földrengés volt Catániában. A 
híradás szerint 800 ember meghalt s több 
mint ezeren, súlyosan megsebesültek. Nyolc 
község egészen rombadőlt.

Albánia földjét hamarosan vér áztatja. 
Alig melegedett meg az új uralkodó trónusá
ban, máris kiütött a forrongás. A kegyetlen
ség napirenden van. így például az albánok 
ellen harcoló epiroták kétszáz mohamedánt 
templomba hurcoltak, ott keresztrefeszitették 
őket, azután reájuk gyújtották a templomot.

Fölrobbant dinamit-raktár. A panamai 
kormány dinamit raktárát robbanás pusztította 
el. Nyolc ember meghalt, tizenkilenc súlyo
san megsebesült.

A kolorádói sztrájk magyar áldozatai.
Kolorádóban véres sztrájkzavargás volt s en
nek során ötvenegy magyarországi férfi, nő és 
gyermek is elpusztult. Ezzel kapcsolatosan az 
osztrák és magyar nagykövet fölkereste Bryan 
külügyi államtitkárt, akinél a kolorádói helyzet 
iránt érdeklődött. Szó van arról is, hogy a 
zavargás folyamán megölt magyarokért a 
hátramaradottak javára a nagykövet kártérítést 
fog követelni.

Égő hajó ez óceánon Az Antlanti-óce- 
ánon a Kolumbia nevű angol hajó kigyulladt 
és elégett. Tizenhárom menekültjét, akik egy 
mentőcsónakban, hányódtak a habokon, a 
Frankónia födélzetére vette.

A hőslelkü fiú emléke. Londonban a 
minap egy szegény özvegyasszony tizenkét 
éves fia föltartóztatott egy megbokrosodott 
lovat, de az életével fizetett meg önfeláldozó 
bátorságáért. A járókelők még ott a szeren
csétlenség színhelyén gyűjtést kezdtek, amely 
olyan fényes eredménnyel járt, hogy nemcsak 
a szegény fiú családjának jutott egy tekinté
lyes summa, hanem maradt pénz arra is, hogy 
síremléket állítsanak a kis hősnek.

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

malmából Körmend, 1914. évi május hó 20-án.
Búza 27.20, Rozs 19.20, Árpa —.—, Zab 

—.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

Toronyóra- 
24 készítő.

Sándor Ferenc
K ö r m e n d e n

(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban.
Saját házában.

E K i t ü n t e t v e ; g
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve.

Szalóky 25 
Zsigmond
szobrász és kőfaragó

Celldömölkön.
Szentháromságtér.

Homokkő-, már
vány-, gránit-, 

syenit sírkörak- 
tára.

Kataszteri föld
méréshez szüksé
ges köveket rak

táron tartok. 
Épületmunkát és 
mindennemű javí

tást elfogadok.

V a j- e la d á s .
Kitűnő, házilag ké
szített vaj. öt kilós 
postacsomag bér
mentve 13 korona. 
Kozlay Józsefné 
Pazdics (Zemplén 
megye.) 2-3

n a ^ c r i i i
Kísérendő haranggyar, szerel a Ml- 
tűnő rozdecli-félf! rendszer szerint.

JURIS1CS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár

B udapest, R ó z sa-u tca  5 1 -5 3 .
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m .: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, esetleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok kicserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Jutányos áron. 
K öltségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
emelőket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisztességes kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 

Kívánatra saját költségem en utazom a helyszínére.

Feiwel
Lipót
utódai

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  2r

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K olozsvári-u tca  13.

Árjegyzék iugyeii és bérineutve !
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GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Álapittatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
25

Malomberendezések.
Tóglagyártó gépek.

Egyházi munkák
beszerzése

elölt kérje erre a célra kiadott legújabb 
egyházi árjegyzékemet, mely felülmúlja a 
szakmában eddig kiadott összes árjegyéke- 
ket. Szívesen küldök kiválasztásra szószék- 
és oltárterítőket, valamint költségvetés

sel is készséggel szolgálok.

Bérezi D. Sándor
n ő i k éz im u n k a  n a g y ip a r o s

B udapest, D esew ffy-utca 5.
Álapittatott 1883-ban. 5 -1 0

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV kiadása
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

6*-
8.—

12.—
12- -
—.24

Félvászon kötésben, «táblán k e h e l ly e l ................................................K 2.20
Egészvászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
Egyszerű bőr „ „ „ „ arany „
Párnázott „ „ „ * dobozban „ „

„ borjubőr „ „ „ „ „ »
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „
Dallamos könyvocske a  Kér. E n e k e sk ö n y v h ö z ...........................
Fenti árakból m indazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés  mellett egyszerre (kötésre való tekintet nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek meg, 25% árengedm ényben részesülnek , de a szállítási költ
séget m indenkor a  rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell v iseln ie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

S. KOVATS 
MENYHÉRT
m ű-orgona építő  in tézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me- 
oliánikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást, 

hangolást mérsékelt árak 
mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különléle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolásét. 20

m _____

H
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Á lapittatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTEN H O FER FR IG Y E S FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban berendezett

harangöntődéjüket
a t. községeknek és egyházak
nak. Harangok bármely nagy
ságban és zengzetben, csak a 

legfinomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal öntet
nek. B ep ed t harangok újra
öntetnek ; ezek, valamint az új 
harangok is a már meglévők
höz teljes összhangzatba öntet
nek. M inden harang hangja 
e lőre határoztatik m eg. 
Különösen figyelmeztetjük sza
badalmazott kováosolt vas
ból készü lt szerkezetünkre  
nagy harangok részére, mely 

által ezek könnyen húzhatók s a falakat nem rázzák. 
Fakoronákkal biró harangok ezen szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. K o v á c s o l t  v a s b ó l  készült tűzmentes

h a r a n g á l l v á n y o k a t  «
célszerű szerkezetben olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 
K öltségvetések k el és k ép es árjegyzékkel kívánatra 
------------------postafordultával sso lgá lu n k .-------------------

§
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Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.



1914. május 31 28-ik számÍV. évfolyam.

Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 50  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d ijak , kézira tok  és m indennem ű m eg
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Isten  Lelke, oh Szentlélek.
Isten Lelke, oh Szentlélek, 
Pünkösd napján Téged kérlek: 
Teremts bennem tiszta szívet, 
Istenemhez végig hívet!
Mint a szélnek zendülése,
Új életnek pezsdülése:
Úgy a Szentlélek súgása 
Legyen szivem ujulásal

Isten Lelke, oh Szentlélek, 
Pünkösd napján Téged kérlek: 
Gerjessz bennem égi lángot,
Ne szeressem e világot! 
Útaimnak légy vezére,
Vezess az Élet vizére.
Uram Isten, add ezt nékem 
Lelked által az Igében!

Isten Lelke, oh Szentlélek, 
Pünkösd napján Téged kérlek: 
Járd be a földkerekséget,
S gyújts Istennek tetsző népet, 
S a pusztában kik hevernek, 
Száraz csontok mind fölkelnek, 
S Lelket véve, Téged áldnak, 
Édes Atyja e világnak I Ámen.

SÁNTHA KÁROLY.

A szentlélek munkája.
Dr. Luther Márton pünkösdi beszédéből.

A Szentlélek azért viseli e nevet, 
mivel feladata a hívek megszentelése, 
azaz, hogy az ige által a Jézus Krisz
tusban való hitet bennünk felébressze.

Zakariás próféta a kegyelmesség és 
imádság Lelkének nevezi őt, minthogy 
szívünket arra serkenti, hogy Istentől 
minden jót várjunk s minden szüksé
günkben ő hozzá kiáltsunk. Jézus 
Krisztus pedig Vigasztalónak nevezi 
őt, mint aki biztatólag szól hozzánk, 
hogy a szenvedéseket szíves türelem
mel hordozzuk és semmiféle bajtól 
meg ne ijedjünk. Nevezi őt továbbá 
Igazság Lelkének is, aki az eretnek
ség hazugságaitól megóv s a tiszta 
igében és igaz hitben megtart, hogy 
az ördög saját okoskodásunk és a 
hamis tudomány által tévelygésbe ne 
csaljon és a hazugságba ne taszítson 
bennünket.

Mivel pedig a szentlélek ily nagy 
és dicső dolgokat mível bennünk, 
azért szükséges azt is megértenünk, 
mi módon juthatunk e drága ajándék
hoz. Megtanít erre bennünket a mi

drága Úr Jézusunk, midőn így szól: 
„Ha ti gonoszok lévén, tudtok a ti 
fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyi
vel inkább a ti mennyei Atyátok ád 
Szentleiket azoknak, akik ő tőle ké- 
rendik.“

Ezt a mondást jegyezd meg jól, 
hogy t. i. először is Isten a Szent- 
leiket csakis azoknak adja, akik azt 
tőle kérik s ezen ajándék után vá
gyódnak. Ha tehát szíved e szent 
órában megnyílik és sóhajt: Óh Is
tenem, add nekem is a te Szentlel- 
kedet! akkor a meghallgattatásban 
ne kételkedjél; mert ez a Szentlélek 
elnyerésének legrövidebb és legbizto
sabb útja.

De ne feledd el, hogy mint min
den más imádságnak, úgy ennek is 
egyedül a Jézus nevében kell meg
történnie. Minden kétségeskedés nél
kül kérjünk tehát. Hiszen Ígéretet is 
vettünk a Szentlélekért való könyör
gésre nézve, hanem csak akkor, ha 
hisszük, hogy Jézus azért ül Istennek 
jobbján, mert ezen ajándékokat ve
lünk közölni kívánja.

Mindazonáltal az imádság magában 
véve nem elégséges. Mert ha vala
melyik sarokba ülve a Szentlélekért
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imádkoznál s a mellett nem tartanád 
magadat teljes buzgósággal az igéhez 
és a szentségekhez, akkor bizony az 
imádság lassan teremné meg a kívánt 
gyümölcsöt. A Szentlélek ugyanis 
csupán az ige és a szent sakramen- 
tomok közvetítésével működik. Aki 
tehát ezektől tartózkodik, az sohasem 
tog a Szentiélekben részesülni. Azért 
keresztelkedünk meg, azért járulunk 
az úrvacsorához, azért hallgatjuk Is
ten igéjét és kívánjuk az oldozatot, 
mert tudjuk, hogy ezek oly kegyelmi 
eszközök, melyek által a Szentlélek 
üdvös munkáját végzi.

Ha tehát a Szentlélek ajándékaiban 
részesülni akarsz, mindenekelőtt a 
Jézus nevében ezen ajándékokat kér
ned kell az Atyától, azután pedig 
Isten igéjében kell serényen foglala- 
tosnak lenned s keresztségedet ko
molyan megfontolnod, hogy mit Ígért 
abban neked Isten s minő szövetsé
get kötött azáltal veled; továbbá 
gyakorta járulnod kell az úrvacsorá
hoz, s az oldozat után vágyódnod. 
Mert a Szentlélek az ige és a szent
ségek által gyújtja meg szívünkben 
a hitnek új világosságát, hogy az igét 
necsak hallgassuk, hanem értsük is 
s általa más emberekké lévén, új szí
vet nyerjünk.

Emellett, harmadszor, nem szabad 
a Szenllelket munkájában gonosz és 
istentelen élet s szántszándékos bű
nök által megakadályoznunk, avagy 
őt magunktól végkép elriasztanunk; 
mert a Szentlélek ott nem lakozhatik, 
ahol az ördög tégedet fösvénység, 
harag, fajtalanság s egyéb bűnök ál
tal kísértetbe hoz. Imádkozzál buzgón, 
hogy Isten őrizzen meg ilyesmitől és 
tartson meg az ő iránta való enge
delmességben. Ha ugyanis azt akarod, 
hogy a Szentlélek hozzád is betérjen 
s nálad maradjon, akkor ily külső 
bűnöktől is szigorúan óvakodnod kell, 
ha pedig gyarlóságból elkövetted 
azokat, kelj fel azokból és rázd le 
azokat magadról.

De ne gondolja senki se, hogy aki 
vette a Szentleiket, az nem bukhatik 
többet el. Igaz ugyan, hogyha min
denkor a Szentlélek útmutatását kö
vetnénk, akkor nem vétkeznénk; ámde 
ez lehetetlen ; mert egyrészt az ördög
nek ereje s e világnak gonoszsága, 
másrészt a test és vér gyengesége 
nagy. Szükséges azért szüntelen imád
koznunk, hogy Isten az ő Szendéikét 
ne vegye el tőlünk, kegyelmében 
atyai jóindulatával tartson meg ben
nünket, a Szentiéleknek ezen aján
dékait bennünk naponként gyarapítsa 
és — miként a Miatyánkban imádko

zunk — a mi vétkeinket bocsássa 
meg; mert a vétektől még a szentek 
sem mentek; de a Krisztusban való 
hit folytán bűneink megbocsáttatnak, 
hogy nekünk többé ne árthassanak.

Ebben áll a valódi pünkösd lényege, 
örvendezzünk azért, hogy a Krisztus 
által minden testre kiöntetett a Szent
lélek, hogy az evangéliom által meg
ismerjük az Istent és a Szentlélek 
által testünk, lelkünk megszenteltet
vén, újjászülessünk, amennyiben ma
gunkat keresztyén buzgó imádság, 
Isten igéjének hallgatása s tisztességes 
élet által arra méltókká tesszük. Erre 
segéljen minket a Krisztus által Is
tennek Lelke. Amen.

Isten segítsége nélkül.
Elbeszélés.

Irta: Kovács Sándor theol. akad. tanár.
I.

Falusi öreg anyóka mesélte e tör
ténetet. Akiről szól, rég nyugszik az 
anyaföld kebelén, sírját benőtte a 
pázsit, nem emberkéz gondos figyel
méből, hanem Isten jóvoltából. Mintha 
azt akarná velünk megértetni, hogy 
a jóságos mennyei Atya az alatta 
fekvőnek bűnös életét elfeledte, meg
bocsátotta kegyes haláláért, őszinte 
magába szállásáért. Ezen a síron ép 
úgy zöldéi a fű, megtetszik kora 
nyári reggeleken a harmat, mint a 
többieken, akik nem ily hajótöröttet 
takarnak. Az életben sok mindenféle 
okért le nem ültek volna egy asztal
hoz, sírjaik békésen domborulnak 
egymás mellett.

„Isten segítsége nélkül!“ Milyen 
gőgös káromló beszéd ez, csupán 
felfuvalkodott ember ajkán csúsz- 
hatik ki. Ámbár hiszen többé-kevésbé 
valamennyien bűnösök vagyunk ben
ne. Isten segítsége akkor jut eszünkbe, 
ha veszedelem és bajok ezre környé
kez. A szabadulás után a hálaadásról 
könnyen elfeledkezünk. „A magunk 
esze“, „a magunk két erős karja“ 
segített ki az örvényből, mintha 
bizony az ember csak egy szalma
szálat is keresztbe tudna tenni Isten 
segedelme nélkül.

Cser Pál szentül hitte, hogy Isten 
segítsége nélkül is boldogulhat az 
életben. Ami szép és jó a földön 
halandók számára nyílik, azt emberi 
iparkodás magától is leszakíthatja. 
Különösen nagy gazdagságról, fény
ről pompáról álmodozott és a legna
gyobb boldogságot abban találta, 
hogy munka nélkül szakadatlan pi

henéssel húzza ki az életét s közöm
bösen nézze, más mint izzad a me
zőn, szérűn. Teljes világéletében hév 
volt neki a kapa, kasza nyele s ha 
szerit ejthette, örömest elfeküdt a 
kazalok között vagy a fák hívogató 
sátra alatt. Szomszédairól, testvéreiről, 
apjáról-anyjáról csurgott az Isten ál
dotta veríték, ő már a gyermekkor
ban is azon törte a lejét, hogyan 
tudna munka nélkül gazdag lenni. 
A jámbor falunépe megütközött ezen 
a kívánságon, mert hisz az Úr ren
delte így : orcádnak verítékével egyed 
a te kenyeredet! És ki merne feltá
madni Isten akaratja, rendelése ellen ? 
Szánni való teremtés az, hisz aki 
perbe száll vele, semmivé lészen; 
megdől, mint a jegenye és felőle 
nem lesz emlékezet többé.

Cser Pál mert. Alig hogy kezébe 
kaparitotta kicsi örökségét, elhagyta 
faluját, búcsút mondott a szülei ház
nak, meg sem nézte még a frissen 
hányt sirhalmot sem, ahol édes szülei 
nyugodalmat leltek. Különben már 
az osztoszkodásnál kimutatta a tóga 
fehérét. Prókátort fogadott, hogy vala
miképen egy pár garassal meg ne 
rövidüljön. Mit bánta, hogy tiz annyit 
elfizet az ügyvédjének, csak a test
véreinek valahogy több ne jusson. 
Kikötötte, hogy neki földet, házrészt, 
szőlőt ne adjanak, azzal ő nem bajo!, 
csak pénzt, csak pénzt akar látni. A 
föld, szőlő nem kamatozik valami 
búsásan, pedig ugyancsak meg kell 
dolgozni érte, hanem a bankó hamar 
megszaporodik, az megérdemli a fá
radságot, töredelmet. Testvérei rá
hagyták. Ő nekik épen a föld kellett, 
ahol apjuk, öreg apjuk szántogatott, 
a szőlő, melynek tőkéi velők egy 
idősek. Akkor rakta apjuk a venyi
gét, mikor Pál született s akkor szed
tek először róla, mikor István a já
rást próbálgatta s Zsófi csecsszopó 
baba volt. A házról meg le nem 
mondtak volna semmi áron. Ősi ház 
volt az; bár fedele néhányszor uj 
ruhába öltözött, falai ugyanazok 
maradtak, amiket a falu megszállása
kor néhány emberöltő előtt az öreg 
Cser Imre rakott. Ebben a hajlékban 
születtek, benne akartak meghalni is. 
Inkább adósságot vettek fel rá, sem
hogy kiengedjék a kezökből. István 
ugyan megkérdezte bátyját, nem 
hagyna-e náluk pár száz forintot 
abból a pár ezresből, ami neki jutott. 
Egy-két esztendő alatt letörlesztik s 
az interest becsületesen fizetik utánna, 
oly pontosan, mint a városi takarék- 
pénztár. írást adnak róla, csupán 
azt kérik, hogy adósságukat ne táb-
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láztassa rá a gyenge birtokra, az ő 
telekkönyvi lapjuk eleddig tiszta volt. 
Pál megtagadta.

— Rokonadós, testvéradós aján
dékba bírja az ember pénzét, külön
ben is szükségem van az egész ösz- 
szegre.

— Nohát Isten segítsen bátyám 1 
Mi is benne bizakodunk, hogy nem 
hagy el bennünket. Majd az ő segít
ségével lerójuk valahogy ezt a terhet. 
Eddig megsegített az Űr, ezután sem 
hagy el. Nehéz a küzködés, de majd 
csak meggyőzzük imádkozással, ve
rítékkel.

Pál elmosolyodott.
— Rátok is fér az Isten segítsége, 

öcsém. A termés az ő kezében van 
vagy inkább a véletlen hatalmában. 
Szőlő el fagyhat, a termést elverheti 
a jég s munka, imádság kárba veszett. 
Az én termésemnek se fagy, se jég
eső nem árt. Én a pénzemből akarok 
élni, azt forgatom, kamatoztatom, 
jövedelmező vállalatba adom. Ahhoz 
szerencse kell, nem Isten segítsége. 
Szerencsémben bízom. Majd meg
lássuk, melyikünk boldogul könnyeb
ben ! Ki viszi többre ?

És elindult pénzével. Búcsúzóul 
kezet fogott, a kisajtónál még meg- 
emelintette kalapját s tova sietett. 
Vissza nem igen tekintgetett. Nem 
a múlt, hanem a jövendő állt lelke 
előtt s incselkedett vele. Azt számol
gatta magában, hány esztendő múlva 
kerül vissza gazdagon, fényes, ara

nyos hintóbán az elhagyott faluba. 
Mert vissza fog térni, megmutatja 
gazdagságát, kincsét, a koldús ke
nyéren élő alyafiságnak, talán, ha 
megbecsülik, tisztelettudóan bánnak 
vele, ád is nekik valamit. Kipótolja 
pár forinttal az „Isten segítségét“, 
mert hogy emellett felkopik az álluk, 
bizonyosra vette. A testvérek szána- 
kodó szívvel néztek utánna a kapu
ból, mig csak felhőbe nem takarta 
az út pora. Szemök megtelt könnyel, 
a szivök búbánattal.

— Isten legyen irgalmas irántad, 
szegény bátyám! Ne vegye vétkül, 
amivel káromoltad s kegyelmével 
világosítsa meg a te lelkedet is, hogy 
higyj benne és alázd meg magadat 
előtte. És ha megalázkodol, talán 
nem űzöd-kergeted oly vadul, éhesen

a világi gazdagságot és beéred a be
csületes kevéssel 1 Talán a szél el
vitte a sóhajt a távozóig, talán nem 
vitte, nem hallotta. Talán jobb is, 
hogy el nem vitte, nem hallotta, 
mert kevély szája újabb káromlásra 
fakadt volna, pedig a nélkül is elég 
bűnös volt már.

II.

Jó néhány esztendeig egy szál hírt 
sem hallottak felőle. Falujában nem 
tudták, hová lett; ő maga meg úgy 
elfeledte azt a tájékot, mintha soha 
színét sem látta volna. Elbújdosta 
napján déltájban egy kisebb fajta 
mezővárosba ért. A főutcán minden 
udvarba betekintett; hátha szemébe 
ötlik valami. Csakugyan az egyik 
háznál nagy sokadalmat lát, ember
ember hátán szorong. Árverést tar
tottak s egy koldúsbotra jutott bol
dogtalan család istállójából vezették 
ki az egyetlen tehenet s lassan, nagy 
huzavonával forintonként Ígérgettek 
a házra. Pál odament s megtudta, 
hogy a szegény család feje felebaráti 
szeretetből jót állt egy barátjáért a 
korcsmárosnál, barátja a kölcsönzött 
összeggel Amerikába szökött s a hi
telező most a jótállón veszi meg
tartozását. A jövevény is az ígér
getők közé állt s potom áron hozzá
jutott a házhoz, tehénhez, ingóság
hoz. Pénze szépen maradt még, föl
det vehetett volna rajta, de göröngyre 
sajnálta. Inkább kölcsön adta jó ka
matra s három esztendei kamatot 
mindjárt lefogott a kölcsönből.

Maga meg szolgálatba állt az áren
dásnál, segített neki a parancsolás
ban, a cselédség hajszolásában. Úgy 
látszott, a szerencse melléje szegődik. 
Ősszel takarmányt vásárolt össze 
olcsón vagy harácsolt össze kamat 
fejében, tavasszal két-három árán el
adta. Maga is vett fel kölcsön pénzt 
és nyereségre kiadta. Vagyona már 
szépen felhalmozódott, de még min
dig többet kívánt. Evés közben jön 
meg az étvágy. Hire járt, hogy a 
szomszéd határban gazdag kőszén
eret fedeztek fel s társaság alakult 
bányanyitásra. A reménylett búsás 
nyereség fejében boldog-boldogtalan 
kínálta megtakarított filléreit. Cser 
Pál azt gondolta, itt az ideje, hogy

egyszerre, egy csapásra dúsgazdag 
irigyelt ember váljék belőle. Szentül 
hitt a vállalkozók kecsegtető Ígére
teiben, részvényes lett és maga is ta
lált alkalmazást a társaságnál. A szén
keresés nagy hűhóval megindult, ünne
pély ünnepélyt, lakoma lakomát ért, de 
bár jó mélyen leástak, a szén nem 
igen mutatkozott. Kisült, hogy az 
összegyűjtött tőke kevés a vállalat 
felvirágoztatására. A közbizalom lángja 
kialudt, a munkások jó részét elbo
csátották, a kutatás szünetelt. Sok 
keservesen keresett pénz veszett oda, 
Cser Pál sem látta viszont ezreseit. 
Úgy érezte magát, mint a téli időn 
pőrére vetkeztetett utas. A kemény 
munkára nem fűlt a foga s egy pil
lanatra tűnődés, kétségbeesés szállta 
meg: mitévő legyen ? Ő is úgy be
szélt, mint a bibliai sáfár: Nem ka
pálhatok, a koldulást szégyenlem. 
— Baleset volt! — mormogta ma
gában, — de nem baj. Újra kezd
jük a számítást és a sikernek még
sem szabad elmaradni. Ha a szerencse 
magától nem kedvez, kényszeríteni 
kell rá.

Az első kudarc csak mohóságát 
és türelmetlenségét nevelte. Pénzzé 
tette megmaradt vagyonkáját, eladta 
házát s pénzével megindult, mint 
annyian előtte, a mesés kincseket 
ígérő tengeren túli világ, Amerika 
felé. Csalta csábította az aranymezők 
hitető délibábja. Bizonytalan jövendő 
vár rá, de majd csak megbirkózik 
vele. Az erőfeszítés vége mégis csak 
az lesz, hogy álmai megvalósulnak 
s arannyal megrakodva tér csaló
dásai földjére vissza. De nem jutott 
el addig. A kikötő városban, nagy 
néptámadás volt, a mikor megérke
zett. A gyárak és a kikötő munkásai 
tüntetve, zúgolódva járták be az 
utcákat, magasabb bért követeltek; 
mivel kívánságuk nem teljesült, a 
boltok és házak fosztogatásához lát
tak. A hömpölgő áradat Cser Pált is 
akarata ellenére magával ragadta; 
hasztalan próbált szabadulni tőle, 
ha elárulja, hogy nem tart velük, 
ellene is felzúdul az elégedetlenek 
haragos elkeseredése. A tusa végén 
ő is az áldozatok közé került, bele
lőttek lábába s börtönbe, utóbb kór
házba vitték. Ruhája leszakadt róla,

Elmaradottnak tekinthetjük azt a községet, ahol 
fogyasztási szövetkezet nincs I

A fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti be egy-egy 
falu népe m indennem ű h áztartás i és gazdasági c ikkeit és 
ita lszükség letét a leg ju tányosabban , úgyszin tén  ham isí
ta tlan  m inőségben. — A m elyik községben fogyasztási 
szövetkezetét akarnak  lé te síten i, a mozgalom kezdői for
du ljanak  ú tb a ig az ításé rt a  ■ ------ .........................................■ —

a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és Értéke
sítő Szövetkezetéhez, Budapest

IX., Közraktár-utca 34. szám. 26
(Saját palo tájában.) — A HANGYA kötelékéhez m a m ár 
több m in t 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  50 m illió
■ ...........  korona évi forgalom m al. '
Levéloím  : H A N G Y A , B udapest, postafiók 109. szám.
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pénzét, amivel szerencsét próbálni 
indult, a nagy tolongásban ellopták 
tőle. Betegen, pénz nélkül, idegen 
emberek irgalmából éldegélt, míg 
valamennyire fel nem gyógyult. Akkor 
elbocsátották. Hova, merre menjen ? 
Örömest dolgozott volna már, de 
nyomorék létére munkája alig ért 
valamit. Betegágyán eszébe jutott 
egykori káromló beszéde; megtanult 
buzgón, szívből fohászkodni Isten 
segedelméért, amit egykor megvetett. 
A nyomorúság újjászülte bűnös 
gőgös lelkét. Rászánta magát, hogy 
haza megy, elhagyott falujába, test
véreihez, ha még élnek. Talán nem 
verik ki a födél alól, mint a kóbor 
kutyát szokás. Igaz, hogy megbán
totta őket szerencsétlenségével, de a 
kegyelmes Isten, akit megtalált, hozzá 
hajlítja a testvérek szivét s bizony
nyal elsegíti addig. Útnak indúlt, 
nem úgy mint egykor, pénzzel és 
hit nélkül, hanem pénz nélkül, és 
Isten gondviselésébe vetett hittel. 
Országokon bújdokolt végig, száraz 
kenyéren élve, hideg földön hálva. 
Nagy sokára eljutott faluja határába, 
ahol minden rög vádolva szólt hozzá : 
miért hagytál el ? miért sajnáltad ve
rítéked tőlünk ? Mi meg nem csaltunk 
volna 1 Ismerős arcú emberek jöttek- 
mentek mellette, egyik sem ismert 
reá. Felnőttekhez nem mert szólni, 
de egy sarjú leánykát megkérdett:

— Él-e még Cser Pál a falutok
ban kis húgom ?

— Talán Cser Istvánt érti kegyel
med ? Él bizony 1 Ő az én jó édes 
apám. Cser Pál sok esztendő előtt 
elbújdosott tőlünk, azóta hírét sem 
hallottuk. Valaki beszélte, hogy ki
ment Amerikába. Isten tudja, hogy 
megjön-e valaha, mert nem szerette 
a szegénységet.

Az utas szeretett volna még kér
dezni egyet-mást, de a kis leányká
nak sietős útja volt.

— Bocsáson meg kegyelmed, de 
nékem előre kell sietnem. A városba 
belódultam korán reggel egy kis zöld
séggel, tejjel, vajjal, mivel, azután 
megkéstem. Pedig nem szeretnék a 
templomból elmaradni. Ma hirdeti 
először az Isten igéjét az én testvér 
bátyám, aki papnak készül. Isten 
segítségével kijárta az iskolákat s 
pár hét múlva már felszentelik. Na
gyon derék s jó fiú. Mindenki örül 
rajta, hogy ennyire segítette az Isten ! 
Isten áldja meg kegyelmedet!

A szegény koldús összeszedte ma
radék erejét, gyorsabban lépegetett, 
de bizony nem győzött a friss járású 
leánnyal. így ment, mintha sebes

szárnyak röpítették volna. Hagyján I 
Mégis oda ért időben a templomhoz, 
ahol réges rég nem járt. Meghúzó
dott az ajtónál s hallgatta amint a 
hivek énekelgették:

Mind jó amit Isten tészen,
Dorgálása nem tesz kárt.
Nem célja, hogy megemésszen,
Bár tölt keserű pohárt.
Békén tűröm,
Mert az üröm 
Kezéből Istenemnek 
Orvossága lelkemnek.

Szemeiből sűrűn patakzott alá a 
könny. Áhítattal figyelt az ifjú pré
dikátorra, aki fönt meggyőződéssel 
hirdette, hogy az Úr nem hagyja el 
azokat, akik benne bíznak. Keserű
séggel látogathat, üröm pohárral itat
hat, de búsulása csak ideig tart, 
jóvolta, kegyelmes szeretete ellenben 
örökkévaló. Csodás változást érzett 
egész valóján, megnyugvás költözött 
leikébe. Imádkozott és áldotta az 
Istent, hogy nem mindörökké feddő- 
dött vele s nem tartotta meg mind
végig az ő haragját. Azután az erőt
lenségtől, kimerüléstől elszenderedett 
s nem ébredt fel többé. Ott borult 
rá a halál éjszakája, mikor töredel
mes imádság által lelke megtisztult 
a föld porától, szennyétől. A nyugodt 
boldog kimúlás letörölte ábrázatáról 
a kínok és csalódások barázdáit s 
az idősebb emberek ráismertek benne 
Cser Pálra. Követ egyetlen egy se 
vetett reá, hiszen amikor Isten már 
dorgált, emberek kárhoztatása már 
vétek volna. Megitélhetik-e esendők 
az elesettet? bűnösök a vétkezőt? 
Ne ítéljetek hogy ne Ítéltessetek.

Pünkösdi emlékek.
Rajz. Irta: Kozlayné Jenes Jolán.

Felhőtlen tiszta éggel, friss, harma
tos májusi hajnallal virradt az em
beriségre Pünkösd első ünnepe. De
hogy birtam volna a rideg falak közt 
maradni én, a pár napra falura került 
városi leány. Az első napsugárral 
ébredtem, s pár perc múlva már út
ban voltam. Hova? Mit tudtam én, 
egészen ismeretlen e vidékkel. Csak 
ki a faluból a harmatos rétek felé, 
mindenütt a patak mentében. Oly 
keskeny volt az ösvény, hogy alig 
lehetett lépegetni rajta, mert úgyszól
ván a hegy lábait mosta a patak. Jó 
negyedórái út után hirtelen egyet 
kanyarodott a meder s elébem tárult 
egy völgy, melynél bájosabbat költő 
még meg nem énekelt. Megigézve 
álltam meg. Édes boldogság töltötte

meg szívem e nyugodt, fenséges kép 
láttára. Templomban éreztem magam. 
Igen, a természet dicső nagy tem
plomában, melynél remekebbet nem 
alkothatott még emberi kéz. A vén 
mohos kőszirthez támaszkodva, hall
gattam a madarak énekét. Ennél 
szívhezszólóbb kórus még nem zen- 
dült meg soha a világ legelső tem
plomában sem. Élveztem a völgyi 
virágok mámorító illatát, melyek mint 
ezernyi ezer lélek hálaadó fohásza, 
— szállottak ég felé, — és átéreztem 
azt a dicsőítő Hymnust, melyet szí
vem halk dobbanása mondott el a 
Mindenhatónak, — gyönyörű, de 
szavakkal soha ki nem fejezhető mó
don és formában. Ilyen lehetett az a 
hely, hol a bibliai Péter elragadtatás
sal így kiálltott fel: Mily jó itt ne
künk Uram, építsünk három hajlékot.

Körültekintve a völgyön, csodál
kozva akadtak meg szemeim egy 
teljes virágzásban pompázó nemes 
rózsatőn. Élső pillanatban szinte bán- 
tólag hatott rám ittléte. Mit keres a 
kertészek dédelgetett kedvence itt a 
vad természet ölén ? De a másik pil
lanatban már hódolattal és gyerme
kes örömmel futottam hozzá. Legyő
zött a szépség, a bűbáj, mely e ne
mes virágból csak úgy sugárzott. 
Egyike volt azoknak a halvány piros 
rózsáknak, melyeknek illata ábrán
dossá teszi a legkiégettebb szívet is. 
Egy pillanatra felébredt bennem a 
botanikus is. Már fel is ütöttem Linné 
könyvét, kirándulásaim ez elmarad- 
hatlan kísérőjét, de aztán szinte el
löktem e gondolatot magamtól. Én 
azzal profanáljam a természet e re
mekét, hogy tudományos módra azt 
határozzam meg, melyik sereg, hánya
dik rendjébe tartozik ? Nem, nem so
rozlak be én édes szép virágom egy 
nővénycsaládba sem, mert én úgy 
akarlak tudni, hogy te egyedül állsz, 
te vagy a virágok királynője. Igen a z! 
A szépség, az illat, a báj koronás 
virága. S íme a királynőnek még test
őrei is vannak, kik büntetlenül nem 
hagyják a merénylőt. Hegyes, éles 
tövis fúródott kezembe, mikor a sze
relem ez élő jelképeiből letéptem 
egyet.

Épen a harmadik harangszóra ér
tem be a faluba. Jókor arra, hogy 
résztvehessek én is az ünnepi isten
tiszteleten. Szívem telve volt élet
örömmé', s hálával a Mindenható iránt, 
ki oly szépnek teremté ezt a világot 
s megadta nekem a képességet gyö
nyörködni abban. Óh bizonyára — 
így gondolkoztam — a lelkésznek, 
ki ma a Szentlélek eljöveteléről, an-
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nak vigasztaló, bátorító erejéről fog 
beszélni, kevés olyan megértő, fogé
kony lelkű hallgatója lesz, mint én.

Egyszerű volt a hajlék, mit Isten 
dicsőségére emelt a falu szegény népe, 
de a fényes napsugár beözönlött a 
magas ablakokon, aranyos zománccal 
vonva be a legegyszerűbb tárgyakat 
is. Ott rezgett az idősebbek áhitatos, 
valamint a fiatalok gondtalan orcáin, 
s aranyos glóriával vette körül a szó
széken álló agg lelkész ezüstös fejét. 
Lelkesedéssel, meggyőző erővel hir
deti a szentlélek eljövetelét, s annak 
üdvösséges munkáját, világot átfor
máló erejét. S a buzgó egyszerű 
evangélikus nép szomjas lélekkel fi
gyeli minden szavát.

A szent beszéd és ima végeztével 
felhangzik ismét a lelkész szava : 
„Házasulok hirdettetnek először“
. . .  Mialatt folytatja, a lányok sorában 
érdeklődő suttogás támad, s lopva, 
vagy nyíltan mindnek egy társnőjü
kön pihen meg kiváncsi vagy résztvevő 
tekintete. Fejét lehajtva, halványan 
remegve áll soraikban a gyönyörű 
hajadon, szemeiből vissza nem fojt
ható nagy könnycseppek gördülnek 
alá. Végtelen részvét támadt szívem
ben iránta. Nem magamért, ő érte 
könyörögtem : Óh szentlélek úr Isten, 
mutasd meg hatalmadat, munkáld 
erőddel, hogy békesség szálljon ebbe 
a szegény, háborgó leány szívébe is.

Templomból kijövet utána mentem. 
A tisztelendő úr életpárja, a kedves 
öreg néni, aki ismerte a falu apraját- 
nagyját, valamint azok búját gondját 
is, már ott áll a leánnyal a kiskert 
ajtóban. Reá néz hosszan, jóságos 
tekintete, mialatt annak testét újra 
átjárja a hangtalan zokogás.

— Elhiszem édes lelkem, hogy fáj
neked — hallom a papné szavát — 
szerettétek egymást, s te hűségesen 
vártál reá, s most mégis mást. . . .  
— De ne sírj édes lányom, az Isten, 
aki megszomorított, meg is vigasztal. 
A szentlélek, kinek eljövetelét ma 
ünnepeljük, azért jött a világra, hogy 
elrontsa azt, ami romlásunkra s építse, 
ami javunkra válik. ,

Magához ölelte a leányt, moso
lyogva simogatta meg orcáját. — 
Ugye hiszed, hogy Isten mindent ja
vunkra rendel, ha véges eszünkkel 
nem is tudjuk mindjárt felfogni bölcse- 
ségét ? — kérdezte a papné ajka.

— Hiszem — felelte vissza a lány 
komoly pillantása, s lehajolva hála
telten csókolta meg a jóságos öreg 
kezeket. S azután a többiek után in
dul, s bár szempillái még nedvesek 
a könnytől, de tekintetét már bizó

reménységgel hordozza körül a tavasz 
üde lehelletétől új életre kelt természet 
csodás gyönyörűségein.

Az idős nő megnyugodtan tekint 
utána, mert tudja, hogy most már 
azt az egy szívet is, amelyet nem 
birt meggyőzni a hit szava, meggyőzte 
a szereteté, — mert nem hiába mondja 
a szentírás: Ha az egész világ elhagy 
is, megmarad a hit, remény, szeretet, 
ez a három. Ezek között pedig leg
nagyobb a szeretet.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel ballákot.
Június 7. vasárnap, Luk. 8, 1—3.

„ 8. hétfő, Ján. 3, 1 —10.
„ 9. kedd, Ján. 3, 11 — 21.
„ 10. szerda, Ján. 10, 1—11.
„ 11. csütörtök, Ján. 10, 12—21.
„ 12. péntek, Ján. 10, 22—31.
„ 13. szombat, Ján. 10, 32—42.

Ami erősebb az  em bernél.
Elbeszélés. Irta: K a p i Béla.

Tizenkilencedik fejezet

Az otthoniak .
Szegény Földes Gyurka I Bezzeg 

az ő élete napjai nem repültek olyan 
sebes szárnyalással, mint Istenes Mi
hály éi. A fegyházban ólomlábon jár 
az idő, iszonyatos lassú cammogással 
megy tovább, mint a féllábu mankós 
koldus, kinek útja nincs kimérve, 
hanem éppen csak addig járja az 
országútat, míg a legelső pajtába, 
szénafekvőhelyre behívja a szegényen 
könyörülő meleg érzés. És az a bor
zasztó egyformaság I. . .  Egyik nap 
olyan, mint a másik I Nincs benn 
változatosság I Az embernek nincs 
mit várnia és reménykednie. Igaz 
ugyan, hogy az élet viharát járó em
ber sokszor megcsalódik, kenyérszerző 
mukája se közelit mindig az aratás 
idejéhez, emberekkel való érintkezése 
is sokféle keserűséggel jár, — de 
nincsen-e a csalódásban is a boldog
ságnak egy része?... Nem öröm-e 
maga a küzdés, ha mindjárt hiába
való is, tenger szenvedésért nem kár
pótol-e a szabadság napjának egyet
len verőfényes sugara, mely szemünk
be mosolyog, lelkűnkbe világít?...

Az első esztendő után könnyebbre 
fordult szegény Gyurka helyzete. 
Megnyílt magánzárkája ajtaja s ő is, 
a többi régi fegyenccel együtt, mun
kára mehetett a műhelyekbe. Ekkor 
érezte; micsoda áldás, midőn az em

bernek szabad dolgoznia. Nem egy
szer átvillant agyán, hogy sok-sok 
dolgot tanyarizű kötelességnek néz a 
követelező ember, holott ha őszintén 
szemébe néz az életnek, hát a leg
gyönyörűségesebb jogát ismeri fel 
benne. Hányán zúgolódnak a munka 
ellen, pedig az tiszta öröm és bol
dogság. Hányszor mondogatják: mu
száj imádkozni, pedig a boldogság 
ott kezdődik, ahol megértik, hogy 
szabad imádkozni. A bibliaolvasásról 
is azt gondolják sokan, hogy az va
lami különös érdem, pedig bizony 
senkivel se tesz jót az ember, ha az 
örökélet könyvét olvasgatja, hanem 
csak önmagával. Most érzi ezt leg
inkább, midőn nagy szomorúságában 
a biblia lett egyetlen vigasztalása. 
Nem is tudott nélküle meglenni. Úgy 
megüdült az igazság beszéde után 
lelke, mint májusi harmathullásra a 
tarka virág hímezte mezőség. Reg
gel ez volt az első, este utolsó 
gondja. Csodálatos hatását is minden
nap érezte. Valami csöndes nyugalom 
lopózott szívébe. Százszor is elmon
dogatta, hogy a szenvedés sokszor 
próbatétel, mellyel az Úr hitünk ere
jét próbálja meg. Ebben a gondolat
ban azután megnyugodott.

A nyomorúság iskolája imádkozni 
is megtanította. Kezdetben csak sza
vakat mondogatott, később érezte, 
hogy a szíve-lelke is megmozdul s 
igazán beszélget Istenével. Attól kezdve 
érezte, hogy viszatért Istenbe vetett 
bizodalma. Imádkozása csak még job
ban elmélyült folytonos bibliaolvasása 
által. Úgy érezte, hogy ő elmondja 
kéréseit, a jó Isten pedig a bibliában 
adja meg válaszát. Nem egyszer rá
jött arra, hogy rosszul imádkozott. 
Ilyenkor kijavítgatta saját magát s 
igyekezett igazán Jézus lelke szerint 
imádkozni.

Az öreg lelkész csodálkozva látta 
Földes Gyurka átalakulását. A zúgo
lódó, eget ostromló emberből türel
mes keresztyén lett. — Bízom az Is
ten jóságában, — mondogatta. Min
dennap imádkozom, hogy szabadítson 
ki s adjon nekem igazságot. Tiszte
lendő ur, én hiszem, hogy az Isten 
meghallgat! . . .

A lelkész nem tudta: mit gondol
jon tulajdonképpen erről az esetről. 
A vizsgálat, az ítélet terhelő volt, 
Gyurka pedig mindig csak ártatlan
ságát bizonyította. Kutató szeme száz
szor is végigvizsgálta arcvonásait, 
kérdezgette, faggatta, könyörgött neki, 
hogy legyen hozzá őszinte, könnyít
sen lelkiismeretén, de Gyurka meg
maradt amellett, hogy ő ártatlan.
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A munkateremben pontos munkás 
volt. Kezdetben a sámfakészítők közt 
kapott helyet. A szíj-átvetős kerekek 
közt felhőző fürészporban dolgozga
tott. Megosztott munka volt, tíz ké
zen is átment a fadarab, míg végre 
lecsiszolt, kipolitirozott sámfa lett be
lőle. Szeme nem bírta a nagy port. 
Először a kerti bútorok termébe tet
ték át, hol szebbnél szebb székeket, 
asztalokat, padokat készítettek, majd 
később a rézdíszítmény teremben 
dolgozott. Rézszalagot húztak ki gép
pel, hosszú, vékony csövet formáltak 
belőle, azután a csövet apró gyöngy
szemekre osztották. Mikor a fénye
sítő kezéből kikerült, ragyogott, mint 
az arany. Más dolgokat is készítet
tek. Az egyik teremben rézbutorokat, 
rézágyakat, mosdóasztalokat, a má
sikban gipsz-szobrokat, aszbeszt-ké- 
peket. Mikor a városi üzletek kira
katában meglátja az ember ezeket a 
holmikat, nem is sejti, hogy ezek a 
szerencsétlen vezeklő emberek ké- 
szítgetik.

Az otthonról jövő értesítések meg
nyugtatták. Ágnes nem dobta magát

a kétségbeesés karjaiba, hanem bát
ran, Istenbe vetett bizodalommal tel
jesítette nehéz kötelességeit. A más
kor siránkozó asszony biztos itéletű, 
gyors felfogású, határozott cselek- 
vésü asszony lett. Lassanként háza- 
táját is rendbehozta. Egy esztendő 
óta tehén is állt az istállóban s az 
udvaron vidáman szemezgetett a sok 
majorság. A takarékpénztárban fel
vett adósságot pontosan fizetgette, 
sőt titokban arra is gondolt, hogy az 
istállót cseréptetőre veszi. Tűz volt 
a faluban, megijedt, hátha nagy ára 
lenne tehetetlen szegénységének 1. . .

Levelében az öreg Ábrahámról is 
ejt egy szót. Megvan az is szegény 
az egyszerű, száraz kenyéren. Csön
des, szerény ember lett belőle; régi 
kevélységének árnyékát is elfujta saját 
nyomorúsága. Jó szívvel, hálásan 
fogadja, amit nyújtanak neki. Az es
téli bibliaolvasásban és imádkozásban 
is buzgón résztvesz. Most már a 
nyelve is könnyebben forog, néha 
elbeszélget övéivel. Mikor múltkori
ban azt a részt olvasta Róza asz- 
szony : „békülj meg a te atyádfiával,

míg vele egy úton vagy*. . .  csön
desen mormogta maga elé: — én 
megbocsátok neki 1. . .

Ágnes nem állhatta szó nélkül. 
Torkát fojtogatta a sirás, valahány
szor észrevette, hogy öregapja még 
most is Gyurkát tekinti romlása oko
zójának s a szegény Andris gyilko
sának.

--  Nem úgy, nagyapa, — mondta 
csöndesen. Szegény Gyurka ártatlan, 
neki nem kell megbocsátani. Legfel
jebb neki van oka az emberek sok
sok gonoszságát megbocsátani.

Az öreg Ábrahám arcát lilás vö
rösre festette a harag. Reszkető ke
zével nagyot csapott az asztalra. Mon
dani is akart valamit, de csak dado
gás jött ki a száján. Az utolsó éne
ket az este nem mondta a többiekkel, 
még a kis Rozikát is félrelökte, mi
kor ágyához akarta vezetni. Többet 
azután nem is emlegették ezt a dol
got. Lassanként beletörődtek abba, 
hogy Gyurkáról csak maguk közt 
beszélgethetnek ; az öreg Ábrahám 
szivében olthatatlan és vak a gyű
lölet. (Folytatjuk.)

Olvasóinknak, munkatársainknak s 
lapunk barátainak Istentől megáldott, 
boldog ünnepeket kívánunk!

A z e g y h á z  köréből.
Uj udvari tanácsos. A király, mint a 

hivatalos lap jelenti, zólyomi Wagner Géza 
dr. budapesti ügyvédnek, a budapesti ev. 
gyülekezet felügyelőjének, a közélet terén 
szerzett érdemei elismeréséül, a magyar 
királyi udvari tanácsosi címet díjmentesen 
adományozta.

Nagy alapítvány. A kevés lelket szám
láló zsédenyi (Vas-megye) leánygyülekezet
ben a keresztyének hilbuzgó áldozatkészsége 
újul meg. Nem régen az egyik gyülekezeti 
tag, Joós István saját házát és telkét aján
dékozta iskola céljaira, mely nagylelkűséget 
a miniszter külön leiratban is megköszönt, 
most pedig egy másik zsédenyi gyülekezeti 
tag Joós Pál, mintegy 50 ezer kor értékű 
vagyonának végrendeletileg a gyülekezetét 
tette örökösévé. Isten gazdag áldását kér
jük a végrendelkezőre, nemes elhatározá
sára s arra a gyülekezetre mely az élő 
hit felemelő erejét érzi s az igaz emléke 
zetét majdan őrzi!

Új esperes. A békési esperesi állásra 
Veres József utódjának Reviczky László 
kondorosi lelkészt választották meg. Adjon 
a Mindenható az új egyházi vezérnek új 
munkakörében erőt és áldást!

Lelkészválasztás. A sajógömöri ev. 
gyülekezet Egyed Aladár rozsnyói segédlel
készt választotta meg lelkésznek. Isten ál
dását kívánjuk működésére 1

Gyászrovat. Isten magához szólította 
Szeberényi Vilmos szilbácsi (Bács-Bodrog m.) 
lelkészt, ki 38 éven át munkálta az Úr 
szőlőjét. Áldott legyen emlékezete.

Felolvasó estély. A pesti magyar egy
ház Tabitha-jótékony nőegylete felolvasó
estélyt rendezett, melyen Raffay Sándor 
lelkész amerikai útjáróí tartott igen tanul
ságos felolvasást. Az estélyt az evang. tem
plomi karének-egyesület éneke vezette be 
és fejezte be.

Nőegyleti munkálkodás. A meszleni 
evang. nőegylet legutóbbi gyűlésén 30 kor. 
szavazott meg egyházi intézetek segélyezé
sére. A templom belső díszítésére 280 kor. 
költött. Ugyanezen célra az acsádi ev. nő- 
egylet 140 kor. adott.

A pozsonyi ev. líceum ifjúsága május 
30-án tavaszi mulatságot rendez, mely bi
zonyára ez évben is szépen sikerül.

Adomány. T o m csá n yi Béláné (r. kath.) 
és H ainbeck  Károlyné (r. kath.) bécsi lako
sok a szentgotthárdi ev. templom részére 
egy gyönyörű kivitelű értékes oltár- és szó- 
székterítőt adományoztak. A jó Isten gaz 
dag áldása nyugodjék az adakozókon.

Egy amerikai gyülekezetből. A De- 
troit-mich-i (Észak Amerika) I. ág. hitv. ev. 
egyház nagy lelkesedéssel lelkészévé válasz
totta Vályi Gusztáv ev. lelkészt, kit meg
érkezésekor feleségével együtt meleg fo
gadtatásban részesítettek. Másnap a lelkész

megtartotta első prédikációját, mely könnye
kig meghatotta a jelenlevőket. Az egyház 
erejéhez képest, tisztességes megélhetést biz
tosított a lelkész számára, ki nehéz mun
kájában hűséges támogatót talál feleségé
ben. A tanítónőképezdét végzett kedves 
tisztelendőné asszony végzi a kántori teen
dőket, ugyancsak ő segédkezik a gyerme
kek oktatásában is. A gyülekezet áldozat- 
készségét s a lelkész buzgó fáradozását 
mutatja, hogy ezen rövid idő alatt 1800 
kor. gyűlt össze harangra, amelynek fel
szentelését s az új modern lelkészlak föl
építését, ez év őszre tervezi a gyülekezet.

Az ég áldása legyen nemes törekvé
seiken !

Itthonról.
A király egészsége. A király egészsége 

majdnem teljesen helyreállt. A köhögés még 
időnkint jelentkezik ugyan, de a sűrűsödés 
már laza. A király most is elvégzi szoká
sos napi munkáját.

Kossuth Ferenc m eghalt. A hosszú, 
majdnem emberfeletti haláltusa véget ért. 
Kossuth Ferenc, a iánglelkü Kossuth Lajos 
fia befejezte életét. Utolsó hetekben bor
zasztó sokat szenvedett, úgyhogy valóság
gal megváltás volt számára a halál. Jajga
tása és kiáltozása még az utcára is lehal
latszott. Temetése csütörtökön ment végbe 
óriási részvét mellett. Az egész ország kép
viselete kisérte utolsó útjára Kossuth Lajos 
fiát, ki édesatyja mellett kapott sírhelyet. 
Az egyházi gyászszertartást Raffay Sándor
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budapesti evang. lelkész végezte. A teme
tésen testületileg vett részt a budapesti 
gyülekezet presbitériuma, melynek az elhalt 
tagja volt. Kossuth Ferenc 1841-ben szüle
tett, mint mérnök külföldön működött s egy 
angol kénbányának volt igazgatója. Apja 
halála után 1894. március 30-án visszatért 
Magyarországba s a függetlenségi párt ve
zére lelt. A koalíciós kormánynál kereske
delemügyi miniszter volt. Mérsékelt állam
férfi volt, ki rendesen a békés kibontakozás 
mellett emelt szót. Most már elvégezte földi 
pályafutását s övé az örök nyugalom. Ál
dott legyen emlékezete !

Árvizveszedelem Erdélyben. A múlt 
hét nagy esőzései következtében a Maros 
vize annyira megdagadt, hogy a folyó több 
helyen kilépett medréből. Legnagyobb a 
veszedelem Máriaradnán és Lippán, ahol 
az alacsonyabban fekvő helyek viz alatt 
állanak.

Hetvenhat ház leégett. Somogy-megyé- 
ben Danasán községben kigyulladt egy istálló 
és a lángok a nagy szélben rohamosan ter
jedtek el a szomszédos épületekre.

A gyermeknap eredménye. Budapesten, 
de a vidéken is évenkint gyermeknapot 
tartanak s azon az elhagyott gyermekek 
javára gyűjtenek, Budapesten ez évben utcai 
gyűjtésből összegyűlt 101.788 korona 77 fill., 
amihez járul még a házfelügyelők gyűjtése, 
ami hat-hétezer koronára tehető. Az össze
gyűjtött pénz között 25 mm. kétfilléres volt.

Az o rsz á g  dolgáról.
A közős bizottság múlt héten a közös 

külügyi költségvetést tárgyalta.
A főrendiház múlt héten ülést tartott, 

amelynek napirendjén voltak a többi kö
zött az országgyűlési képviselőválasztó
kerületek részletes beosztásáról, a védkö- 
teles egyénekre vonatkozó kivándorlási 
tilalom érvényének lejárata, illetve az ut- 
levélkiadási tilalom visszavonásáról szóló 
miniszteri jelentések, stb.

A  n a g y v ilá g b ó l.
Tampiko elpusztult. A Mexikó és az 

Eszakamerikai Unió között való béketárgyalások 
folynak ugyan és mégis a mexikói fölkelők, 
akik nem fogadták el a fegyverszünetet, Tam- 
pikót, Mexikó legvirágzóbb tengerparti városát, 
amely a közelében fölledezett petróleumforrá
sok révén az utóbbi két évtizedben hihetetlen 
mértékben föllendült, heves ostrommal bevet
ték és földig lerombolják. Az Eszakamerikai 
Egyesült Államok sok polgára rengeteg összeg 
erejéig érdekelve van Tamkikóban.

S ZER KES ZTŐI  ÜZENETEK.
------*—

N. Oy. Zsédeny. A kérdezett dologban 
nem tudok felvilágosítást adni. Nem tudom, 
hogy kik vannak megbízva s mire várható 
a döntés. A cikk minden esetre jönni fog, 
csak egy kis türelmet kérek. Szív. üdv. — 
Kné I. J. Pazdics. Hálás köszönet a szép 
cikkért. Hirdetést illetőleg máskor is öröm
mel állunk rendelkezésére. — E. J. Sbánya. 
Köszönöm. A jövő évfolyam számára te
szem el, mert tervem a lapot ily irányban 
kiépíteni. Levélben többet. Szív. üdv. — 
H. J. Sbánya, K. B. Bujfalu, M. S. Npátró. 
Köszönet, legközelebb sorra kerül.

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

malmából Körmend, 1914. évi május hó 28-án.
Búza 27.20, Rozs 19.20, Árpa —.—, Zab 

—.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

Toronyóra- 
25 készítő.

Sándor Ferenc
K ö r m e n d e n .

(Vasmegye.)

Alapíttatott 1886-ban. 
Saját házában.

|  K i t ü n t e t v e : |
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bér mentve.

Szalóky 2I'’ 
Zsigmond
szobrász és kőfaragó

Celldömölkön.
Szentháromságtér.

Homokkő-, már
vány-, gránit-, 

syenit sirkőrak- 
tára.

Kataszteri föld
méréshez szüksé 
ges köveket rak

táron tartok. 
Épületmunkát és 
mindennemű javi 

tást elfogadok.

V a j- e la d á s .
Kitűnő, házilag ké
szített vaj. öt kilós 
postacsomag bér
mentve 13 korona. 
Kozlay Józsefné 
Pazdics (Zemplén 
megye.) 3-3

EdEgaasaE
Elsőrendű harnnggyar, szerel a ki
tűnő Pozdecli-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangön tő - és 

harang fe lszere lő  gyár

B udapest, R ó z sa -u tca  5 1 -5 3 .
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal m inden e szakm ába vágó 
m unkát, u. m .: első rendű  h a ra n 
gok szállítását, régi harangok  át- 
ön tésé t, régi harangok  á tsz e re 
lését Pozdech-féle fo rg a th a tó  ö n 
tö ttvas-koronára , e se tleg  fo rg a t
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

p o tt csapok k icseré lését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat ju tányos áron . 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, sa tu t stb . e szakba  vágó m unkát. Ju tányos árak , 
pon tos és tisz tesség es  kiszolgálás. Árlap és költségvetés k ívánatra  I 

K ívánatra s a já t  költség em en utazom  a  helyszínére. “UWE,
E{IEgg33HIE

Feiwel
Lipót
utódul

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  2«;

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X .,  K olozsvári-u tca  13.

Árjegyzék ingyen és bérmentve!
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GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alapittatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

Egyházi munkák
b e s z e r z é s e

előtt kérje erre a célra kiadott legújabb 
egyházi árjegyzékemet, mely felülmúlja a 
szakmában eddig kiadott összes árjegyéke- 
ket. Szívesen küldök kiválasztásra szószék- 
és oltárterítőket, valamint költségvetés

sel is készséggel szolgálok.

Bérezi D. Sándor
n ő i k éz im u n k a  n a g y ip a r o s

B u d a p e s t ,  D esew ffy-utca 5.
Alapittatott 1883-ban. e-io

kiadása

A Dunántúli ég. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászon kötésben, táblán k e h e l ly e l ................................................K 2.20
Egészvászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
Egyszerű bőr „ „ „ „ arany „ „ 6*—
Párnázott „ „ „ „ dobozban * „ „ 8.—

„ borjubőr „ „ „ „ „ * * 12.—
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ » 1 2 '-
Dallamos könyvecske a Kér. E n e k esk ö n y v h ö z ........................... ......  —.24
Fenti árakból m indazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés  m ellett egyszerre (kötésre való tek in tet nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek  m eg, 25°/o árengedm ényben részesülnek, de a szállítási költ
séget m indenkor a  rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell viseln ie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

S. KOVATS 
MENYHÉRT
m ű-orgona építő  in tézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólainu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást,

__ _________  hangolást mérsékelt árak
mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását.___________ 21

á̂ 2_SÍ2> -US

<1

a

A lapittatott 1816-ban. Tiz évi jó tá llás

SELTEN H O FER FR IG Y E S FIA I
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntődéje.
Ajánlják legjobban berendezett

harangöntődéjüket
a t. községeknek és egyházak
nak. Harangok bármely nagy
ságban és zengzetben, csak a 

legfinomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal öntet
nek. R ep ed t harangok újra
öntetnek; ezek, valamint az új 
harangok is a már meglévők
höz teljes összhangzatba öntet
nek. M inden harang hangja  
előre határoztatik m eg. 
Különösen figyelmeztetjük sza
badalmazott kovácso lt vas
ból kósBÜlt szerkezetünkre  
nagy harangok részére, mely 

által ezek könnyen húzhatók s a falakat nem rázzák. 
Fakoronákkal biró harangok ezen szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. K o v á c s o l t  v a s b ó l  készült tűzmentes

h a r a n g f á l l  v á n y o k a t  9
célszerű szerkezetben olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 
K öltségvetések k el és k ép es árjegyzékkel kivánatra 
------------------postafordultával szo lgá lu n k .-------------------

xH" <3,4 HDR
Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon,
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VALLÁSOS NÉPLAP.
Megjelenik novembertől februárig minden vasárnap, márciustól októberig 

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési á ra  egész  évre közvetlen küldéssel 2 korona  5 0  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak , kézira tok  és .m inden
nem ű m egkeresések  a szerkesztőség  cím ére KÖRMEND-re (V asvárm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is .

T A R T A L O M :  N o v a k  G y u la :  Isten nagysága. (Vers.) — Ifj. S trá n e r  V ilm o s: A harmadik parancsolat. — C site  K á r o ly :  A 
testvér csizmája. (Elbeszélés.) — H o rvá th  S á n d o r :  Egy beteg fohásza. (Vers.) — K a p i  B é la :  Ami erősebb az embernél. (Elbe

szélés.) — Ország-Világ.

Isten  nagysága.
Irta: Novált Gyula.

Isten nagyobb a világnál, 
Tengereknél is mélyebb, 
Parancsára támad és tűnik | 
Minden halandó élet.
Ki is merne pörbeszállni 
Akaratával szemben ? 
Csalfaságon felül áll ö, 
Véghetetlen nagy szellem.

Hiába is dacoskodnál,
Ha Ő téged elitéi,
Isten ellen segítséget 
Nem találsz’te senkinél.
Szeme előtt nincs elrejtve 
Semmi rejtélyes talány,
Még a balga is belátja:
Csak az Úr segít baján.

Ám ha szíved megrostálod,
S kezed összekulcsolod: 
Összezúzod bűneidet,
Fényben ragyog homlokod — 
Akkor hozzá emelheted 
Könnybenázó ajkadat,
Nem félsz többé s elzengheted 
Rémetüzö dalodat.

Mind, ami bánt: elfelejted, 
Gyors folyamként elrohan, 
Lopva, mint az esti szellő, 
Fájdalmad úgy elsuhan. 
Napfény ragyog hajlékodban, 
Hajnal lesz az éjszaka, 
Föltündöklik büszke fénnyel 
Boldogságod csillaga.

A harm adik  p aran cso la t.
Irta: ifj. S tráner Vilmos.

II. Móz. 20, 8—11.
Egy keresztyénné lett néger így 

szólt egy alkalommal urához, egy 
hollandi paraszthoz: „Megengeded
uram, hogy egy kérdést intézzek hoz
zád?“ — „Nos hát, hadd halljam l‘ 
„Vájjon mit szólnál ahhoz, uram, ha 
hét tehened volna s hatot közülök 
fiadnak adnál, magadnak pedig csak 
egyet tartanál meg s ekkor fiad el
venné tőled az *olsó, hetedik tehe
nedet is, vájjon mit tennél fiaddal?“ 
Felelet: „Mit? Beperelném és becsu- 
katnáml“ A neger: „De te, uram, 
mit teszel ? Hét napja van a hétnek, 
ezek közül az Úr Isten hatot néked

adott, hogy magadnak dolgozz, csak 
egyetlen egy napot tartott meg a 
maga számára, hogy azon az egy 
napon az emberek ő néki szolgálja
nak és előtte mutassák be hódolatu
kat. És mit tesz a legtöbb ember, mit 
teszel te is uram ? Elveszed a jó Is
tentől még azt az egyetlen egy napot 
is, hogy saját céljaidra fordítsd és azon 
a napon is nem Őnéki, hanem saját 
magadnak szolgálsz. A gazda nagyot 
nézett szolgájának bölcsességén, kot
nyeles, tudákos embernek mondta 
ugyan — de ezentúl arra törekedett, 
hogy el ne rabolja a jó Istentől a 
hetedik napot.

Kedves olvasóm I Sok igazság van 
ebben az egyszerű kis történetben. 
Az embereknek zöme hovatovább 
ahhoz a hálátlan, rossz fiúhoz hason
lít, aki fenntebbi történetünk szerint 
elrabolja utolsó tehenét, ahelyett, hogy 
köszönetét mondana apjának jóságá
ért. Az emberek mindinkább megfe
ledkeznek a harmadik parancsolatról: 

E m l é k e z z é l  m e g  a  s z o m b a t  n a p r ó l, 
h o q y  a z t  m e g s z e n t e l j e d ! “ A templo
mok évről-évre üresebbek lesznek, 
de helyette m e g te ln e k  — a k o r c s m á k .  
Istennek ajándékait és jótéteményeit,
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amelyekkel gyermekeit napról-napra 
elárasztja, atyai kegyelmét, amelynél- 
fogva az Ő napját feltámasztja mind 
az igazaknak, mind a hamisaknak 
(Máté 5, 45), azt örömest és szívesen 
fogadják, de a hálára, köszönetre tá
volról sem gondolnak, hanem még 
többet akarnak s azt a napot, amelyet 
az Úr a maga tiszteletére és dicső
ségére rendelt, saját önző céljaikra 
használják fel s ahelyett, hogy ezt a 
napot az Úr házában töltenék, felke
resik a korcsmákat és vagy annak 
zajában, vagy vasárnapi munkával 
szentségtelenítik meg. Sok ember 
olyan, mint az a kis gyermek, kit, 
midőn mindenféle jóval árasztottak 
el és ajándékoztak meg, ahelyett, 
hogy megköszönte volna, arra a kér
désre : „Na mit mondasz kis fiami' 
azt felelte: „Kérek még többet!“ 

Pedig, sajnos, az embereknek nagy 
része ilyen telhetetlen I Vájjon hasz
nálnak-e maguknak, vagy családjuk
nak, ha a vasárnapot is felhasználják 
munkára ? Az a kis pénz, amit aznap 
keresnek, sohasem lesz hasznukra, 
áldást sohasem hoz a házra 1 A va
sárnapi munka előbb utóbb káros 
következményekkel jár és nagyon, 
de nagyon megboszulhatja magát. 
Hisz nemcsak arra rendelte az Úr az 
ünnepnapot, hogy azon Néki szolgál
junk, Néki tiszteletet tegyünk, hanem 
azért is, hogy azon a napon kipihen
jük magunkat a hétnek munkájától. 
Hisz még az állatnak is szüksége van 
pihenésre, mennyivel inkább az em
bernek. Vagy talán az ember itt is 
kivétel? Jellemző a következő, rövid 
kis történet: Egy utazó beszéli:
„Midőn egy alkalommal Pennsylvá- 
niában elhaladtam egy kőszénbánya 
mellett, annak közelében nagyobb 
darab füves térséget pillantottam 
meg, amelyen egész sereg öszvér 
állott tétlenül. Kérdésemre, hogy 
vájjon miért állnak ezek itt, egy kis 
fiú, aki kalauzolt, elbeszélte, hogy 
ezek az állatok egész héten keresztül 
lenn a sötét kőszénbányában dolgoz
nak. Hetenként egyszer, vasárnap 
felhozzák őket, mert különben meg
vakulnának s amúgy is pihenésre 
van szükségük. Ha valaha később a 
vasárnap megszenteléséről hallottam 
beszélni, mindig ezek az öszvérek 
jutottak eszembe. Ha vasárnap nem 
hozták volna őket fel a napvilágra 
és tovább dolgoztak volna, vagy akár 
a vasárnapot lenn az aknában alva 
töltötték volna el, vagy tönkrementek 
volna a túlerőltetett munkától, vagy 
szemük világát veszítették volna el. 
Vájjon ki volna olyan balga és így

kiáltana oda a tétlenül ott ácsorgó 
állatoknak:

„Mit álltak itt tétlenül, lustálkodva 
ti hosszúfülüek I Miért tesztek ma 
kivételt ? Dolgozzatok ma is, mint 
máskor!“ — Csak az embernek ne 
legyen ünnepe, ne legyen ideje a p i
henésre? Ha azt látom, hogy egy, 
a mennyország számára teremtett 
emberi lélek e világ gondjai, szenve
dései, bajai és hiú élvezetei között 
hat napon keresztül majd hogy agyon 
nem töri és dolgozza magát, a hete
dik napon pedig, az Úr napján, ahe
lyett, hogy mint az az öszvér a sö
tét aknából, kilépne az örökös sö
tétségből Isten szeretetének és ke
gyelmének világába, amely oly tisztán 
és melegen árasztja szét sugarait, 
ha ilyen embernél azt látom, hogy 
e szent napon sem tesz egyebet, 
mint amit tett az előző napokon, 
akkor szomorúan így szólok magamba: 
„Szegény öszvér, nemsokára te is 
megvakulsz 1'

Sokan azt mondják, miért éppen 
vasárnapon pihenjek, hisz hét napja 
van a hétnek ? Erre feleletünk nem 
lehet más, mint ez: „Mivel az Úr 
így rendelte!“ Hadd hozzak fel egy 
példát a történelemből: A francia 
forradalom idején, lelketlen izgatok 
mindent, ami Istenre, vallásra, egy
házra emlékeztetett, eltöröltek. A 
keresztyén vallás helyébe az „ész“ 
vallását állították. S minthogy sze
rintük így minden változott, meg 
kellett változtatni azt is, amit maga 
Isten rendelt, t. i. a pihenésnek nap
ját, a vasárnapot. Helyette azután a 
tizedik nap volt a munkaszünetnek, 
a „pihenésnek“ napja s az önkényes 
változtatás folytán a hétnek tiz 
napja lett. Eleinte meg voltak elé
gedve az új rendszerrel, a kereset 
is látszólag több volt, mert így egy 
évre több munkanap került. De Isten 
rendjét önkényileg ember meg nem 
változtathatja I Ez a helyzet nem tart
hatott sokáig s csakhamar belátták 
az új rendszernek tarthatatlanságát 
és a régi után áhítoztak ismét. Hisz 
érthető isi Hat napon keresztül dol
gozhat valaki ugyan anélkül, hogy 
egészségére káros hatással volna, de 
már a hatodik nap végén érzi, hogy 
pihenésre van szüksége, hogy szer
vezete nem bírja tovább a munkát. 
Dolgozzon már most valaki egyfoly
tában kilenc napon keresztül, nem 
az lesz-e a vége, hogy testileg-lelki
leg tönkremegy és mint nyomorék 
tengeti életét ? Pedig hányán vannak 
olyanok, akik így tesznek I

„Emlékezzél meg a szombatnapról,

hogy azt megszenteljed I “ Azért, ked
ves olvasóm, ha vasárnap hallod a 
harangok hivó szavát, oltsd magadra 
ünneplő ruhádat és menj az Úr há
zába ; kincset, gazdag kincset sze
rezhetsz ott is, de olyat, amelyet 
„sem a rozsda, sem a moly meg 
nem emésztenek, sem lopok el nem 
ásnak és el nem lopnak“ (Máté VI. 
20.) Ne hozakodj elő rossz kifogá
sokkal (rossz idő, ruha stb.) mert 
az, aki a szíveket és veséket vizs
gálja, nem fogadja el kifogásodat. 
Erőt nyerhetsz az Úr házában a 
következő hét munkájára, hálát ad
hatsz, ha visszatekintesz egy elmúlt 
hétre és segedelmet kérhetsz, ha előre 
tekintesz. És ha elhagytad az Úr 
házát, maradjon az meg a szívedben, 
amit hallottál, figyelmezve az apos
tol szavaira: „ Az igének pedig meg
tartói legyetek!“ (Jak. 1, 22.) S az 
Isten háza után ne legyen első utad a 
korcsma, amely sajnos nagyon gyak
ran bűntanyává lesz, hanem gyújtsd 
magad köré családodat, szép időben 
menj ki velük Isten szabad természe
tébe és meglátod, erőt nyersz új 
munkára és rád is áll a próféta szava: 
„Kik az Úrban bíznak, azoknak ere
jük megújul és szárnyokkal magas
ságra repülnek mint a saskeselyük, 
futnak és nem fáradnak el, járnak 
és nem lankadnak meg“ (Ezs. 40, 31.), 
ha pedig az idő otthon készt ma
radni, télen, vagy esős időben, végy 
elő valami jó, hasznos könyvet, 
mindenek előtt az Életnek Könyvét 
és akkor áldássá lesz rád és csalá
dodra nézve a r  Úrnak napja 1

Ha mindenL így tesz, akkor majd 
önkénytelenül, minden erőszak nél
kül bezárulnak vasárnaponként a 
korcsmák ajtajai és megnyílnak az 
Úr házának kapui, ezzel együtt 
megszűnik az a sok vasárnapi vere
kedés, amely oly sok faluban diva
tos és a vasárnapot megszentségte- 
leníti, akkor a vasárnap igazán az 
Úr napja lesz, amelyet Ő nem ren
delt hiába I Adja Isten, hogy így 
legyen 1

Luther énekét jegyezd meg jól:
„Megszentelni az Úr napját el ne feledd; 
Hogy üdülj s nyugodjék házad népe veled 
E napon a szokott munkát le kell tenned, 
Hogy munkáját az Úr végezze tebenned.“

Amen.

János ev. 12, 35. Járjatok, amíg világos
ságtok van, nehogy sötétség lepjen meg 
benneteket, mert aki a sötétben jár, nem 
tudja, hová megyen.
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A te stv ér  csizm ája.
Elbeszélés. Irta: Csite Károly.

Szeptember vége felé járt az idő 
s a nap oly szokatlan tikkasztó me
legséggel sütött, mintha csak ver
senyre akart volna kelni a nyári ká
nikulai forrósággal.

Szigetiné a pitvarban varrogatott. 
Mellette ült a földön a kis néma Sa- 
nyika fiacskája. Uj palatáblára húzo
gatott ákom-bákom vonalakat. S mi
kor valami tetszetős vonalat sikerült 
neki rajzolni, sugárzó örömmel mu
tatta édes anyjának, vézna ujjacská- 
jával a táblára bökve.

— Szép, nagyon szép, angyalom 1
— dicsérte az édesanya a rajzot s 
biztatta fiacskáját, hogy rajzoljon még.

Sanyika ugyan hangot nem hallott, 
de édesanyja ajakéról minden szót 
le tudott olvasni. A biztatásra még 
nagyobb buzgósággal fogott a rajzo
láshoz. Az édesanya pedig varrt to
vább, tudniillik amennyire a bosszantó 
legyek engedték.

— Úgyis a vesztüket érzik a ha
szontalanok, — mondta Szigetiné 
bosszúsággal. Míg végre bement elő
lük a szobába s behívta Sanyikát is.

A szobában ozsonnázott az édes
apa a kisebbik fiával, Bálintkával. 
Testi nagyságra ugyan semmivel sem 
volt Bálint kisebb Sanyikénál. Sőt 
idomai teltebbek voltak bátyjáénál, 
noha ő másfél évvel fiatalabb volt 
annál.

— Mit varrsz, édes anyjuk? — 
kérdezte a gazda, akkora kenyérsze
letet és túrót dugva saját szájába, 
mint egy hízott veréb. S hasonlókép 
adogatott belőle a mellette ülő fiá
nak is.

— Iskolai táskát varrók a gyerme
keknek, — mondta Szigetiné.

— Táskát ? De minek varrsz mind
egyiknek ? Hisz Sanyika iskolába já
rásának nincs semmi értelme. Siket
néma gyermek mit tudjon tanulni?
— mondta a gazda.

— Beadjuk azért Sanyikát is az 
iskolába, mert mit csinálna itthon 
egész napon át ? I Most már elég erős 
hozzá s ő is, mint minden gyermek 
a pajtások közé kívánkozik. Hiszem, 
hogy az írást megtudja ő is tanulni,
— mondta az édesanya.

— Nem ér neki semmit, ha meg 
is tanulja, — jegyezte meg az édesapa.

— Nagyon is sokat ér majd neki. 
Szomorú, magányos lesz szegény 
gyermeknek az élete. Tehát szomorú 
elhagyatottságában, ha olvasni tud, 
vigaszt, örömet nyújt neki a biblia 
és más hasznos könyvek olvasása, 
— mondta az édesanya, szomorú 
merengéssel öltögetve a tűt a barna 
csikós vászonruha darabon.

Másnap elvezette gyermekeit az is
kolába. Örömmel ment mind a két 
fiúcska. S még boldogabban mentek 
a következő héten, mikor ugyanis 
édesapjok szép rezesorru csizmát vett 
számukra.

Bálintka ujjongott, táncolt örömé
ben az új csizmának. Sanyika, mint 
aféle néma gyermek, csendben, bol 
dogan mosolyogva, magában örven
dezett a szép portékának. Féltette 
nemcsak a sártól, hanem a legkisebb 
porszemtől is. Egy kis darabka ru
hával folyton törülgette. így az ő 
csizmája egy hét múlva is oly újnak 
látszott, mint mikor meghozták a 
vásárról.

Bálintka nem viselt oly gondot a 
csizmájára. Sőt inkább belement a 
legnagyobb sárba és pocsolába, ke
resztül gázolt tüskén, bokron. S így 
egyik szombat délután, amikor ugyanis 
katonásdit játszottak több pajtással 
a faluvégen, megrémülve vette észre, 
hogy a jobb lábán levő csizma feje 
egészen keresztül repedt.

Félelmében nem mert hazamenni, 
noha Sanyika folyton unszolta, inte
getésekkel, hogy jöjjön már haza, 
mert kikapnak édes anyjuktól. Ugyanis 
Sanyika is elment vele, a katonásdi 
játékot megnézni. S miután ő nem 
vett részt a játékban, egy helyben 
állva áthült a hideg őszi szélben. 
Bálintka nélkül ő sem akart haza
menni, ennélfogva sötétedett már, 
mikor mindaketten hazavetődtek, ter
mészetesen édesanyjuk megdorgálta 
őket.

Bálintka egész este csizmáját rejte
gette, hogy édesanyja észre ne ve
gye a pusztulását. S miután Szigeti- 
nének egész estén sok volt a dolga, 
nem vette észre mit rejteget fiacskája ? 
És az éjjel sem nyugodhatott az édes
anya, mert Sanyika meghűlt a falu

végen, lázba esett. Egész éjjel nem 
tudott aludni. Csakis reggel szunnyadt 
el, amikor Bálintka már fel is ébredt. 
Az elszakadt csizma miatti félelmében 
Bálintkának gonosz gondolata támadt 
s amint édesanyja kiment beteg fia 
ágya mellől a szobából, elcserélte 
csizmáját Sanyikáéval. Gyorsan föl
húzta lábára, azután elsietett az is
kolába.

Sanyika nappal még rosszabbul lett. 
Édesanyja kétségbeesetten kérdezte 
tőle, hogy mije fáj ? A kis beteg a 
torkára mutatott, hogy ott fáj neki, 
ott kínozza valami, hogy alig tud 
lélegzeni.

Az édesanya még jobban megré
mült. Az édesapával befogatott rögtön, 
a városba küldte orvosért.

Az orvos három óra múlva meg
érkezett s mikor megvizsgálta a kis 
beteget, azt kérdezte a szülőktől, 
hogy van-e Sanyikén kivül más gyer
mekük ?

Az édesanya remegő hangon 
mondta, hogy van még egy kis fiacs
kája, de az most iskolában van.

— Négy hétig nem szabad neki 
hazajönni. Vigyék egyik rokonuk
hoz, hogy meg ne kapja ő is ezt a 
betegséget, — mondta az orvos szi
gorúan.

Bálintka tehát négy hétig nem 
látta a szülői házat, sem az iskolát. 
Alszegen laktak a nagyszülői, azok
hoz vitték. Azon idő alatt alighogy 
kimozdult a nagyapai házból. Több
nyire az ágyat feküdte. Lázas álmai 
voltak. Sokszor ijedten felkiáltott s 
mindannyiszor Sanyikát és a csizmát 
emlegette. Orvost is hívtak hozzá, 
de az sem tudta megállapítani, hogy 
mi a baja ? Ha felkelt, sem tudták 
vele a csizmáját (azaz a Sanyikáét) 
felhuzatni. Azt mondta, hogy fáj 
benne a lába, szörnyen égeti benne 
valami. El kellett számára a másik 
párt hozni, melyről azt hitte Szigetiné, 
hogy a jámbor, néma Sanyika sza
kította el valahogy.

Négy hét múltán az édesanya 
hazavitte Bálintkát a szülői házba s 
első kérdése az volt a kis beteg 
fiúnak:

— Hol a Sanyika, édes anyács
kám ?

— Sanyikát ne keresd, kis fiamj

E lm arad o ttn ak  tek in th e tjü k  a z t  a  k ö zség e t, ahol 
fo g y asz tá s i sz ö v e tk e z e t nincs

A fogyasztási szövetkezetek  révén  szerezheti be egy-egy 
falu népe m indennem ű h áz tartás i és gazdasági c ikke it és 
ita lszükség leté t a legjutányosabban, úgyszin tén  hamisí
tatlan m inőségben. — A m elyik községben fogyasztási 
szövetkezetét ak arn ak  lé te síten i, a mozgalom kezdői fo r
du ljanak  ú tb a ig az ításé rt a -------------- . . . .  ... =====

a  M agyar G azdaszövetség  Fogyasz tá s i é s  É rté k e 
s í tő  S zö v e tk eze téh e z , B udapest
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H A N G Y A ,  B udapest, postaflók 109.
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— mondta az édesanya könnyes 
szemmel. — Elhívta őt Jézuska a 
menyországba.

— A menyországba ? 1 — csodál
kozott Bálint. — Mit csinál ott Sa- 
nyika.

— Angyal lett belőle, játszik a 
többi angyalkával, — felelte édesanya.

— Hát mikor megunja a játékot, 
mit csinál akkor ?

— Őrzi a Józuska báránykáit.
— Hol legelnek a Jézuska bárány- 

kái ? — érdeklődött Bálintka.
— Az égi mezőn legelnek, fiacs

kám. Majd egyszer megmutatom, — 
mondta az édesanya szomorúan.

Bálintka attól fogva gyakran ke
reste az égi báránykákat. Míg egyszer 
csakugyan meglátta őket. Tele volt 
velük az egész ég. Lázpirban égett 
az arca, amint kiáltotta :

— Nini, édesanyám, a Jézuska 
báránykái! Oh, milyen sok bárányka ! 
Édesanyám, édesanyám ! látom Sanyi- 
kát is, ott alant megy, ni, az égen
— mezítláb ! . . .

Attól fogva, a szülők nagy szo
morúságára, Bálintka még jobban 
gyengült, sorvadt. Pedig mennyire 
féltették, gondozták, ápolták 1

Halottak napján koszorút kötött 
Szigetiné a Sanyika sírjára. S miután 
kellemes, napos idő volt, kivezette 
magával Bálintkát is a temetőbe. 
Hadd lássa meg ő is, hol van Sanyika 
sírja.

Szegény édesanya, forró könnyet 
hullatott a kis sírra. Mély szomorú
sággal mondta Bálintkának:

—- Nézd, kis fiam, ide temettük 
el Sanyikét! Itt a sírja! . . .

Bálintka csodálkozva nézte a kis 
sirhalmot:

— Hogyan találta meg itt a Jé
zuska Sanyikét ? 1

— Oh, fiam, a Jézuska minden
hova lát; előtte a sírok is megnyíl
nak, — felelte az édesanya, miköz
ben aggodalmasan tekintett az észak- 
nyugati égboltozatra, honnét sötét 
fellegek tornyosultak fölfelé, rohamos 
gyorsasággal.

— Jer, galambom, siessünk haza, 
mert vihar készül, — mondta fiacs
kájának.

Alighogy haza érkeztek, kitört a 
vihar, zúgva-búgva fújt a szél. A 
konyhába húzódtak mind a ketten, 
de Bálintka mindjárt ott hagyta édes
anyját. A szobába ment valamiért.

Sokáig várt Szigetiné a fiára, míg 
végre betekintett a szobába, hogy 
vájjon mit művel ott egyedül Bálintka ?

Legnagyobb megdöbbenésére nem 
találta ott fiacskáját, bár minden

zugot felkutatott. S hasztalan kereste 
mindenütt, nem került elő Bálintka.

Az édesanya szivét sötét kétség- 
beesés szállta meg. Futva ment hátra 
a pajta felé. Hátha oda ment a gyer
mek édesapját keresni.

A pajtában sem találta. Hol ke
resse tovább ?. . .  A vihar mindinkább 
zúgott; beborult az ég s oly sötét
ség lett, mintha csak az éjszaka 
közeledett volna.

— Bálintkám, fiam, hol vagy ? !
— kiáltotta kétségbeesetten s íme a 
kert hátsó ajtóján át Bálintka szaladt 
feléje fáradtan, lihegve.

— Gyermekem, hol voltál?... 
Miért rémítettél meg úgy engem ? !
— kérdezte az édesanya nagy öröm
kitöréssel s felkapta karjára vézna 
fiacskáját. Rohant be vele a házba.

Bálintka a hideg őszi széltől der
medt, vértelen arcocskáját édesanyjáé
hoz szorítá s pihegve suttogta a fülébe:

— A temetőben voltam anyács
kám. Kivittem Sanyikénak a csizmá
ját. . .  azt a jobbikat... az övét, 
hogy meg ne fázzon a lába, mikor 
Jézuska báránykáit őrzi. . .  Ugy-e 
anyácskám, Jézuska elviszi Sanyiké
nak a csizmát; megtalálja ott a siron ?

*

Csak még arra kérlek, adj csendes kimúlást. 
Az anyaföld ölén szép, békés nyugovást 
A Te szent Fiadért.

Itt maradt szerettem — vigasztald igéddel, 
Hogy kik benned bíznak, soh’sem enyész- 
Felszáll Hozzád lelkűk. Ámen. [nek el. 

Pozsony. Horvátit Sándor
theol. hallgató.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a bázbaa nincs, Tanyát a sálán tttOlt olt. 
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Ami erősebb az  em bernél.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Bálintka az estén oly víg, jókedvű 
volt, hogy fickándozott örömében s 
az arca ragyogott a boldogság derű
jétől.

Egy beteg fohásza.
Istenem, jó Atyám, hozzád száll fohászom, 
A te jóvoltodat most is egyre áldom, 
Ebből fakad erőm.

Ha kínoz fájdalmam, roskadozik testem 
És már-már azt hiszem, hogy nem viselhetem, 
Intesz jobb kezeddel.

Ha türelmetlenül sokszor kifakadok,
Azt gondolván gyarlón, van reá elég ok, 
Azt is megbocsátod.

Bocsásd is meg bűnöm, édes jó Istenem, 
S a régvárt gyógyulást óh küldd el énne- 
A te irgalmadból. [kém

Hogy így felgyógyulva betegségem után 
Még erős’bben csüngjek evangéliomán 
A Názárethinek.

Igaz apostola legyek Jézusomnak, 
Híveimért élni, ha kell, halni tudjak,
Erre segélj engem.

Ha pedig Felséged máskép határozott, 
Legyen meg akkor is a Te akaratod 
Mind mennyben, mind földön.

Tizenkilencedik fejezet.

Az otthon iak .
Decemberi zúzmara vonta be a 

ház előtti akácok tar ágait. Csontig 
ható, dideregtető szél süvítette be az 
utcák közét. Korán sötétedett. Még 
csak előbb ütötte a négyet s márig 
is alkonyati szürkeség borult az ut
cára. Éppen most indultak neki az 
iskolásgyerekek; elnyújtott köszön
tésüket elkapta a szél, ők meg fá
zósan összehúzták vékony kabátju
kat, kendőjüket s kopogós léptekkel 
siettek hazafelé. A baloldali házsor
nál kettő kivált közülök, a fiú kézen- 
fogta a nála kisebb leánykát, még a 
kendőbe kötött könyveit is hóna alá ' 
szorította, azután uccu neki I Nyakuk
ba vették a világot s frissen szapo- 
rázták lépésüket. De nemcsak a lá
buk szorgoskodott, a kis szájuk is 
szorgalmasan zörgette a szavakat.

— Mit gondolsz Jancsi, hoz-e ne
künk valamit ?. . .

— Hát persze hoz I Tavaly is 
kaptunk csizmát, kabátot, nagyken
dőt 1

— Karácsonyfát is hozott, emlék- 
szöl rá, bábhuszár is volt rajt s ka
lács volt a tövében.

— Az iskolában könyvet is kap
tam, tódította a fiú.
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— De hátha idén nem gondol ránk 
a kis Jézus, — szepegett a leány,
— úgy-e édesanyánk is azt mondta: 
idén még tüzelőre is alig kerül, mert 
fölemelték a kamatot a takaréki urak.

— Nem értesz te ehez Rozika, — 
szólt határozott hangon a fiú. Mi 
már tanultuk, hogy Jézus minden 
kunyhóba betekint karácsony szom
batján. Felpattanik csillag-kerekü sze
kerére s hipp, hopp I egy-kettőre lenn 
terem a földön. Elől-hátul fehér ruhás 
angyalok szálldogálnak, az egyik 
ezüst trombitácskát fuj, a többi meg 
két kézzel szórja az ajándékot.

A kis lány szája is tátva marad.
— Azután bizonyos az ?. ..

— Ha én mondom, akkor bizonyos
— feleli önérzetesen a fiú.

— Istenem! ha hozzánk is hoz
nának valamit. ..

— Egy nagy-nagy meleg kendőt.
— Uj pipát apának. ..
— Egy zsák aranyat anyának. ..
— De jó lenne !.. .  De jó lenne !.. .
Ki tudja, még mi mindent nem

kívántak volna, ha lábuk be nem 
fordul a kis kapun s a következő 
pillanatban nem öleli át őket az édes
anyjuk karja.

A Földes György gyerekei. Istenem, 
hogy megnyujtotta ezeket is az idő. 
Jancsi nyurga legény lett. 10 eszten
dős, okos, értelmes fiú. Korához 
képest talán egy kissé nagyon ko
moly. A jó gyermek arca olyan, 
mint a tükör, szülei öröme, bánata 
sugárzik róla. Ha fájdalom öli lelkű
ket, a gyermek arcán ott borong a 
fájdalmak felhője, ha örömben ujjong 
szívük, akkor őket is beragyogja 
örömük verőfénye. Az ilyen gyerek 
egyik tekintetével mindig szülei szeme 
villanását keresi, abból akarja kiol
vasni kimondatlan gondolatukat. Hát 
a Földes Jancsi komoly arcán min
dig az édesanyja szomorúsága boron
gott. Szegény fiú, ugyancsak korán 
rálépett a szomorúság útjára. Alig
hogy nekiindult a gyerekálmok vilá

gának, mesék vadonjának, játékok 
mezőségeinek, egyszerre csak bele
nyúlt életébe egy csontos, kegyetlen 
kéz s kitaszította egy hideg, idegen 
világba. Apátián elhagyatottságában 
kemény leckén megtanulta, hogy az 
ő gyereksége más, mint a többié. A 
karjának erősebbnek, a munkabírá
sának nagyobbnak kell lennie. Kezére 
járt az anyjának, elgondozta Rozikát. 
Vizet, fát hordott a konyhára, még 
a Bimbót is ő látta el. Míg más 
gyerek elkerült az iskolába, addigra 
ő egyszer már elfáradt. Utána is el
végzett mindent, csak azután feküdt 
neki a könyveknek. De azért első 
volt az iskolában. Otthon is, utca
hosszat is úgy nevezték: a kis öreg.

— No, megjöttetek ! . . .  szólt az 
anya, azután újra lehajolt s a felhők
be borult nap utolsó bágyadt suga
rainál valamelyik gyerek ruháját fol
tozgatta. Nagyapa a kályha mellett 
pipázgatott s közelüléssel pótolta a 
szoba hidegségét. Jancsi éppen csak 
köszönt, azután kiment a pitvarba, 
kezébe vette a vedret s vízért sietett 
a kútra. Néhány perccel később holt 
halványra válva szaladt a szobába 
s fulladozva kiáltotta:

— Anyám, anyám!.. .  a Bimbó I...
Lélegzetvesztetten futott az egész

család az istállóba. A jászol mellett 
kinyújtott tagokkal, élettelenül feküdt 
az özvegyasszony szép tehénkéje. Jaj, 
ti gazdagok, kik verőfényhulláskor 
lakkos topánkában sétáltok az aszfal
tos utcákon, télen pedig fagyasztó 
hidegben, szőnyeges szobátok kandal
lója mellett nevetitek a süvítő szé! 
zúgását, mit tudjátok, hogy egy te
hén mit jelent egy szegény család
nak I Nem olyan buta állat az, amint 
gondoljátok ! Jámbor szemeivel olyan 
okosan néz az emberre. Erez is va
lamit, mikor szeretettel hozzádörgö- 
lőzik ahhoz, kinek kezéből az illatos 
szénát, zöld füvet kapja. És micsoda 
kincs az a szegény ember házánál 1 
Mindennap friss, jó tejet tesz aszta

lukra, tápláló erőt, egészséget ad felnőtt
nek, fejlődést, piros arcszint a gyer
meknek. És most mindennek vége 1... 
Itt fekszik a Bimbó lecsukló fejjel, 
földbetúrt szarvval, mozdulatlanul.

Ágnes asszony térdre rcggyanik 
mellette, két karjával átöleli s kétség- 
beesett jajgatással próbálja emelgetni. 
Jancsi meg Rozika kezüket tördelve 
térdelnek mellette és sebes patakzás
sal folyik könnyük. Öreg Ábrahám is 
kiballagott, az állás végén bökögeti 
az állat testét. Motyog a szája is, de 
nem érteni szavát. Tíz perc se telik 
belé, Róza asszony futva jön néhány 
hozzáértő emberrel. Azok is csak a 
vállukat vonogatják, itt nem lehet 
segíteni.

Micsoda este volt a z l . . .  Mintha 
szavuk veszett volna, csöndességben 
gubbaszkodtak a szobában. A két 
gyerek egymás mellé húzódott s csön
desen sírdogált. Az ágy mellől is csak 
nagy néha tört elő a zokogás: — 
Istenem 1 mi lesz velünk 1. . .

Odakinn verte a szél az ablakot. 
A zuzmarás akácágakon a vándor- 
legények keserves nótáját fújta a sü
vítő orkán. A szomszéd udvaron 
gyertyafény lóbálózott keresztül, az 
istállóba ment hátra valaki.

Rozika odaerőszakolta borzas fejét 
az anyja arcához. — Ne sírj édes
anyám ! . . .  holnapután úgyis erre jár 
a kis Jézus, meglátod hoz neked egy 
másik Bimbót karácsony szombatján 1

— Dehogy hoz, kis leányom, nem 
is jön errefelé, — talán el is felejtette, 
merre lakunk !. . .  — szól sírva Ág
nes asszony.

Boriska nem enged. Felmászik az 
anyja ölébe, úgy erősltgeti:

— De biztosan jön, meglátod eljön 
Jézus mihozzánk 1...  Jancsi is mondta, 
édesanyám, Jézus mindenhova eljön 1

És valóban, Jézus eljött a kicsiny 
házba, s örömöt, megelégedést, tenger 
keserűségbe egy csepp boldogságot 
hozott karácsony szombatján.

(Folytatjuk )

A z e g y h á z  k öréből.
Gyászrovat. Egyetemes gyámintézetünk 

egyházi elnökét, Bognár Endre lovászpato- 
nai lelkészt súlyos csapás érte : f. évi má 
jus hó 18-án elhunyt szeretett élettársa, 
szül. Leporinyi Auguszta. Temetése nagy 
részvét mellett május 20-án ment végbe.

Az Űr adjon vigasztalást hű Jszolgájának, 
az elköltözöttnek békés pihenést és egyko
ron boldog feltámadást. — Klimo Vilmos 
a pribóci ev. egyház lelkésze, a koronás 
arany érdemkereszt tulajdonosa, vármegye
bizottsági tag stb. Pribócon f. évi május 
hó 25-én életének 65-ik, házasságának és egy
házi szolgálatának 36. évében, hosszas szen
vedés után jobblétre költözött. Hült porát

május hó 27-én d. u. 2 órakor a pribóci 
ev. templomból a pribóci sirkertben helyez
ték örök nyugalomra. Áldás emlékére.

Felügyelő beiktatás. Egyszerűségében 
is megható ünnepélye volt a bobai ev. 
egyházközségnek f. hó 1-én pünkösd hét
főn délután. Ekkor iktatta ugyanis hiva
talába Varga Gyula, a kemenesaljai egy
házmegye esperese a gyülekezet felügyelő-
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jót, dr. Móritz Dénes czelldömölki ügyvédet, 
kit a gyülekezet érdekében majdnem három 
évtizeden át sokat fáradott dr. Porkoláb 
Mihály helyébe már hetekkel előbb egy
hangúlag megválasztott A beiktatást, me
lyet a nagy számban megjelent hívek buzgó 
éneke és a helybeli lelkész alkalmi imája 
előzött meg, Varga Gyula esperes I. Kor. 
XII. fej. 4—7 verseire alapított tartalmas 
beszéd kapcsán végezte. Utána az esküt 
immár letett felügyelő tartotta meg szép 
gondolatokban gazdag székfoglaló beszédét, 
mely a hallgatókra láthatólag kellemes be
nyomást tett. Ennek befejeztével a lelkész 
üdvözölte még röviden az új felügyelőt, 
mire a sokáig emlékezetes ünnepély a 490. 
sz. ének utolsó versének eléneklésével vé
get ért és a hívek azzal a felemelő érzés
sel távoztak az Urnák hajlékából, hogy jól, 
szerencsésen választottak.

Az evangélikus tanárok és tanítók 
országos egyesülete most tartotta meg 
közgyűlését Budapesten a fasori ev. főgim
názium dísztermében. A közgyűlést a fasori 
templomban tartott istentisztelet előzte meg, 
amelyen Kaczián János esperes mondott 
imát. A díszteremben Mágócsy-Dietz Sán
dor dr. egyetemi tanár, elnök nyitotta meg 
a közgyűlést, majd Masznyik Endre dr. pozso
nyi teológiai akad. igazgató előadást tartott a 
protestáns unióról. Ezután Gömöri János, 
az egyesület titkára a titkári jelentést ter
jesztette elő, majd a pénztári jelentés kö
vetkezett, mely szerint az egyesület bevé
tele a múlt évben 2062 korona, kiadása 
pedig 1165 korona volt.

A pórládonyi-berektompaházi ifjúság 
1914. évi május hó 24-én Pórládonyban 
özv. Soltész Ferencné vendéglőjében az 
„Olvasókör“ könyvtára javára színielőadás
sal egybekötött zártkörű táncvigalmat ren
dezett. Színre került Túri Borcsa. Eredeti 
népszínmű 3 felvonásban. Irta Gerő Károly. 
Rendező Kovácsics Jenő. Közreműködtek: 
Szabó József, Rúzsa Róza, Tamaska Julcsa, 
Simunyák Anlal, Halász Anna, Halász 
István, Bedi Kálmán, Király János, Szanyi 
János, Bedi Ilonka, Németh János, Baranyai 
Pál, Tamaska János, Lengyel Lídia, Sümegi 
József, Horváth Eszter, Szalay Lídia, Kiss 
István és Vitár János.

A lajoskomáromi ev. egyház április 
26-án megválasztott lelkésze Szabó János 
izményi lelkész a megválasztatásáról lemon
dott, így újbóli választás vált szükségessé.

A zsédenyi emléktáblára újabban 
adakozott: Hörinvi Ferenc Lócs 1 koronát.

Az őrihodosi nőegylet jól lehet még 
nem tudta az egész gyülekezetét meghódí
tani, márig is áldásos munkálkodást fejt 
ki. Újabban értékes ezüst beteg-gyóntató 
eszközöket s szép oltárteritőt ajándékozott 
a gyülekezetnek. Isten áldása legyen azo
kon, kik az egyesület céljaira adományai
kat meghozták! Az Isten lelke érintse 
meg azokat, kik eddig még a nőegylet kö
rén kívül állnak, hogy naponként erősöd
jék az egyházért dolgozó hitbuzgó nők 
tábora 1

Egy gyülekezet a lelkészéért. Szép 
tanujelét adta az őrihodosi gyükezet Hei
ner Géza, a gyülekezett lelkésze iránti 
szeretetének és ragaszkodásának. Midőn a 
lelkész a gyülekezet köztiszteletben álló ta
nítójának leányával esküvőjét tartotta, ér
tékes, 12 személyre szóló ezüst asztali 
készlettel ajándékozta meg. Maradjon ez 
az egymást megbecsülő szeretet állandó a 
gyülekezetben!

Az ostffyasszonyfai evang. ifjúság
Németh S. tanító vezetése alatt szinielö-

adással egybekötött táncmulatsága, melyről 
múlt számunkban irtunk, anyagilag is fé
nyesen sikerült. Az estély tiszta jövedelme 
528 korona 56 fillér volt, mely összeg az 
épülés alatt álló evang. templom torony
órája beszerzésére fog fordíttatni.

A nagyalásonyi ág. hitv. ev. gyüleke
zet ifjúsága f. évi május 24-én szépen si
került műkedvelői előadást rendezett. Elő
adták a „Vereshaju“ című népszínművet. 
A tiszta jövedelmet, 262 K 40 fillért az 
egyház a nagyobb növendékek iskolájába 
szerzendő harmoniumra fordítja. Szereplők 
voltak a következők: Síkos Etelka, Sülé 
Sándor, Nagy Károly, Pölczmann Jolánka, 
Síkos Róza, Horváth Elek, Sülé László, 
Barcza Béla, Kovács Etelka, Soós László, 
Síkos Rozália, Síkos Ernő, László Jolánka, 
Barcza Ida, Horváth Hona, Szalay Károly, 
Horváth Lujza és Seder lluska. Rendezője 
pedig Erdélyi Zoltán, a gyülekezet tanítója 
volt.

A győri evang. szeretetház igazgató
sága most küldötte szét értesítés-ét. Az ál
dásos intézmény internátusában gyűjti össze 
azon evang. leányokat, kik a győri intéze
tekben folytatják tanulmányaikat. Állandó 
felügyelet, vallásos szellem, családias sze
retet jelemzik ezen intemátus belső életét. 
A teljes ellátás havi díja 50 kor. Beiratási 
díj és szerek használata 15 kor. Az inter- 
nátus növendékei a következő iskolákat 
látogathatják: 1. Népiskola. 2. Áll. polgári 
leányiskola (tandíj 20 kor.). 3. Áll felsőbb 
leányiskola (tandíj 80 kor.). 4. Női kereske
delmi szaktanfolyam. Képesít könyvvezetői, 
pénztárnoki, levelezői, gépírói állásokra, 
(tandíj 120 kor.). 5. Női kézimunka tanfo
lyam (tandíj 20 kor.). Az iskoláknál taná
csos június 20-ig jelentkezni. A szeretetház 
internátusában július 30-ig kell jelentkezni. 
Felhívjuk evang. családaink figyelmét erre 
az áldásos és hasznos intézményre!

A lipcsei m isszió ünnepe. A lipcsei 
misszió ünnepe június 2-án volt a közön
ség s az evang. egyház vezetőinek nagy
számú részvétele mellett. Minket ez alka
lommal annál inkább érdekel az ünnepség, 
mert annak ünnepi szónoka magyar evang. 
egyházunk egyik kimagasló lelkésze, Schmidt 
pozsonyi főesperes-lelkész volt.

Jubiláló árvaházi igazgató. Szép ün
nepség keretében ünnepelte a hudapesti 
prot. árvaház buzgó igazgatójának, Brocskó 
Lajosnak 40 évi munkálkodását. A kiváló 
igazgatót ez alkalommal ő felsége kir. ta
nácsosi címmel tüntette ki.

A Gusztáv Adolf 'Egyesület, evang. 
egyházunk áldott, jóltevő samaritánusa 
évről-évre gondot visel a szegény evang. gyü
lekezetekről. Magyarországi evang. gyüle
kezeteinknek ez évben 50 ezer korona se
gélyt oszt ki. Legyen áldott az adakozó 
egyesület s áldott minden fillér, mit gyüle
kezeteink felsegélyezésére küld 1

Itthonról.
A király Ischlben. A király, akinek 

állapota már teljesen kifogástalan, június 
23-án Ischlbe utazik, ahol szeptember kö
zepéig marad.

A király adománya. A király a buda
pesti szegények és szükölködők részére tíz
ezer korona segítséget adott magánpénz- 
tárából.

Vihar és árvíz. A múlt héten mintegy 
húsz percig tartó hatalmas jégeső volt a 
szegedi tanyákon. Galamtojás nagyságú jég
darabok estek, a melyek a gazdák remény

ségét teljesen tönkretették. Hasonlóan rossz 
időjárás volt Szilason, hol mintegy 900 
hold szőlőbirtokot pusztított el a jégeső.

Rákóczi-szobor Budapesten. A fővá
ros legutóbbi közgyűlésén elhatározták, 
hogy II. Rákóczi Ferencnek szobrot állí
tanak.

Földrengés a Felvidéken. A múlt hé
ten a Hernád völgyén földrengés vonult 
át, mely sok helyen súlyos károkat okozott. 
Homonnán több ház megrongálódott, Nagy- 
dobrón a templom oltára összedőlt.

A z ország- d o lgáró l.
A képviselőház Hosszú szünet után 

ismét megkezdte, de rögtön fel is függesz
tette tárgyalásait. Gyűlés elején az elnök 
meleg elismerő szavakkal búcsúztatta el 
Kossuth Ferencet. Majd Balogh igazság
ügyminiszter négy törvényjavaslatot nyúj
tott be, köztük a becsület védelméről szólót.

A közigazgatás reformjáról szóló tör
vényjavaslatokat Sándor János belügymi
niszter egyik közelebbi gyűlésen terjeszti 
be. Lényeges változás, hogy ezután az ösz- 
szes vármegyei tisztviselőket a miniszter 
vagy a király nevezi ki. A közigazgatás 
feje az alispán lesz. A járások külön ön- 
kormányzatot kapnak s élükön a járási ta
nács fog állni. Lesz külön járási iskolafel
ügyelő is.

A függetlenségi párt uj elnöke. Eddig 
a függetlenségi pártnak három elnöke volt: 
Kossuth Ferenc, Justh Gyula és Károlyi 
Mihály gróf. Most Kossuth Ferenc meghalt, 
Justh Gyula pedig lemondott elnöki állásá
ról. A függetlenségi párt gyűlése elhatá
rozta, hogy ezután csak egy elnöke lesz a 
pártnak s erre az állásra Károlyi Mihály 
grófot választotta meg.

Károlyi Mihály amerikai útja. Károlyi 
Mihály gróf, a függetlenségi párt elnöke 
több képviselő társaságában Amerikába 
utazik. Valószínűleg június 23 án indulnak.

A nag-y v ilágb ó l.
Albánia. Az albániai állapotok mindig 

komolyabbak lesznek. A fölkelők elfoglalták 
Siak helységet, sőt Durazzót is fenyegetik. A 
fejedelem menekülésre készen van. A lapok 
is arról írnak, hogy a fejedelem lemond s egy 
mohamedán herceg lép Albánia élére.

Nagy hajószerencsétlenség. Még élénk 
emlékezetünkben van a Titanik nevű óriáshajó 
katasztrófája, amely egy jéghegybe ütközött 
és elmerült és most ehhez hasonló hírt olva
sunk a lapokban. A Canadian Pacific hajós
társaság Empress of Ireland nevű gőzöse egy 
svéd szénszállító hajóval ütközött össze a 
tengeren a sürü köd miatt. A szénszállító gő
zös derékban valósággal kettészelte a személy- 
szállító hajót, mire a viz a gépekhez tódult 
be, ott robbanást okozott és az utasok közül 
eddigi hírek szerint 1024 ember elpusztult. 
Fokozta a bajt, hogy éjjel történt a szeren
csétlenség, amikor az utasok kabinjaikban 
aludtak. A hajó tulajdonképpen 10 perc alatt 
elsűyedt. Nagyon sokan szobájukból sem tud
tak kimenekülni. A menekültek borzalmas rész
leteket beszélnek arról az élethalál harcról, 
melyet a mentőcsónakokért harcoltak. Jellemző, 
hogy csak 12 nő menekült meg. A végleges 
számadatok szerint a hajón az összeütközés 
pillanatában 1476 ember volt, megmenekült 
36 első-, 47 másod- és 136 harmadosztályú 
utas, tengerész pedig 233.
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Százharminc éves polgárm ester. Má
jus 21-én egy dunamenti bolgár falunak meg
halt a polgármestere, aki 130 éves kort ért 
el. A 130 éves polgármester román születésű 
és Vesnics-nek hívták. Aggkorában is könnye
dén, minden megerőltetés nélkül végezte hi
vatalos dolgait. Valóságos csoda volt szellemi 
és testi frissesége. Vesnics egyike volt azok
nak a keveseknek, akik még látták Napóleon 
császárt. Érdekes, hogy a százharmincéves 
ember életének végre is egy baleset vetett 
véget.

Látás a telefonon át. Amlow tanár, a 
legismertebb angol tudósok egyike fölfedezett 
egy készüléket, amely által villamosság segít
ségével nagy távolságra látni lehet; hogyha 
ezt a készüléket a telefonra alkalmazzák, ak
kor lehetővé teszi, hogy azt lássuk, akivel 
beszélünk, ha még oly messzire van is tőlünk.

A rovarok kereskedelmi haszna. A 
természet háztartásában a rovarok haszna 
minden évszakban megvan, de hogy kereske
delmi szempontból milyen hasznot nyújthat
nak az embereknek, azt bizonyltja az, hogy 
például Nagy-Británnia évenként 3 millió már
kát űzet a puszta szemmel alig látható és 
vörösfesték készítésére szolgáló cochenille-ért 
és 1 millió 51.000 ember tartja fönn magát 
a selyemhernyó tenyésztése által; Angolország 
egymaga 1.500.000 márkát fizet a külföldnek 
mézért nem tekintve azt, hogy a 10.000 font 
viasznak behozatala 2,000.000 márka értéket 
képvisel. Nálunk ezideig a selyemhernyón kí
vül alig fordítanak gondot a rovarok gyűjté
sére, holott bizonyára ezen az utón is szép 
mellékjövedelemre tehetne szert a falusi kis
gazda annál is inkább, mert ezt a munkát 
gyermekek és elaggott öregek is végezhetnék.

Hogyan oszlik m eg a gazdák kezén 
a jószág  ? Nagyon érdekes az alábbi kimu
tatás, mely azt mutatja számokban, hogy 
holdanként hogyan oszlik meg a jószág a 
gazdák,kezén. Jut pedig minden (szántóföld
ből, rétből és legelőből álló) 10 holdra darab- 
számban : 20 holdon aluli birtokoknál 3‘7 
szarvasmarha, 1 ■ 1 ló, 3" 1 sertés, 3 0 juh; 20—50 
holdas birtokoknál 1'7 szarvasmarba, 0 8 ló, 
17 sertés, 20  juh; 50—100 holdas birtokok
nál 12 szarvasmarha, 0'5 ló, 1’2 sertés, 1'8 
juh; 100—1000 holdas birtokoknál 1'2 szarvas- 
marha, 0‘3 ló, 10 sertés, 2'6 juh; 1000 hol
don felüli birtokoknál 0'9 szarvasmarha, 0'2 
ló, 0-9 sertés, 2‘6 juh. Kell-e ennél több adat 
annak bizonyítására, hogy Magyarország állat- 
tenyésztésének fejlesztése elősorban a kisbir- 
tokosság érdeke?

Lázadás Albániában. Esszád pasa, Vil
mos Albán fejedelem hadügyminisztere, ki maga 
is igyekezett trónra jutni, állítólag forradalmat 
szított az új uralkodó ellen Ausztria és Ma
gyarország, valamint Olaszország matrózcsapa
tai védelmezték meg az uralkodót, Esszádot 
pedig elfogták. A fejedelem a mindjobban 
terjedő lázadás elől kénytelen volt egy olasz 
hajóra menekülni.

Az Etna kitörése. Az Etna ismét nagy 
tömegben okádja a hófehér hamut a körülfekvő 
városokra és a földet minduntalan dübörgés 
rázza meg, amelyet földalatti morajlás kísér. 
Uj kráter nyílt meg, amelyből hatalmas mennyi
ségben ömlik a forró láva és a vulkán nagy 
kődarabokat lövel ki. A nép halálos rémület
ben van.

Amerika lakossága — száz millió. A
július elsejével záruló kincstári év Amerika 
lakosságát a beérkező népszámlálási adatok 
alapján 98,781.324 re becsüli. Az Egyesült 
Államok és tartományainak lakossága ugyan
csak e becslés szerint július elsejével 109 millió 
21 ezer 992-re fog rúgni. Ez a létszám hét 
millió szaporodást jelent az utóbbi négy esz

tendőben. Newyork város lakóinak száma 
5,333.437, míg Newyork államé 9,899.761. 

Bevándorlás az Egyesült Államokba.
Az Egyesült Államok bevándorlási hivatala most 
tette közzé az utolsó kilenc hónapról szóló 
jelentést Az elmúlt kilenc hónap alatt 919.071 
bevándorló, 600.187 férfi és 318.8S4 nő ván
dorolt be az Egyesült Államokba. A 919.071 
bevándorlóból 26.654 Németországból, 109 848 
Ausztriából, 212.257 Olaszországból, 206.559 
Oroszországból és 102.383 Magyarországból 
érkezett Amerikába. Az Egyesült Államokból 
az elmúlt kilenc hónap alatt visszavándorolt 
168.264 bevándorló, melyek közül 3.239 Né
metországba, 22.471 Ausztriába, 67.952 Olasz
országba, 30.790 Oroszországba és 27.054 
Magyarországba vándorolt vissza. Az elmúlt 
kilenc hónap alatt 22.104 olyan bevándorlót 
zártak ki az Egyesült Államokból, kit a be
vándorlási hatóság egy vagy más okból nem 
tartott kívánatos bevándorlónak.

Grabonaárak.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1914 évi június hó 12-én.
Búza 27.20, Rozs 19.20, Árpa —.—, Zab 

16.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

S z a ló k y  Z s ig m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szenthárom ságtér. 

Hom okkő-, márvány-, gránit-, 
syen it sirköraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Epületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 27

V E G Y E S  H I R D E T É S E K .
E gy hirdetés d íja : Az első 10 szó (beleértve  a  vas
tagbetűs cím sort) 1 kor. Azon tú l m inden  további 

szó közönséges betűből szedve 6 fillér. 
Felülflzetők vagy adakozók névsoránál soronkén t 

10 fillért szám ítunk.

A púrládonyi—berektom paliázi ifjú
sá g  m űkedvelői előadásán feliilfizet-
tek  : Hollósy Kálmán főgimn. tanár 5 K, Kap- 
rinay Endréné 2 K, Neumann ügyvéd Sopron 
3 K, özv. Béres Jánosné 2 K, Horváth Róza 
40 f, Bakó Józsefné 1 K, Fehér József 1 K, 
Káldy Ottilia 2 K, N. N. 3 K, Király Jolán 
40 f, Galambos Róza 40 f, Remete István 1 
K, Sümegi Gizella 1 K, Földes Miklós 1 K, 
Galambos Ilonka 1 K, Csillag Lina 3 K, özv. 
Sultúr Ferenczné 10 IC, Németh Sándor 20 f, 
Kiss Samu 40 f, Fejér Gizella 4 K, Perenyei 
Jánosné 30 f, Perenyei Irma 30 f, Tőke Ig- 
nácz 2 K, N. N 1 K. A mulatság tiszta jö
vedelme 259 K, 92 f. Hogy a mulatság jól 
sikerűit, a nagyszámban megjelent nemesszivü 
hallgatóság érdeme. Hogy pedig a szereplők 
előadása a jelenvoltak tetszésével találkozott, 
a helybeli tanító fáradhatlan buzgóságáról ta
núskodik.

A nemesszivü felülflzetők s mindazok, kik 
a jó cél (elvirágzásához anyagilag és közremű

ködésük által hozzájárultak, fogadják az olva
sókör leghálásabb köszönetét.

Pórládony, 1914. jún. 2.
K o vá cs ic s  S á n d o r  

nyug. ta n ító .

Toronyóra- 
2 készítő.

Sándor Ferenc
K ö r m e n d e n .

(Vasmegye.)

A l a p í t t a t o t t  1 8 8 6 - b a n .

Saját házában.

|  K i t ü n t e t v e :  |
1887. Szombathelyen aranyérem.
1888. Pécsett aranyérem.
1896. Budapesten elism. oklevél. 
1903. Szombathelyen ezüstérem

és oklevél.

K öltségvetés bérmentve.
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Egyházi munkák
beszerzése

elölt kérje erre a célra kiadott legújabb 
egyházi árjegyzékemet, mely felülmúlja a 
szakmában eddig kiadott összes árjegyéke- 
ket. Szívesen küldök kiválasztásra szószék- 
és oltárterítőket, valamint költségvetés

sel is készséggel szolgálok.

Bérezi D. Sándor
n ő i k éz im u n k a  n a g y ip a r o s

B ud apest, D esew ffy-utca 5.
A lap itta to tt 1883-ban. 7-10

Elsőrendű haranggy&r, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszereld gyár

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1808. Telefon 77—51. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m .: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, esetleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok k icserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat jutányos áron. 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
emelőket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisz tességes kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 

Kívánatra saját költségem en utazom a helyszínére.
IIOS*£Ci'«ll

Feiwel

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  27

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K olozsvári-u tca  13.

Árjegyzék ingyen és bémentve!

Lipót
u tó d a i

n n m  g é p g y á r
í U n L  S Z O M B A T H E L Y .
Alapittatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj mótorok.

T u r b i n á k .
27

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV £ £
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászon kötésben, tá b lá i k e h e l ly e l................................................ K 2.20
Egészvászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel ,, 2-80
Egyszerű bő r „ „ „ „ arany „ „ Ö*—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8.—

5 borjubőr „ „ „ 12.—
M űelefántcsontkötésben gyöngyház kapoccsal „ „ „ 1 2 * -
Dallam os könyvocske a  Kér. Énekeskönyvhöz . . . . . .  „ —.24
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés  m ellett egyszerre (kötésre való tek in tet nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek  m eg, 25% árengedm ényben részesülnek , de a  szállítási költ
s é g e t m indenkor a  rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell v iselnie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

_______________________ 20

S. K O V A T S  
M ENYH ÉRT
mű-orgona építő intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást, 

hangolást mérsékelt árak 
mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ a z o k ^ jíw ltá s á t^ é s ^ 2 ia n g o lá s á t^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ !2 2 ^

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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Előfizetési á ra  egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 5 0  fillér, c sopo rto s  küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m inden
nem ű m egkeresések  a szerkesztőség  cím ére KÖRMEND-re (Vasvárm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. le lkész  és tanító is.

T AR T A L O M:  Pohánka Margit: Nagyanyám emléke. (Vers.) — Gyüjtsünk fenntartási alapot. — Mesterházy Sándor: Egy öreg 
honvéd emlékeiből. — Czékus László: Szent irónia. — Molnár Ferenc: Egy hajó indul. (Vers.) — Kapi Béla: Ami erősebb az 

embernél. (Elbeszélés) — Kötelező orvosi vizsgálat. — A száj- és körömfájás. — Ország-Világ.

Nagyanyám emléke.
Nyujthatna-e ennél a múlt a jövőnek 
B ecses’b, drágább örökséget: [zel
Szép fehérlő vászon, amit szorgos kéz- 
Nagyanyáink fontak, szőttek ? ! 
Levendula-illat, mely belőle áradoz 
Töltsed el a lelkem ; [b e c é z e tt ,...  
Volt egy kedves asszony, — csak engem  
Édes öregasszony, -  akit nem ismertem.

Hej, hogy leste sokszor kicsi unokája 
G őgicsélö, síró h an gját!
Hányszor igazgatta féltő gyöngédség- 
Puhábbra a fejem  a ljá t! [gél
Egy utolsó csókja . . .  Még egy sim ítása 
Reszkető k ezén ek ;
S arca elmerült a gyermekkor homályán, 
Csak a szeretet él, mit iránta érzek.

Levendula i l la t . . .  nagyanyám emléke 
Öleljetek körül engem,
Valamikor régen így álmodott ő is, 
Ilyen édes reménytelten ?
Mintha szemem előtt e vakító vászon  
ím m egszin eződ n e:
Sok elaludt érzés, gondolat, vágy, álom 
Egész rózsáskertjét látom beleszőve.

Nagyanyám a te kis unokád szívében

Életednek készül most új fo ly ta tása ; 
Óh imádkozz áldást a boldogságára.

Nagyanyám te szép, jó, ezüsthaju asz-
szony

Élő em lékedre sok szeretet szálljon, 
Porladó porodból sok virág fakadjon I 

POHÁNKA MARGIT.

Gyüjtsünk fenntartási alapot!
Az idő haladtával mindjobban sú- 

lyosodik a gyülekezetek megélhetési 
gondja. Hacsak 10—20 esztendőre 
tekint vissza szemünk, micsoda óriási 
különbséget látunk I Mennyivel köny- 
nyebb, olcsóbb volt még akkor a 
megélhetés! Ha kezünkbe vettünk 
egy ezüst forintost s bementünk a 
boltba, vagy kimentünk a piacra, 
mennyi mindent vásároltunk s bizony 
még aprópénzt is vittünk belőle haza. 
Nem úgy most I Annyira megválto
zott a világ, hogy szinte azt gondol
nánk, hogy a pénz értéke nem a régi 
többé 1 Nagyobb pénzt veszünk a 
kézbe, mégsem elég. Minden drága, 
minden lépés és minden szippanatnyi 
levegő, a kavicsozott út, melyen sze

kerünk a takarmányt szállítja, az 
aszfalt, melyen városi embereink jár
nak, iparosaink, kereskedőink az áru
kat szállítják, mind sok-sok pénzbe 
kerül.

Nohát, ezt az általános költség- 
emelkedést érzik meg gyülekezeteink 
is. Emelkedtek az egyházi adók, mert 
nagyobbak a szükségletek. Bizony a 
kőműves nem a régi napszámért ta- 
tarozgatja az iskolát, templomot, lel
készlakot s a tüzelőfát nem a régi 
árban vásárolják az erdőn.

Sokfelé roskadoznak a gyülekeze
tek a súlyosodó adóteher alatt s a 
hívek panaszosan sóhajtanak: hiszen 
szép, szép ez a mi áldott evangélikus 
egyházunk, de mégis egy kissé na
gyon drága 1 Sokfelé túlozzák a pa
naszt, de bizony sokfelé igazuk van!

Hogy az egyház legfőbb egyházi 
és világi vezérei megértették egyhá
zunk egyik égető baját, bizonyítja az, 
hogy az államnál kieszközölték azt 
a tekintélyes évi segélyt, melyből 
szegényebb gyülekezeteink már évek 
óta adócsökkentési segélyt kapnak. 
Bizonyára jogos, szükséges segítség 
ez I Bár csak egy kéz helyett két 
kézzel oszthatnák, hogy oda is jus
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són, hol most még nem érzik köny- 
nyítő hatását.

De ne elégedjünk meg ezzel I Mert 
hiába nézzük jobbról-balról a dolgot, 
mégis csak azt látjuk igazi segítség
nek, mikor a gyülekezet saját magán 
segít s önerejével emelkedik a bol
dogulás utján. Persze ez nehezebb 
dolog, de azért nem lehetetlen dolog I

Püspökeink évek óta sürgetik a 
fenntartási alapok létesítését. Azt ért
jük alatta, hogy minden gyülekezet 
teremtsen olyan alapot, melyet azután 
nem költ el, hanem évről-évre növel 
s eltesz még nehezebb időkre. Talán 
a gyülekezet évi bevételéből is jut 
erre a célra kisebb-nagyobb összeg I 
20—30 kor.-t igazán minden gyüle
kezet fordíthatna erre a célra. Hiszen 
tulajdonképpen nem is adná ki ezt 
az összeget, hanem csak egyik zse
béből áttenné a másikba. De ezen
kívül is lehetne növelni ezt a fenn
tartási alapot.

Erre felénk az a gyönyörű szokása 
van evang. népünknek, hogy örömét, 
bánatát egyformán Isten dicsőítésére 
intő jelnek tekinti, s minden alka
lommal meghozza ajándékát az egy
ház oltárára. Egyházkeléskor, egybe
keléskor, betegségből felgyógyuláskor, 
vagy az elköltözött szeretett lény 
sírja bezárulásakor mindig gondolnak 
az egyházra. Kedveseik emlékét is 
így örökítik meg. Gyönyörű szép 
szokás ez, melyet sem az élet drá
gulása, sem az adó emelkedése sohase 
lanyhított meg. — És ezeket a jó
szívből fakadó adományokat — éven
ként kitesznek 300 — 400 kor.-t, — 
a gyülekezet nem költi el, hanem 
fenntartási alapnak tőkésíti. Éppenígy 
tesz a vasárnapi erszénypénzekkel is. 
És nagyon helyesen I Végtére is a 
gyülekezetnek ezek nélkül az ado
mányok és fillér adók nélkül is meg 
kell élnie I Azután milyen tekintélyes, 
szép összeg kerül ki, ha tiz-husz éven 
keresztül ezt megtesszük ! . . .  Mennyi 
hasznos munkát, egyházfejlesztést 
lehet majd abból csinálni! . . .  -

A terv megvalósítása sem olyan 
nehéz. Elég, ha tíz jótakaró ember 
egymás mellé áll s a gyűlésen el
határoztatja a dolgot. Egy jegyző- 
könyvi határozat elülteti a mustár
magot, melyből Isten kegyelméből 
bizonyára terebélyes fa növekszik. 
Evangélikus népünk mindig hallgatott 
az okos szóra s szívét mindig fel
tárta az egyház érdekei előtt 1 Mutas
suk meg most is, hogy a változó 
idők nem változtattak ezen semmitse ! 
Mutassuk meg, hogy nemcsak a má
ért élünk, hanem előre nézünk a

messze jövendőbe s biztos támaszt 
építünk egyházunknak — ki tudja, 
milyen nehéz idők számára I. . .

E gy öreg  honvéd em lékeiből.
Irta : M esterházy Sándor.

Ma újra meglátogattam öreg hon
véd hívemet. A meleg kályha mellől 
kelt fel mikor beléptem jól befűtött 
szobájába és láthatólag örült látoga
tásomnak. Mikor elém jött, hogy üd
vözöljön, láttam, hogy remegő lábai 
meg-megrogytak. De azért többnyire 
állott vagy fel-alá járkált míg velem 
beszélgetett.

— Nos, hogy van mindig János 
bácsi? kérdeztem.

— Köszönöm, csak megvolnék, 
de napról-napra jobban érzem, hogy 
az öregség maga betegség. Többnyire 
mindig fázom. Ottkünn már ismét 
tavaszodik, de azért nekem még min
dig nagyon kell fűtenem. Csak igy 
érzem magamat kissé jobban. Az igaz, 
hogy már 86 ik életévembe léptem, 
de mégis nagyon szeretném, ha több 
erőm volna és jobban járhatnék künn 
is ; de így mindig csak a négy fal 
között tartózkodom. így nagyon is 
egyhangú, sőt szomorú az én életem, 
különösen azóta, hogy a múlt nyáron 
boldogult feleségemet eltemettem.

Itt az öregnek kicsordultak köny- 
nyei . . .

— Csak legyen béketüréssel, — 
mondám neki vígasztalólag. Lássa, a 
jó Isten eddig is megsegítette, ezután 
sem fogja elhagyni. Viszontagságos 
életében gyakran látta maga felett 
Isten szabadító kezét. A háborús 
idők lezajlása után visszatérhetett 
szülőfalujába. Itt családot alapítva, 
csendes családi körben élhetett, 51 
éven át tartott boldog házasságban. 
Hat gyermekét felnevelhette, azokat 
mind kibocsáthatta az élet útjára. És 
most itt két felnőtt fiának családi köré
ben megfelelő gondozásban részesül, 
boldogan játszik kis unokáival.

— Tudom és érzem mindezt igen 
jól, felelte. Hála legyen érte az én 
jó Istenemnek 1

A múlt emlékein élő öreg honvéd 
előtt csak érinteni kellett a múlt ese
ményeit, máris megeredt beszédes 
nyelve. Fiatalos tűzzel fogott honvéd
élményeinek elbeszélésébe.

— A márciusi idő újra meg újra 
eszembe juttatja a magyar nemzet
nek 1848 márciusában történt újjá
születését. Micsoda lelkesedés volt

akkor! A mai nemzedék már nem tud 
úgy lelkesedni a hazáért.

Mikor aztán felhangzott a vészkiál
tás: „Veszélyben a haza“, akkor meg
hallották ezt a legfélreesőbb faluban 
is és csak úgy özönlött a nép a haza 
védelmére. Huszárjaink Ausztriából 
hazaszökdöstek. Innen a mi falunk
ból négyen vonultunk be a honvéd
zászló alá. Fekete István (Katona), 
Dömötörfy Samu, -Győrfí'y (Szakáll) 
Samu, akik már mind meghaltak és 
én Sz. J. Utóbb honvéd lett még 
Dömötörfy (Huszár), aki akkor még 
csak 16 esztendős volt.

— Ugy-e ezek mind evangélikusok 
voltak ?

— Igen azok.
— Bizony érdemes volna — ve- 

tém közbe — egy nagy könyvben 
megírni, hogy evangélikus hitsorso- 
saink közül kik vettek részt a sza
badságharcban. Soknak érdemét meg 
lehetne így örökíteni a történelem 
lapjain és nem borulna a feledés fá- 
tyola azokra, akik a hazáért küzdöt
tek, vérüket ontották, sőt életüket is 
feláldozták.

— Én is nagyon szeretném ezt. 
Mondá az öreg és sietett folytatni 
megkezdett elbeszélését.

— Mi Kaposvárra mentünk és ott 
azonnal honvédruhát és fegyvert kap
tunk. De alig kezdtek bennünket ki
képezni, máris a harctérre kellett 
mennünk. Több kisebb csatározás után 
résztvettem az isaszegi nagy ütközet
ben, mely 1849-ben éppen Nagypén
tek ünnepén volt, a nagy erdőben. 
Nagyon sok magasrangú magyar had
vezér vezette ott a magyarokat.

— Igen, jelen volt ott Damjanich 
tábornok, Nagy Sándor tábornok, 
Klapka tábornok, Aulich tábornok és 
a fővezér Görgei Arthur is. Szép 
győzelem volt az. Az osztrák katonák 
közül ezeren elestek. Sajnos sok meg
halt ott magyar katonáink közül is. 
És mennyien megsebesültek. Ugy-e 
maga is sebet kapott ott János bácsi ?

— Nem, én ott nem kaptam sebet, 
hanem egyik földim: Fekete István, 
aki ettől a sebtől egész életére sánta 
lett.

Azután Gödöllő felé vonultunk, 
honnan az ellenséget hamar kiűztük. 
Itt láttam, hogy a magyar fővezér két 
r. kath. plébánost, kik azzal voltak 
vádolva, hogy a némethez szítottak 
és a magyar sereg előtt néhány kút
nak vizét megmérgezték volna, agyon
lövetett.

Aztán gyorsan egymásután nagy 
ütközetek voltak: Vácnál, Komá
rom felszabadításánál és Budavár
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bevételénél. Én Esztergom közelében 
a harc hevében egy osztrák dzsidás 
katonával kevejpdtem páros tusako
dásba. Egy eperfa mögé vonulva 
küzdöttem ellene. A támadó katona 
kardjával az eperfa kérgét már mind 
lefosztotta, de én a támadást mindig 
sikerrel visszavertem. Egyszer azon
ban dzsidájával arcomba szúrt és 
engemet elöntött a vér. Ebben a 
pillanatban oda vágtatott egy nádor
huszár és úgy levágta az osztrák 
tejét, hogy . az mint egy labda repült 
el testétől. Kórházba kerültem. . .  
Majd utóbb Klapka tábornok alatt 
Komáromban szolgáltam, a világosi 
fegyverletételig, illetve Komárom fel
adásáig.

Komáromból sok viszontagság kö
zött jöttem Györffy (Szakáll) Samu 
földimmel haza. Útközben sokat áz
tunk, sokat fáztunk, sokat koplaltunk 
és sokat rettegtünk. Annál emléke
zetesebb előttem, hogy a badacsoni 
szőlőhegyeken egy öreg ember, kinek 
szintén akkor érkezett honvédfia haza, 
igaz magyar vendégszeretettel meg
vendégelt bennünket.

Mikor haza érkeztünk, már keres
tek bennünket a zsandárok. Egy 
ideig sikerült elrejtőznöm, többször 

y az őrtjlosi határban lévő „jegenyés- 
ben“ bujdosván. De egy este itthon 
megleptek a zsandárok és láncra 
fűzve kisértek többünket Kaposvárra, 
hol a német seregbe soroztak ben
nünket és hamarosan elvittek Grácba. 
Utóbb elkerültem Bukarestbe is, majd 
Olaszországba és a solferinói és ma- 
gentai ütközetek után francia fogság
ba jutottam.

Ekkor láttam viszont Kossuth 
Lajost, ki akkorra már hófehérre 
őszült és aki bennünket megkérde
zett, hogy hajlandók lennénk-e ma
gyar hazánk felszabadításáért har
colni. „Igenis készek vagyunk“ mon
dottuk mi. Erre ő biztatott bennünket, 
hogy ne bánkódjunk, ha foglyok 
vagyunk is, majd kiszabadulunk. 
Aztán egy nagy hordó bort küldetett 
számunkra. A haza felszabadításából 
nem lett ugyan semmi, de én 1860- 
ban szerencsésen megjöhettem szülő
földemre. Ez nagy öröm volt nekem, 
de azt mindig fájlalom, hogy ifjú 
koromnak 10 évét hazámtól távol,

keserves katonai szolgálatban kellett 
töltenem.

— Értem, értem — válaszolám 
neki — mások is csak így voltak; 
de sokra még szomorúbb sors vára
kozott. Például Noszlopy Gáspárra, 
a somogyi úrra, ki itt a mi parochi- 
ánkon is bujdosott; ott a „Rigóczi“ 
hegyen rejtőzött és onnan járt be az 
öreg úrhoz (az én hivatali elődömhöz) 
kenyeret, élelmet kérni. Végül is el
fogták és halállal büntették.

Legyen azért, János bácsi, meg
nyugodva ; adjon hálát Istennek, 
hogy így megsegítette magát és él
vezze kis honvédnyugdíját még so
káig.

Köszönöm Tisztelendő Uram, hálát 
is adok én Istenemnek, hogy idáig 
vezérelt és bizom benne, hogy ezután 
is velem lesz. Mindig féltem az Urat 
és mostani állapotomban különösen 
vallom a zsoltáriróval: „Mint a szar
vas kívánkozik a folyó vizekre, úgy 
kívánkozik az én lelkem hozzád, oh 
Isten.“ Lelkesülten mondta egyházát 
és hazáját szerető öreg honvédhivem 
e szavakat. Elbúcsúztam tőle s ő 
melegen megköszönte látogatásomat.

Szent irónia.
Szent iróniáról beszélünk, midőn 

látjuk, hogy Isten az okosakat mikép 
fogja meg az ő okosságukban, és az 
erőseknek az erejét mikép töri össze, 
és mint király mikép uralkodik az ő 
ellenségei fölött. Isten nélkül, sőt Is
ten ellen hoznak ugyan tanácsot az 
emberek, de abból semmi sem lesz. 
Nagyszerűen támadnak és erősen 
fenyegetnek, de hirtelen nyomorultan 
a porba hullnak, és az Isten ügye 
zavartalanul halad tovább. Ily szent 
irónia több példáját láthatjuk a szent
írásban. Az egyháztörténet is nyújt 
abból egész csomót. Néhányat, ame
lyek még nem igen ismeretesek, íme 
itt közlünk.

György szász herceg leghevesebb 
ellensége volt Luthernek. Neki két 
fia volt. Azok közül az idősebbik, 
János herceg, egykor azt üzente Lut
hernek, hogyha ő uralomra jut, ak
kor Luther benne még nagyobb ellen

séget fog találni, mint az atyjában. 
Erre Luther mosolyogva így válaszolt : 
„János herceg inkább arra gondoljon, 
hogy boldogan halhasson meg, — 
az ő fenyegetésétől biz én nem félek, 
— mert atyja halálát ő úgysem éri 
meg!“ Úgy is történt. János herceg 
meghalt 1537 január 21-én. Ifjabb 
testvére 1539 február 26-án, atyja 
pedig 1539 április 17-én halt meg. 
Ebben Luther Isten kezét ismerte fel, 
aki ellenségeinek terveit semmivé teszi. 
Hogy ez a hármas halál mily súlyos 
csapást mért az evangéliom ellensé
geire, mutatja Henrik braunschweigi 
herceg felkiáltása : „Jobban szerettem 
volna, ha az Isten halt volna meg.“ 
György herceg kevéssel a halála előtt 
kijelentette, hogy az evangéliom pün
kösdre már annyira el lesz nyomva, 
hogy a hívek akkor már közösen 
nem is ünnepelhetnek. De Isten úgy 
akarta, hogy a György herceg által 
annyira üldözött evangéliom, éppen 
ezen a pünkösd ünnepén tartsa be
vonulását Lipcsébe, az ország fővá
rosába. Mert az elhunyt öccse, ki a 
hercegséget örökölte, sietett a refor
mációt oda bevezetni. Luther barát- 
jaival együtt Lipcsébe jött és pünkösd 
előestéjén a Krisztus egyháza közti 
különbségről prédikált. Pünkösd dél
előttjén Justus Jónás, este pedig is
mét Luther prédikált. Mind a három 
esetben iszonyú nagy néptömeg hall
gatta a szentbeszédet.

A francia királyok az evangéliom 
határozott ellenségei voltak és igye
keztek annak a követőit megsemmi
síteni. II. Henrik (1547—1559) ural
kodása alatt egyik parlamenti ülésen 
a nagytudásu és kegyes, s a biblia 
igazságaiban jártas Dubourg tanár 
védelmébe vette az üldözött protes
tánsokat. E miatt a jelenlevő király 
igen megboszankódott; a professzor 
ellen eretnekség miatt port rendelt el 
és megesküdött, hogy a saját szemei
vel akarja látni az eretnek tanár 
megégetését. De egy felsőbb hatalom 
másként intézkedett 1 Dubourg nyu
godtan és jól elkészültén eme sza
vakkal halt meg: „Istenem, ne hagyj 
el engem, mivel én sem hagylak el 
téged.“ Ez történt 1559 december 
23-án. De a király nem gyönyörköd
hetett az eretnekégetés színjátékéban,

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé
get, ahol fogyasztási szövetkezet nincs I

A fogyasztási szövetkezetek révén szerezheti be 
©gy-egy népe m indennem ű h áztartás i és gazda
ság i c ikkeit és ita lszükségletét a legjutányosnbban, 
úgyszintén ham isítatlan minőségben. — Amelyik köz
ségben fogyasztási szövetkezetei ak a rn ak  létesíteni, 
a mozgalom kezdői forduljanak ú tba igazításért a

a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és 
Értékesítési Szövetkezetéhez, Budapest
IX., Közraktár-utca 34. szám.
(S aját palo tá jában.) — A H A N G Y A  kötelékéhez ma 
m ár több m int 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik

' ■ 50 m illió k o rona  évi forgalom m al. -----------
Levélcím : H A N G Y A , Budapest, postafiók 109. szám.

Ki
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mivel egy harcjáték alkalmával egy 
ügyetlen lándzsadöfés átfúrta szemét, 
melybe bele is halt.

Franciaországban az evangélium 
előharcosai közt a legkitűnőbb volt 
Coligny Gáspár tengernagy. Ezért az 
ő legyilkolására, mely az iszonyú 
Bertalan éjen (1572 augusztus 24— 
25-én volt), különös súlyt fektettek. 
A rettenetes vérfürdőnek legalább is 
30,000 csalárdul legyilkolt hugenotta 
esett áldozatul. Először a fegyveresek 
Coligny lakásába törtek. Gyilkosának 
így kiáltott fel Guise herceg az ud
varról : „Ha készen vagy vele, vesd 
ki az ablakon 1 “ Mikor a tengernagy 
holttestét kivetették, felkiáltott a her
ceg örömében: „Istenemre, ez csak
ugyan a tengernagy“ és a halottat 
arcba rúgta. Tizenhat évvel később 
ennek a Guise hercegnek a hullája III. 
Henrik király előtt (ki őt meggyilkol
tatta) feküdt a földön és a király a 
lábával arcba rúgta. Mily nevezetes 
visszatorlása az isteni igazságszolgál
tatásnak :

Whitefield a hírneves methodista- 
prédikátor egykor gyűlést tartott. Ott 
a hallgatók közt volt egy ember, ki
nek egy kő volt a kezében és még 
több a zsebében. Célja az volt, hogy 
azokat a gyűlölt prédikátorra hajítsa. 
De már a prédikáció első része alatt 
kiesett a kő a kezéből. Midőn pedig 
annak vége volt, Whitefieldhez lé
pett e szavakkal: „Uram, én azzal a 
szándékkal jöttem ide, hogy Önnek 
a koponyáját bezúzzam, de önnek a 
prédikálása alatt Isten egy összetört 
szívet adott nekem.“

Voltaire (1695 — 1778.) francia 
iró irataiban kérlelhetetlen élességgel 
a legellenségesebb támadást intézte a 
katholikus egyház és az egész keresz- 
tyénség ellen. Gyűlöletében e monda
tott irta levelére : „Irtsátok ki a gono
szát 1“ Ő azt hitte, hogy az egyház 
épületét, melyet ama tizenkettő épített 
föl, egymaga is lerombolhatja, és 
azt jövendölte, hogy néhány évtized 
múlva a keresztyénség nem lesz 
többé. De aki a mennyben lakik, e 
gúnyolódót nagyszerűen kigúnyolta. 
Mert száz évvel később Voltaire egy
kori házában a brit bibliatársulat 
egy raktára talált helyet. Magának 
Voltairenek pedig a halálos ágyán 
kellett megmutatni, hogy mily iszo
nyú az, ha valaki az Idvezítő nélkül, 
sőt mint az Idvezítő ellensége hal 
meg. Az orvos, ki e haláltusa szem
tanúja volt, ekkép tanúskodik erről: 
„Bosszuló szellemektől kinozva, hunyt 
el. Borzalommal gondolok rá. Azt 
óhajtottam, hogy mindazok, kiket

Voltaire könyvei tévútra vezettek, 
tanúi lettek volna az ő halálának.“ 

A szent irónia, mely az elmondot
takban elénk lép, a 2. Zsoltár 4. 
és 5. versének a bizonyítéka: „De 
ki az egekben lakik, neveti őket 
(t. i. az ő ellenségeit), és az Ur 
megcsufolja őket. Akkor szól az ő 
haragjában nekik és busulásában 
megrettenti őket.

Németből: Ozékus László.

E gy  hajó indul.
Kisírt szemek, tétova tekintetek, 
Nézik édes hazám, tűnő földedet. 
Emlődtől elszakadva sok hü fiad, 
Téged, fájó, bús könnyekkel sirat.

Mert fájó sebet üt a honszerelem, 
Mikor körülöttük már minden idegen. 
Hol már nem cseng-bong az édes

[magyar szó, 
Ott markol a szívbe s fakad a könny,

[jajszó.

Összebújnak. . .  Óh szegény maroknyi
[nép,

Kit a balsors annyi idő óta tép. 
Hova bújdoSol, hisz máshol nincs

[helyed ?
Élned s meghalnod csak itt lehet

[neked.
3 1 o ln á .i*  F e r e n c .

Ami erősebb az  em bernél.
Elbeszélés. Irta : K upi B éla.

Tizenkilencedik fejezet

A z o tth o n ia k .
Jézuska eljött 1 . . . Az alkonyat 

még a lombtalan akác száraz ágai 
közt bujkált s a fagyos útra már 
csak egy-két halvány fénysugár ve
tődött, mikor a felső faluvég felől 
megindult a kis Jézus angyalainak 
gyors gördülésű szekere. Csingi-lingi- 
csing-ling-ling I . . .  Csingi lingi-csing- 
ling-ling ! . . .  Jaj, biztosan ezüstből 
kalapálta ki valamelyik mennyei ko
vács azt a csengetyüt, s mogyorónyi 
gyémántot akasztott bele csengetyü- 
szívnek, olyan bűbájos szépen mu
zsikál a csengése 1 . .  . Hosszú-szár
nyú fehér-ruhájú angyalok röpülnek

körötte, kezük is alig érinti, mégis 
mint a gondolat, úgy röppen a fagyos 
göröngyök fölött drágaságokat hozó 
mennyei szekér! . . . Rozika szőke 
feje mozdulatlanul figyeli az utca
véget.

Ni csak, most fordul le a felvég
ről. Erősebb lesz robogása, élesebb 
a csengetyűlése. . .,' már látni is a 
paripákat. . . Óh, hisz ez nem meny- 
nyei szekér, hanem a csilingelő 
postakocsis, a Trombitás Jóska, aki 
ugyancsak csördítve hajtja a mokány 
székely lovakat. Lefelé görbült Ro
zika szájacskája, pityeregve futott az 
anyjához: — nem a Jézuska sze
kere jön, csak a Trombitás Jóska I . . .

De hát ez alkalommal, mégis csak 
valami magasabb küldetésben járt a 
sok jó-rossz hir vivője, mert Földe
sék házánál megállította kocsiját s 
bekiáltott: — nagy újság van néném- 
asszony, jöjjön sietve a postaház
hoz 1. . .

Nem is ment, hanem szaladt, ahogy 
lába bírta. Félóra múlva már otthon 
is volt s arcán rettegés és boldogság 
kergetőztek. Róza asszonnyal össze
bújtak az ablakmélyedésbe, még az 
öreg Ábrahámot is belevonták ta
nácskozásukba.

— Lehetetlen 1.. . hát ki küldte ? 
Kicsoda, kicsoda?... hallatszott er- 
ről-arról.

Leszállt az este. Elcsendesedtek 
az utcák, a karácsonyt köszöntő 
gyerekek is hazamentek. Kicsiny há
zak ablaka mögött kigyult a kará
csonyi gyertyák fényessége s bevi
lágított az utcák sötétjébe. Csikorgóit 
az utcaajtó s egy kéz megzörgette 
a konyha ablakát:

— Tisztelteti édesanyám, ezt' a kis 
fonatos kalácsot küldte.

Kevéssel utóbb másik jö tt: — kós
tolót küldött a szülém 1. . .

A harmadik megint kalácsot, a ne
gyedik friss kenyeret, süteményt ■ ho
zott. A tisztelendő meg tanító urak 
egy-egy könyvet küldtek a gyerekek
nek, Nagy István meleg ruhát mind
egyiknek. A konyha megtelt friss ka
lácsillatával, két boldog gyerek vidám 
kacagásával.

Ágnes asszony imádságra kulcsolt 
kézzel mondogatta: — Istenem, mi
lyen jó vagy te, hogy ilyen jó szívet 
adsz az emberekbe !. . .

A gyerekek már Babszem Jankó 
figurás történetén kacagnak, mikor 
egyszer csak kitárul az ajtó. A sötét 
szobából szelíd fény sugárzik át, egy 
igazi karácsonyfa fénye. Ott áll a 
formás fenyőfa, színes gyertyák ég
nek, cukor, sütemény, arany dió alatt
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hajladozó gyönge ágai végén. Az asz
talon meg ágyon egymás mellett fe- 
küsznek meleg ruha, könyv, játék 
csupa szebbnél-szebb holmi. Ni csak, 
anyának, nagyanyának is van egy-egy 
meleg nagykendő, még ruhára való 
is van melléje téve. Nagyapónak kap
csos bibliát tett kis Jézus a fa alá, 
meg egy szép pipát, de ni csak, — 
ezüst a kupája.

És még ez nem minden 1 Most 
mondogatják egymás közt, hogy öt 
pöcsétes levélben pénz is jött, éppen 
500 korona, vadonatúj, ropogós ban
kókban.

Úgy tele van szívük, fejük, hogy gon
dolkodni is alig tudnak, de azért csak 
végigcsinálják szent karácsony estéjét, 
amint szokták. Rozika, Jancsi el
mondják a karácsonyi verset s úgy 
megsiratják mindannyian, mikor oda
érnek :

. . . „Özvegy, árva, annyi vár ma 
Bú-hegesztő balzsamot. “

Ágnes asszony egyszerre csak han
gosan felsír.

. . . „Anyja mellett annyi gyermek 
Hall ma szépet rólatok . . . 
Istenem, de hány van, a kit 
Gondviselő hű kezek 
Nem ölelnek ma se meg.“

Az urára gondol. Maga előtt látja 
kiszáradt szemekkel, ölelésre tárt 
karokkal, amint jönne rég látott cse
lédei csókolására, de beleütközik 
abba a magas négy falba, mely 
talán örökre elzárja ifjú életét.

A Jancsi elcsuídó hangja is meg
erősödik. Az utolsó vers már báran 
röppen ég leié:

„Szánjatok le, szálljatok 
Bethlehemi angyalok :
Zörgessetek ma este meg 
Minden piciny ablakot,
S házikókba, palotákba,
Egy örömet vigyetek :
— Boldog, édes ünnepet ! . . .

Mikor azután együtt énekelték a 
karácsonyi szent énekeket s együtt 
mondták az Isten Fia születésére 
szóló imádságpt, lassanként felszá- 
radt könnyük. Érezték, hogy a menny 
leszállotc hozzájuk s fehér angyal
szárnnyal reájuk borult szent kará
csony békés boldogsága.

— Ki küldte, kicsoda küldhette ?. ..  
kérdik már ezredszer.

— A csomag is, meg a pénz is 
Bécsben van feladva. Egy bank adia 
fel azzal a megjegyzéssel: egy üzlet
felünk utasításira.

— De hát kicsoda az ?.. . Kicsoda 
küld nekünk ennyi drága holmit, 
meg ilyen sok pénzt ?

Nincs rá felelet. De mindegyikük 
érzi, hogy valami titokzatos dolog

előtt állnak, mi arról is beszél, miről 
hallgatni akarna.

A kis Rozika hajas babáját magá
hoz ölelve, odaszalad az anyjához.
— Ugy-e mondtam édesanyám, a 
kis Jézuska hozta I. . . A pénzt is ő 
hozta, hogy Bimbót vehess rajta 1. ..

— Az az galambom, Jézuska hozta, 
igazán ő hozta, — mondják csönde
sen és könnyel telik meg szemük.
— Áldassék érte szent neve 1

Öreg Ábrahám csak ennyit mond :
— Róza, a Gyurka azt hiszem, mégis 
csak ártatlan 1 ...

— Áldjon meg az Isten a szava- 
dér Mihály I. . .  feleli megindultan 
az asszony. Bizony ártatlan szegény 
jó Gyurka I. . .

Egy család lelke csöndesen össze- 
simult karácsony szombatján. Talán 
ez volt az első nap, hogy egymás 
közelségét érezték. Nagyapa, nagy
anya, anya és gyermekek szíve ösz- 
sze dobbant s lelkűket megérintette 
egy édes boldogság sejtelme.

Ugyanakkor a fegyház cellájában 
ágya előtt térdelve imádkozott egy 
rab. Messze tengeren túl pedig fényes 
lakásában merengve nézett maga elé 
egy gazdag ember. A kandallóban 
pattogó fa megvilágította sápadt arcát 
s szomorú csöndesen ezt suttogta:
— most már megkapták I. . . És a 
három felé ünneplők közt egyik sem 
volt igazán boldog 1. . . A család s 
a gazdag ember ünneplését annak a 
szerencsétlen embernek a képe za
varta meg, ki cellája padlóján sírva 
imádkozott.

F oly tatjuk .

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a bánban nincs, Tanyát a sálán ütőit ott, 
Hiányzik olt a legtöbb kincs, De Isten nem lel bajlékot.
Június 28. vasárnap, Ap. csel. 10, 1—7.

T) 29. hétfő, I. Tim. 1,, 1-17 .
V 30. kedd, I. ,  1, 18-24.

Július i. szerda, I. »  3.
» 2 csütörtök, .  4
V 3. péntek, .  5 , 17—65.
V 4. szombat, »  6 . f r — 2 1 .

rt 5. vasárnap, ,  2. 8—15.
» 6. hétfő, ,  5, 1 —  16.

7. kedd, Phil. 1, 1—11.
' * 8. Szerda, a  < * , 12-30.

9. csütörtök, 9 1 — 11.
v> 10. péntek, 9

v  *-'» 12—18.
V 1 1 . szombat, „  2 . 19—30.

Kötelező orvosi v izsgálat.
Amerikából ismét életrevaló, rend

kívül fontos újítás hire érkezik. E ' 
szerint Newyork város tiszti főorvosa '

azt indítványozta a város polgármes
terének, hogy rendeltesse el a városi 
tanács által Newyork város lakossá
gának kötelező orvosi vizsgálatát. E 
terv szerint évente legalább egyszer 
mindenkinek meg kellene magát or
vosilag vizsgáltatnia s ezért nem kel
lene fizetni. A városi alkalmazottakra 
nézve már régebb idő óta kötelező 
ez a szabály s kedvező hatása már 
is látszik. A tiszti orvos azt reméli, 
hogy ha az egész lakosságra kiter
jesztik ezt az intézkedést, akkor a 
newyorkiak átlagos életkora három— 
öt évvel tog emelkedni.

Mit jelent tulajdonképpen ez az 
óriási fontosságú javaslat ? Azt je
lenti, hogy tömérdek ember, aki 
anélkül csak későn kerül orvos ke
zébe, kellő időben jut orvosi segély
hez s így a halál helyett a gyógyu
lás felé terelődik. Tömérdek betegség 
az elején gyógyítható, az előrehala
dott időben azonban már nem. Min
denkinek érdeke tehát, hogy beteg
sége ellen minél előbb kezdjen vé
dekezni.

Felesleges az egész hűhó, mond
hatná valaki, hiszen a betegség nem 
jár észrevétlen csöndességben, hanem 
ugyancsak jelt ad magáról. Fájdalmas 
érzések, lázas állapot, mind megannyi 
jel, mely a szervezet betegségét hir
deti. — Van igazság az ellenvetés
ben, de csak látszólag. Mert nagyon- 
nagyon sok betegség csirája lappang
hat az emberben. Magával hordozza, 
vele együtt él, s a betegség csirája, 
ahelyett, hogy gyengülne, inkább 
mindjobban erősödik benne. Mikor 
azután már legyűrte az ember ellen
állási képességét, akkor előttünk áll 
a kész, kifejlődött betegség.

Ilyenkor csak egy segíthet 1 A 
szakértő orvos, kinek gyakorlott 
szeme és tudása felismeri jóelőre a 
bajt s megadja az eszközöket a be
tegség elfojtására. Ezt pedig csak az 
időnként történő orvosi vizsgálat ad
hatja meg. Ezért életrevaló, ezért 
szükséges a kötelező orvosi vizsgá
lat, ezért szeretnénk, ha a magyar 
törvényhozás is megfontolás tárgyává 
tenné az amerikai példát.

A száj- és köröm fájás.
Az ó- és újvilág minden egyes; 

gazdája előtt, mint a legnagyobb ve
szedelmek egyike szerepel a száj- és 
körömfájás név alatt ismert állati be
tegség, mely járványszerüleg föllépve,

( óriási károkat pkozott és okoz is a 
gazdavilágnak. És bár az allategész-



224. HARANGSZÓ. 1914. június 28.

ségligy nagy léptekkel halad előre, e 
ragályos kór újabban mindinkább ter
jed. Hazánkban nemrégiben is 1176 
udvar volt még e kór által fertőzve. 
Az általános óvintézkedéseken kívül 
e betegség ellen nem volt semmi vé
dőeszköz, semmi gyógyszer, hiszen 
még nem is ismerték e kór okozóját.

Most azonban egyszerre két örven
detes híradást közölhetünk. Az egyik 
szerint Svájcban Frauenfelden sikerült 
Stauffinger dr. orvosprofeszornak e 
rettenetes kór okozóját fölfedeznie: 
a másik szerint pedig a berlini tudo
mányegyetemen működő Krause dr. 
előállította e kór gyógyszerét.

Stauffinger kutatásainak eredménye, 
hogy e betegség okozója egy állati 
lény, mely oly kicsi (két milliméter), 
hogy még a górcső alatt is alig lát

ható. E fölfedezés majdnem biztos 
reményt nyújt arra, hogy Krause dr.- 
nak tényleg sikerült a száj- és köröm
fájás gyógyszerét előállítani.

Már 1912-ben előállítja a „trypo- 
safrol“-t, melynek egyik legfontosabb 
tulajdonsága, hogy az emberi és ál
lati szervezetben föllépő betegségter
jesztő ősállatkákat megöli.

Az uj orvosszerrel 240 drb szarvas- 
marhán végeztek kísérletet. Az ered
mény minden várakozást fölülmúlt. 
80 súlyosan beteg marhának ivóvizé
ben adták be a szert, még pedig na
ponkint háromszor egy egy gramot. 
Mind a 80 állat tiz napon belül ki
gyógyult és hozzá minden utóbaj 
nélkül. Egy más helyen 160 tehenet 
vettek kezelésbe és itt a tejmennyiség 
már egy hét múlva érte el a járvány

előtti állagot. E kísérletek biztos re
ményt nyújtanak, hogy sikerült ez 
egyszerű alkalmazású és teljesen ár
talmatlan anyagban a száj- és köröm
fájás gyógy- és védőszerét megtalálni.

Meg kell még jegyeznünk, hogy a 
fejőstehenek e szerrel kezelve, semmi 
elváltozást nem mutattak a tejben és 
egy hét alatt teljesen visszanyerték 
tejelőképességüket. Remélhetőleg a 
mi földmivelésügyi kormányunk is 
mielőbb megkezdi a kísérleteket ez 
uj szerrel, mely ha valóban oly kiváló, 
mint a hogy azt a németek hirdetik, 
akkor nehéz rémtől fognak az állat- 
tenyésztők megszabadulni s milliókra 
menő vagyon fog évenkint megmen- 
tődni.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

Az egyház köréből.
Egyházlátogatás. Geduly Henrik, a ti 

szai egyházkerület püspöke a tátraaljai 
egyházmegye gyülekezeteit meglátogatta. 
Scholtz Gusztáv bányakerületi püspök jú 
nius 5-én a szentesi gyülekezetei látogatta 
meg. A gyülekezetlátogató püspököket 
szeretettel üdvözölték. Adja Isten, hogy 
ez az egyházlátogatás is erősítse a gyüle
kezetek buzgóságát!

Az evangélikus egyetem es gyűlés az
idén november 4-én kezdődik. Az egyete
mes gyűlés után a zsinat ül össze, hogy a 
bizottságok javaslatai fölött általánosság
ban határozzon. A zsinatot a részletes tár
gyalás céljából 1915. januárjában hívják 
ismét össze

Látogatás a kőszegi felsőbb leány
iskolában. Marnsák Pál, a közoktatási ta
nács tagja, soproni felsőbb leányiskolái 
igazgató, továbbá Varga Gyula esperes, 
iskolai felügyelő látogatást tettek a kőszegi 
felsőbb leányiskolában és résztvettek a 
vizsgákon. Távozáskor Budacker Károly- 
nak, a felsőbb leányiskola igazgatójának 
legnagyobb elismerésüket fejezték ki.

Egyházi gyűlések. A dunántúli egy
házkerület elnöksége a kerületi gyűlés ide
jét aug. 26;ára tűzte ki. A gyűlés helye: 
Celldömölk. Évi közgyűlése szeptember 24-én 
és 25-én lesz. — A Luther-Társaság ezévi 
gyűlését augusztus 22-én és 23-án Dobsinán 
tartja, mely alkalommal a dobsinai evang. 
nőegylet ötvenéves jubileumát ünnepli.

Lelkész-választás. A hántai egyház- 
község eddigi helyettes lelkészét, Böjtös 
Lászlót, egyhangúlag rendes lelkészéve vá
lasztotta. Isten áldása kísérje működését.

Alapítványok, adományok. Kiss Imre, 
hitbuzgó evangélikus egyháztag és gyüle
kezeti felügyelő Egyedről a rábaszentand- 
rási ev. gyülekezetnél 100 korona alapít
ványt tett. — Molnár István és neje Er

délyi Zsuzsánna sobori lakosok a sobori 
imaházra 100 korona alapítványt tettek — 
Weisz Jánosné Bezi és Szélső Balázs Ist
vánná rábaszentandrási lakosok a gyüle
kezetnek 30 koronát-adományoztak. Isten 
áldása nyugodjék meg a kegyes jóltevőkön!

Az anya em léke. A pápai evangélikus 
egyház e hó 7-én, vasárnap délelőtt tartott 
presbiteri gyűlésén az elnökség bejelentette, 
hogy a református vallásu Baranyay Zsig- 
mondné .szül. Eőrv Szabó Erzsébet és test
vére Eőry Szabó Jenő kir. ítélőtáblái biró, 
fiatalon elhalt édes anyjuk Eőry Szabó 
Sándorné szül. Szeleczky Ida emlékére, aki 
a pápai ev. egyház buzgó tagja volt, az 
egyháznál 1000 koronás alapítványt tettek. 
A töke egy ideig növeltetvén, annak kama
tai mindig egy szegénysorsu fiatal beteg 
anya gyógykezeltetésére fordíttatnak.

Árvaház javára. Vidos József cs. és kir. 
kamarás, huszárkapitány, a dunántúli egy
házkerületnél 1000 korona alapítványt tett 
a reformáció négyszázados jubileumának 
emlékére tervezett kerületi árvaház javára. 
Az áldozatkész cselekedet önmagát dicséri I

Eljegyzés. Balogh István külsővati ev. 
tanító eljegyezte Ritzinger Vilmát Vönöcz- 
kön. — Isten áldása vezesse őket remény
ségeik megvalósulására!

Vallásos estélv. Csöngén az újonnan 
megalakult nőegylet pünkösd első napján 
a templomban igen szépen sikerült vallásos 
estélyt rendezett, melynek műsora a követ
kező vo lt: 1. Közének. 4G. éneknek 1-ső 
verse. 2. Megnyitó. Mondta Weöres Gizella 
úrnő, helyettes elnök. 3. Csepreg pusztu
lása. Irta és felolvasta Takács István theol. 
akad. hallgató. 4. Nem féltem én. Szabolcs- 
kától. Szavalta Bertha Juliska. 5 Felolva
sás. Tartotta Dr. Nagyné Molnár Ilonka 
úrnő. 6. Pünkösd napján. Szaholcskától. 
Szavalta Bókkon Róza. 7. Jövel Szentlélek 
szállj reánk. Énekélfe~anöi énekkar. 8. Ke
resem az Istent. Szavalta Dubovai, theol.

akad. halig. 9. A nők társadalmi helyzete 
a régi Rómában. Irta és felolvasta Borsos 
István, pápai tanár. 10. Ima. Mondta Hut
ter Zsigmond lelkész. 11. Közének. 46- ének
nek 9. és 10. verse. A helybeli, valamint 
a környékbeli hívek a zsúfolásig meg
telt templomban valóban élvezettel hall
gatták végig a nagyhatású műsort. Vé*. 
gézéikor pedig offertorium volt, mely alka
lommal 86 korona gyűlt be a nőegylet 
pénztárába. A valóban szivet-lelket neme
sítő vallásos estély sikere legfőképpen 
Horváth Ernőné úrnőnek, a csöngei nőegy
let buzgó elnökének fáradhatatlan buzgó
ságát dicséri.

A modor! leánynevelő intézet június 
20-án tartotta nagy közönség jelenlétében 
évzáró ünnepélyét, melyen a növendékek 
szebbnél-szebb ének- és zeneszámokat ad
tak elő.

Adomány egy templomra A beledi 
templom- és harangalap gyűjtőjének, Perecz 
Gábor nyug. ev. tanítónak Rózsa János 
kissomlói tanító 50 kor -t adott a templom- 
alapra s 3 kor.-t a harangalapra. Isten ál
dása nyugodjék meg a jólelkű adakozón I 
Itt említjük meg, hogy mindkét alapra szor
galmasan folyik a gyűjtés. A gyülekezet 
ezenkívül külön kivetéssel is megterheli 
magát s ez évben 5000 koronát vetett ki 
erre a célra.

Itthonról.
A Magyar Gazdaszövetség gyűlése.

A Magyar Gazdaszövetség folyó évi orszá
gos gazdagyűlését június 17-én Temesvárott 
tartotta. Darányi Ignác elnöki megnyitója 
után a mezőgazdasági védvámok és a föld- 
mivelök jövőjének biztosításáról tartott elő
adást Blaskovics Ferenc. Majd a földmive- 
lők szervezkedése és a nemzeti erő fejlesz
tése címen Meskó Pál tartott előadást. A 
gyűléssel kapcsolatban tenyészállatkiállítás
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is volt Garabócon. A magyar gazdák való
ságos országgyűlésévé szélesedett ki a te
mesvári gyűlés s azon a résztvevők száma 
meghaladta a tízezret.

ítéletidő Makón. Makón nagy vihar 
dühöngött. A szél kicsavarta a fákat és a 
házak fedelét lesodorta. A Honvéd-város
részen, a hol szegény földmivesek laknak, 
húsz ház ledőlt.

Egy fiatalember rémtette. A sopron- 
megyei Nagyhöllány községben véres dráma 
játszódott le. Tomsics Ágost 24 éves legény 
agyonlőtt egy házaspárt, mert nem akar
ták leányukat hozzáadni, — a leányt és 
egy segítségükre sietett szolgát pedig súlyo
san megsebesítette. Aztán elmenekült, de éj
jel felmászott a község tornyába, hogy ha
rangozzon áldozatai lelki üdvéért. Folyton 
énekelt és nem lehetett megközelíteni, mert 
minduntalan lövöldözött. A szomszédos 
K ismarton csendőrsége és a Sopronból 
rekvirált katonaság sokszor sortüzet adott 
rá. Végre másnap megadta magát a legény, 
mert elfogyott az étele és itala.

Fölrobbant puskapormalom. Beszterce
bánya közelében, Malakó és Radvány köz
ségek között fekvő Petrikovics-féle puska
pormalom fölrobbant. A robbanásnak három 
halottja van. A malomban körülbelül 80 
kilogram nyers anyag volt

Az ország: dolgáról.
A képviselőház ülése. A kormány be

terjesztette a közigazgatás reformjáról szóló 
törvényjavaslatot Letárgyalta a becsület- és 
hatóság védelméről szóló törvényjavaslatot. 
Az utóbbi tárgyaláson az ellenzék is részt 
vett.

A közigazgatási reform és az ellen
zék. A függetlenségi párt elhatározta, hogy 
a legbehatóbb vita tárgyává teszik a köz- 
igazgatási javaslatot, s a többi ellenzéki 
párttal együtt részt vesz a képviselőház 
gyűlésén.

Uj politikai párt. Ismét egy uj politikai 
párt alakult, a neve: radikális párt. A nép
jogok legszélesebb körű kiterjesztéséért 
dolgozik, az államot és az egyházat szét 
akarja választani, a vallásoktatást az isko
lából kitörölni, az egyházi vagyont kisajá
títani.

Elnapolták a képviselőházat. A* kép
viselőhazat két hétre elnapolták. A közigaz
gatási reform tárgyalását valószínűen június 
30-án kezdik meg.

A nagyvilágból.
Uj háború előtt. Török- és Görögország 

között annyira elmérgesedett a helyzet, hogy 
új háború kitörésétől kell tartani. A fő bajt 
az Aegei-szigetek, különösen Chiosnak és Mi- 
tilenenek hovátartozása idézte elő. Ha tény
leg szakadásra kerülne a sor, akkor minde
nekelőtt a tengeren mérné össze az erejét a 
két ellenfél és csak azután szállíttatna partra 
szárazföldi csapatokat az a fél, amely ura 
maradna a tengernek. Ahogy most áll a hely
zet, a vizen még mindig Görögoiszágé a 
fölény. De az a fölény már csak nagyon rö
vid idő kérdése, mert három-négy hét múlva 
a török flotta már szolgálatba állítja a két 
Angliában készült Dreadnoughtját. Addig te
hát, amíg a török flotta meg nem erősödik a 
Dreadnoughtokkal, aligha gondolnak háborúra 
Törögországban.

Szerencsétlenség a tengeren. Uj-Fund- 
land közelében negyven halászbárka a nagy

Ha r a n g s z ó .

viharban szerencsétlenül járt. A halászok kö
zül húszán életüket vesztették, a többieket 
az arrajáró gőzösök kimentették.

Hajókatasztrófa. A Corintián nevű gő
zös, Greenwich mellett az Oriole nevű gőzös
sel összeütközött. A Corintián belefurcdott az 
Oriole közepébe. A következő pillanatban az 
Oriole oldalára dőlt és tiz perc alatt elsülyedt. 
Az utasokat az utolsó pillanatban még meg 
lehetett menteni. A legénységet, mely a ka
tasztrófa pillanatában a tengerbe vetette ma
gát, a lebocsátott mentőcsónakokkal sikerült 
a Corintián fedélzetére hozni. A Corintián 
nem sérült meg.

Albániában a zavargás még egyre tart. A 
felkelők megostromolták Durazzót, de aztán a 
fejedelem béketárgyalásokat kezdett meg velük.

Borzalmas szerencsétlenség. Bécs mel
lett, két kis osztrák falu közt egy gyakorla
tozó repülőgép és léghajó összeütköztek. A 
léghajó felrobbant s 9 ember teste szénné 
égett, a repülőgép lezuhant s két ember ször
nyethalt.

Többeknek. A hátralékosoknak csak a 
rend kedvéért küldtünk kimutatást. Nehez
telésre senkinek sincs oka, hiszen az elő
fizetési pénz beküldését most sem sürgetjük, 
pedig lapoknál az előfizetés eiő-fizetés szo
kott lenni és nem utó-fizetés. — H. S. S- 
kőhidtelep. Köszönet a levélért és versért. 
A verset egyszerre felhasználtuk. Őszinte 
tisztelettel. — P. M. Enying. Épp oly szép, 
mint kedves. Hálás köszönet! — B. I. Kül- 
sővath. Igaz boldogságot! Szív. üdv.

VEGYES HIRDETÉSEK.
E gy h irde tés  d íja : Az első 10 szó (beleértve a  vas- 
tagbetüs  cím sort) 1 kor. A zon tú l m inden további 

szó közönséges betűből szedve 6 fillér. 
Felülflzetök vagy adakozók névsoránál soronként 

10 fillért szám ítunk .

Eljegyzés. Szalóky Zsigmond czell- 
dömölki kőfaragómester június hó 
6-án tartotta eljegyzését a veszprém- 
megyei Nagyalásonyban Pölczmann 
Jolánkával. A vőlegény szülői szintén 
ezen eljegyzés keretében ünnepelték 
házasságuk 35-ik évfordulóját.

M É Z -E L A D Á S , i t t
szállít bádogkannában 8 koronáért franko, 
utánvét mellett Varga János tanító Uj- 

malomsok (Győrmegye). 1—2

S z a ló k y  Z s ig m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ő M Ö L E Ö N  
Szenthárom ságtér. 

H om okkő-, m árvány-, gránit-, 
syen it sírkőraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Épületm unkát - és m indennem ű  

javítást elfogadok. 28

225.

Gabonaárak.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1914. évi június hó 25-én.
Búza 26.40, Rozs 18.10, Árpa —.—, Zab 

15.80. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

SÁNDOR FERENCZ
TORONYORAGYÁRft

K Ö R M E N D .

Legmagasabb kitüntetések.
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Precíziós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyság, negyed és óraverő szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fize
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmentve. 27

Számtalan elism erő bizonyítvány.



226. HARANGSZÓ. ÍÖ14. június 28.

EE E0HEES3DE ES
Elsőrendű haranggyar, szerel a ki* 
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

h arang fe iszere lő  gyár

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1808. Telefon 77—51. 
Elvállal m inden e szakm ába vágó 
m unkát, u. m .: e lsőrendű h a ran 
gok szállítását, régi harangok át- 
ö n tésé t, régi harangok  á tsz e re 
lé sé t Pozdech-féle fo rgatha tó  ö n 
tö ttvas-koronára , ese tleg  fo rg a t
ha tó  kovácsoltvas-koronára, kiko

p o tt csapok k icseré lését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat ju tányos áron. 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, sa tu t stb . e szakba  vágó m unkát. Ju tányos árak , 
pon tos és  tisz tességes kiszolgálás. Á rlap és költségvetés kíván a tra  I 

K ívánatra s a já t  kö ltségem en  utazom  a  helyszínére.

Feiwel
utódai

e ls ő  m. kir. s z a b a d a lm a z o tt  isk o la p a d -g y á r ,

i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  2«
tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K olozsvári-u tca  13.

Á.r jogryaról« ingyen és bérmentve!

Egyházi munkák
beszerzése

előtt kérje erre a célra kiadott legújabb 
egyházi árjegyzékemet, mely felülmúlja a 
szakmában eddig kiadott összes árjegyéke- 
ket. Szívesen küldök kiválasztásra szószék- 
és oltárterítőket, valamint költségvetés

sel is készséggel szolgálok.

Bérezi D. Sándor
női kézim unka nagyiparos

B udapest, Desewffy-utca 5.
Alapíttatott 1883-ban. s-io

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV £ 2
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászon kötésben, táb lá  i k e h e l ly e l ................................................K 2.20
Egészvászou „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
Egyszerű bőr „ „ „ „ arany „ „ 6-—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8.—

„ borjubőr „ „ „ » 12-—
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ „ 1 2 * -
Dallam os könyvecske a Kér. E n e k e sk ö n y v h ö z .................................  —.24
Fenti áraikból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés  m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek  meg, 25% árengedm ényben részesülnek, de a szállítási költ
séget m indenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell viseln ie.'

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

S, K O V A T S  
M ENYHÉRT
m ű-orgona építő In tézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást, 

hangolást mérsékelt árak 
gyorsan eszközöl. Raktáron 

tárt kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 
azok javításét és hangolását.____________23

PDUI GÉPGYÁR
F Ü R I  SZOMBATHELY.
Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
28

Malomberendezések.
Téglagyárié gépek.

Nyomatott WeUiscb Béla viilamüzemü 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 íjak , kézira tok  és m inden
nem ű m egkeresések  a szerkesztőség  cím ére KÖRMEND-re (V asvárm egye) kü ldendők . — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is .

TA RTA LO M: A trónörökös halála. — Gyülekezetek a tanítókért — C site  K á r o ly :  Mit tanult Gergő? (Elbeszélés.) — K a p i  

B é la :  Ami erősebb az embernél. (Elbeszélés.) — Ország-Világ. — Persely.

| ü. tró x L Ő rö lsö s  fa, a. Iá. l a .  |
Délen Boszniában, a monarchia 

testéhez tartozó földdarabon, ahol 
Ferenc Ferdinánd trónörökös had
gyakorlaton jelent meg, hogy a király 
által ráruházott kötelességeket telje
sítse, gonosz kezek orgyilkos golyó
val leterítették a magyar korona 
várományosát és fenséges nejét, Ho
henberg Zsófia hercegnőt.

Tőr, bomba, revolvergolyó nem 
először és úgy látszik nem utolszor 
vérezik trónusok lépcsőjét és annak 
közelségét. Porba döntik st koronás 
főket s derékban kettétörik azoknak 
útját, kiknek életkötelességébe a né
pekért dolgozás nagy gondolatát he
lyezte az Isten.

A durva erőszak, vak gyűlölség 
merénylete mindig döbbentő érzést 
ébreszt szívünkben. Megborzaszt az 
Istent, törvényt, emberies érzést el
taposó vadság, az emberiességből ki
vetkőzött állati durvaság. Féltjük a 
társadalmi rendet, az államok bizton

ságát és a leik k ama láthatatlan 
szövetségét, mi. Isten országának 
nevezünk.

Most azonban k ülönös közelről súj
tott ránk az emoeri erőszak. Az a 
férfi, kit gyilkos golyó Szerajevó ut
cáján leterített, a magyar korona vá
rományosa volt. Két ország népe s 
egy magas korú, ősz uralkodó tekin
tete nézett bizakodva feléje. Népek 
várták tőle jövendő nyugodt fejlődé
sük feltételeit, alkotmányuk, nemzeti 
voltuk megbecsülését és kiépítését, 
s az ősz király várta tőle dicsőséges 
uralkodásának átvételét és folytatását. 
És íme, a daliás trónörökös vezetésre 
hivatott erős karja élettelenül hullott 
alá, s vizsgálódó tekintete, mely né
pek útját lett volna hivatva kifürkészni, 
megtörött. Gyász borult a trónra és 
nemzetre egyarám

Ismét gyászba egyesül nép és 
király szíve. Közös veszteség tudata 
hozza még közelebb egymáshoz a

két szívet. A kettőt egymásra utalja 
jelen és jövendő, király nemzet nél
kül, nemzet király nélkül, a kettő 
egymás megértése nélkül nem mun- 
kálkodhatik sikerrel. Közös bizalmon 
és szereteten épül fel a jövendő 
nagyság temploma 1

De a gyászos tragédia még sok más 
gondolatot ébreszt szívünkben. Fel
háborodott lelkünk nemcsak megtor
lást, hanem védelmet, biztosítottságot 
követel. Aknák fölött járunk, bomba, 
revolver, orgyilok leselkedik ránk 
jobbról-balról. Nem egyes ember el
len irányulnak a merényletek, hanem 
egy régi, nagy, szent eszme, egy tör
ténelmi hivatás ellen. Meg akarják 
dönteni a birodalom nagyságát, lehe
tetlenné akarják tenni, hogy nemze
tünk teljesítse nemzeti hivatását. Ez 
ellen kell oltalmat és fegyvert keres
nünk !

A trónörököspár koporsójánál imád
ságot mond ajkunk. Magyarok Istene,
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ki évszázadok viharain megsegítetted 
a Te népedet, védd meg a törvény 
és jog Isten- és ember-alkotta erős 
várát, törd össze az erőszak és em
beri gonoszság hatalmát és vezess oly 
útra, mely előre és fölfelé vezet, hoz
zád közelebb, mindig közelebb UramI

A merénylet.

Ferenc F'erdinánd trónörökös Bosz
niában részt vett a hadgyakorlatokon. 
Útjára felesége is elkísérte. A had
gyakorlat éppen véget ért s megjelent 
a trónörökös dicsérő napiparancsa. 
A trónörökös feleségével automobilba 
ült s a városházára indult. Útközben 
egy 21 éves nyomdász, Cabrinovics, 
bombát dobott a gépkocsira, de azt 
a trónörökös ellökte, úgyhogy csak 
a következő gépkocsi mellett robbant 
fel s az abban ülőket megsebesítette. 
A trónörökös a városházára ment, 
fogadta a város hódolatát, majd a 
gépkocsival elindult. Hiába kérték, 
hogy ne menjen, ő ragaszkodott ter
véhez. Ekkor történt a merénylet. 
Egy utcafordulónál, ahol az automo
bil lassabban ment, előugrott egy 
Princip nevű szerb diák s kétszer a 
trónörököspárra lőtt.

Az első revolverlövés a trónörököst 
érte a nyakán. A főherceg le akarta 
tépni gallérját, de már nem volt elég 
ereje és visszahanyatlott kocsijába. 
Egy katonatiszt a merénylőre rohant 
és kardjával felé sújtott. A merénylő 
még a földről is lőtt és ekkor elta
lálta Hohenberg hercegnőt, aki szin
tén halálosan megsebesült. A főher
cegi párral azonnal a palotába rohant 
az automobil, az orvosok is azonnal 
ott termettek, de mind a ketten néhány 
pillanat múlva meghaltak.

A tettesek.

A tetteseket azonnal elfogták. Egyik 
közűlök a folyóba ugrott, de kimen
tették. Alig tudták őket a nép haragja 
ellen megvédelmezni. Mindketten 
szerb származásúak.

Vallatás és vizsgálat.

A tettesek vallatása felháborító 
eredménnyel járt. Cabrinovics is, Prin
cip is részletesen elmondották az 
összeesküvés történetét s vallomásuk 
rendkívül terhelő a szerbekre. A két 
merénylő elmondotta, hogy az össze
esküvésben kívülök még hat diák 
vett részt. A rendőrség ezeket a diá
kokat is mind elfogta. A diákok be
ismerték, hogy Belgrádban voltak és 
ott Pribicsevics Milán szerb vezérkari 
őrnagytól bombákat és browningot

(revolvert) kaptak, hogy ezek segít
ségével a trónörököst szerajevói láto
gatása alkalmával megöljék. Pribicse
vics e vallomások szerint a Belgrád
ban lévő boszniai szerb diákokat 
magához hivatta és felszólította őket, 
hogy jelentkezzenek, akiknek van 
bátorságuk hozzá, hogy a trónörö
köst megöljék. Cabrinovicson kívül 
az a hat diák jelentkezett, akiket el
fogtak. Ezek még elmondták, hogy a 
trónörökös szerajevói tartózkodása 
alkalmával a város különböző pont
jain várakoztak a bombákkal és brow 
ningokkal és el voltak szánva, hogy 
ha a trónörökös arra kocsizik, me
rényletet követnek el ellene. Tekin
tettel arra, hogy összeesküvésről van 
szó, az összeesküvésben részeseket, 
amennyiben huszadik életévüket be
töltötték, kivétel nélkül halálra lehet 
Ítélni.

A merénylet hatása.

Még aznap elterjedt a merénylet 
hire s óriási izgalmat keltett. Szegény 
öreg királyunk kétségbeesve csapta- 
össze kezét s így kiáltott fel: „bor
zasztó eset I a sors semmitől sem 
kiméi meg 1 . . . Mit kell még meg
érnem 1 ... “ Másnap a király Bécsbe 
utazott s temetés utánig ott maradt. 
Az egész világon nagy részvétet kel
tett a merénylet.

A gyermekek.
Az emberi szív minden érzése oda

fordul a trónörököspár három gyer
meke felé, kik egy órában veszítet
ték el a rajongással szeretett apát és 
anyát. A trónörökös rendkívül szép 
családi életet élt. Kitartó küzdelem
mel, erős akarattal küzdötte ki az 
engedélyt, hogy feleségét elvehesse. 
A király csak akkor egyezett bele, 
midőn látta, hogy Ferenc Ferdinánd 
inkább a trónöröklés jogáról is le
mond. Házasságukat három gyermek
kel áldotta meg az Isten. A merény
let napján egyik nagynénjük így szólt 
hozzájuk:

— Gyerekek, táviratot kaptam Sze- 
rajevóból. Szüléitek nagyon betegek. 
Menjetek a templomba és imádkozza
tok, hogy gyógyuljanak föl.

Lehetetlen leírni azt a rémületet, 
és kétségbeesést, amely a három gyer
meket elfogta. Jajveszékeltek, zokog
tak és kérdésekkel ostromolták nagy- 
nénjüket: Mi a baj ? Mikor beteged
tek meg ? És mind a ketten-e ? Cho- 
tek grófnő alig bírta türtőztetni sírá
sát s azzal tért ki a kérdések elől, 
hogy maga sem tud többet, még mára 
újabb táviratot vár Szerajevóból.

Sírva mentek a gyermekek a kas
tély kápolnájába és ott hosszan imád
koztak szüléikért. Közben a kastélyba 
érkeztek a rokonok. Családi tanácsot 
tartottak, amelybe a hitoktatót is bele
vonták. Végül abban állapodtak meg, 
hogy a hitoktató mondja meg a gyer
mekeknek a szomorú valóságot. Este 
7 óra volt. A hitoktató maga köré 
gyűjtötte a kis Zsófia hercegnőt és 
két öccsét. A három gyermek még 
mindig sírt. A szomszéd szobában 
együtt voltak a nagybácsik a nagy
nénivel. Dr. Stanovszky hitoktató az
zal kezdte, hogy új távirat jött Sze
rajevóból, szomorú hírrel, apa és anya 
olyan rosszul vannak, hogy csak az 
Isten segíthet.

Hirtelen felsikoltott a tizenhárom 
éves hercegnő:

— Meghaltak 1 Én tudom, meg
haltak 1

A leány keservesen zokogott és 
egyre ismételte:

— Meghaltak I
Két öccse levetette magát a karos

székbe, úgy sírtak mind a ketten. 
Ekkor bejöttek a szomszéd szobából 
a nagybácsik és nagynénik. Chotek 
Henriette grófnő a gyermekek láttára 
elájult és végigvágódott a földön. Az 
ajtó előtt kezüket tördelve állottak a 
szobalányok és az inasok, keserve
sen sirt valamennyi.

Egész éjjel vigasztalták a gyerme
keket, akik nem tudtak elaludni, 
mellettük volt nagynénjük és három 
nagybátyjuk a hitoktatóval, csak reg
gel felé nyomta el őket az álom.

A temetés.
A merénylet áldozatait Bécsbe 

szállították, ott beszentelték s a trón
örökös egyik birtokára szállították, 
ahol a sírboltban elhelyezték őket. 
A temetésen a magyar kormányt, 
képviselőházat, főrendiházat küldött
ségek képviselték. Evangélikus püs
pökeink körlevélben emlékeztek meg 
a gyászos esetről s felhívták a gyü
lekezeteket, hogy a templomokra tűz
zék ki a fekete zászlót s a temetés 
napján húzzák meg a harangokat. 
Vasárnap a szószékről is megemlé
keztek a borzalmas merényletről s 
annak áldozatairól.

Az új trónörökös.
Ausztria és Magyaroszág trónjának 

ebben az órában már új várományosa 
van, Károly Ferenc József, aki 1887. 
augusztus 17-én született, a jövő 
hónapban lesz tehát huszonhét éves.

Károly Ferenc József királyi her
ceget már kora ifjúságától a trónra
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nevelték, mert Ferenc Ferdinánd há
zasságkötése óta nyilvánvaló volt, 
hogy atyja, Ottó után rá vár a ko
rona. Az új trónörökös már három 
év óta nős. 1911. év őszén vette 
nőül Zita főhercegnőt. A fiatal hercegi 
párnak a műit évben született egy 
fiúgyermekük.

Károly Ferenc József királyi her
ceg szigorúan katonás életet él. Fele
ségével együtt előbb Csehországban 
lakott, ahonnan azután Galíciába 
helyezték át. A trónörökös most őr
nagy a 39. gyalogezredben.

Az ifjú királyi herceget szíves, 
közvetlen modorú embernek mond
ják, akik ismerik. Ezredének tiszti
karával bajtársi viszonyban élt, részt- 
vett kedvteléseikben és a tiszteket 
gyakran látta vendégül asztalánál. 
Feleségével beutazta a monarkia több 
részét és mindenütt a legszívesebben 
emlékeznek ezekre a látogatásokra. 
Nem egyszer megesett, hogy egé
szen egyszerű emberekkel hosszasan 
elbeszélgettek anélkül, hogy kilétüket 
föl fedték volna.

Egy kedves történet szerint a vár
tán feszengő 44-es magyar bakákat 
majdnem naponkint megszólítja a 
főherceg. Egyszer Csáky Károly káp
lárt szólította meg a főherceg. Meg
kérdezte, hová való ?

— Somogymegyébe — volt a vá
lasz.

— Mi Somogymegyének a szék
városa ? — kérdezte a főherceg.

— A Radetzky-kaszárnya — vála
szolt a baka.

Mondják, hogy az új trónörökös s 
Zita hercegnő is jól beszélnek ma
gyarul.

* #*
A jó Isten adjon az elköltözött 

trónörökös párnak békés pihenést 1 
Védelmezze szerencsétlen hazánkat, 
öreg királyunkat s az ifjú trónörö
köst, hogy majdan nemzete javára, 
népei boldogítására élhessen!

Gyülekezetek a  tan ítók ért.
A mai nehéz megélhetési viszonyok 

közt, mikor a drágaság olyan nehéz 
súllyal nehezedik minden emberre,

különösen az évi fizetéses emberre, 
természetesnek találjuk, hogy a hi
vatalnokok erősen ostromolják az ál
lamot s fizetésük felemelését sürge
tik. A magyar tanítóság is éveken 
keresztül sürgette anyagi helyzetének 
javítását. Nem is csoda 1 A tanító 
munkája nemcsak az egyénre, köz
ségre, városra, hanem az egész nem
zetre annyira fontos, annyira első
rendű, hogy méltón várhatja jutalma 
és elismeréseképpen asztalára a lágy 
kenyeret. Hiszen a nemzet értelmi 
súlya, a köz műveltsége, a nagy 
tömeg jelleme, gondolkodása és er- 
kölcsisége nagyrészt azon a testet- 
lelket ölő munkán fordul meg, melyet 
a tanítók végeznek az iskolában. Azt 
szokták mondani, olyan a tanító mun
kája, mint a mécses. Míg másoknak 
világit, addig önmagát megemészti.

Fájdalom, a tanítói fizetések ren
dezése nem sikerült úgy, mint aho
gyan szerették volna. Különösen vesz
tesek maradtak a mi derék felekezeti 
tanítóink. Az állam törvénye az ál
lami tanítók mögé sorozta be őket 
s kevesebb fizetést biztosított nekik, 
mint azoknak, kik velük együtt ugyan
azt a munkát végzik. Pedig a leg
több evang. tanító rendes tanítói 
munkája mellett kántori teendőket is 
végez, és bizony-bizony a legtöbb 
helyen ezt a munkáját is csak köszö
nettel jutalmazzák. Nagyon jogos 
tehát az a kívánság, hogy az ő anyagi 
helyzetükben is történjék némi szük
séges és méltányos javítás.

De azt a javítást he várjuk min
dig az államtól. Ne gondoljuk, hogy 
ha két kézzel zörgetjük annak kapu
ját, akkor már megtettünk mindent. 
Azt se higyjük, hogy ez a kérdés 
éppen csak a tanítók ügye s ahhoz 
senki másnak köze nincsen. Nem! 
ez a kérdés a gyülekezetek, az egész 
evang. egyház ügye, ezt sürgetni, 
szorgalmazni kell, ezt megoldani segí
teni mindnyájunknak komoly köte
lességünk I

Püspökeink jól ítélték meg a hely
zetet, midőn egy évvel ezelőtt fel- 
s*ólították a gyülekezeteket, hogy 
igyekezzenek tanítóikat a gyülekezet 
erejéből kárpótolni azért, amit az ál
lam nekik meg nem adott. Emeljék 
a tanítók fizetését, becsüljék meg a

népoktatás munkásait, könnyítsék 
meg vállukon a megélhetés terhét! 
Ne várjunk mindent az államtól, ha
nem tegyünk meg magunk is min
dent, hogy megelégedett vezetők 
munkálhassák az egyház ügyét.

Nagy lelki megnyugvással állapít
juk meg, hogy a komoly püspöki 
kérelem nem volt pusztában elhangzó 
szó. íme, a munka- és embermeg
becsülés magaslatára felemelkedett 
egy egész sor gyülekezet. Battyánd 
50—50 kor.-val javította tanítóinak 
fizetését, Muraszombat, Tótkeresztur 
kántortanítójának 200—200 kor. sze
mélyi pótlékot állapított meg, ugyan
csak javította a tanító fizetését a 
zsédenyi, némethidegkuti gyülekezet is. 
A soproni gyülekezet, mely eddig is 
kiváltságosán gondoskodott tanítóiról, 
— ismét követésre méltó példát adott. 
Ugyanis egyhangúlag elhatározta, 
hogy a gyülekezet tanítóinak családi 
pótlékját gyermekenként 100 korona 
helyett 200 kor.-ban állapítja meg.

Mikor ezeket a határozatokat ol
vassuk, melegség járja át szivünket. 
Az a vágyódás ébred bennünk: vaj
ha ezek a példák világítanának be 
sok-sok gyülekezet leikébe s mutat
nák meg a kötelesség útját!

Mit tanult Gergő?
Elbeszélés. Irta : Csite Károly.

Régi a történet. Mezítlábas, kis 
kurta gatyás, pufók arcú, ragyogó 
szemű gyermek volt akkor még a 
most már galambősz Csiza Gergő.

Mint aféle vidám, csintalan fiú, 
egész nap az utcán játszott a pajtá
sokkal. A gyomra ugyan gyakran 
haza szalajtotta egy karéj kenyérért 
s ráadásul egy-egy almáért, amíg 
ugyanis tartott az almából. Mert hát 
soha nem terem annyi alma, hogy 
el ne tudnák a gyermekek a háztól 
mind hordani.

Azaz erre mifelénk, a magyar fa
lukban nem terem annyi, de annál 
bővebben terem a német atyafiaknál, 
a nyugati határszéli falukban. Szinte 
azt hiszi az ember, hogy arra felé 
nem is szeretik a gyermekek az al
mát, azért tudnak a német sógorék

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé
get, ahol fogyasztási szövetkezet nincs!

A fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti be 
egy-egy falu népe m indennem ű h áztartás i és gazda
sági c ikkeit és ita lszükség letét a  legjutányosabban, 
úgyszintén ham isítatlan m inőségben. — Am elyik köz
ségben fogyasztási szövetkezetei ak a rn ak  létesíteni, 
a mozgalom kezdői forduljanak ú tba igazításért a

a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és 
Értékesítési Szövetkezetéhez, Budapest
IX!., Közraktár-utca 34. »zäui.
(Saját palo tá jában.) — A  H A N G Y A  kötelékéhez ma 
m ár több m int 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik

1 ■ - 50 millió k o rona  évi forgalom m al. -----------
LeTélcím : H A N G Y A , Budapest, postafiók 109. szám.
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a télen  át oly sokat, egész  társzeke
rekkel, a magyar falukba hordani.

A kárhogy áll a dolog, az az egy  
bizon yos, hogy nálunk nem csak a 
gyerm ekek, hanem  az édesanyák is 
öröm m el, barátságos k öszön tésse l és  
búzával telt zsom borral várják az al
mát szállító ném et atyafit. U gyanis ő 
cserébe a búzáért, avagy  egyéb  gabo
náért alm ával tölti m eg a zsom bort.

Erzse néni, Gergő édesanyja is 
évről-évre sok zsombor búzát kicse
rélt, amig ugyanis a férje ura élt. 
De mikor gyászos özvegységre jutott, 
nem volt senkije, aki szántott, vetett 
volna számukra, nem jutott többé a 
zsomborba gabona. Pedig a német 
ember akkor is megjött a kincses 
szekerével s Gergő gyermek lelken
dezve szaladt haza a nagy örömhirrel:

— Édes anyám, megjött a német 
bácsi a sok almával! Előkeresem 
azonnal a zsombort.

— Előkeresheted, fiam, de az a 
baj, hogy nincs mit beletenni! — 
mondta az özvegy némi szomorúsággal.

— Van krumplink, tele szedem azzal!
— Csakhogy azért nem ád a né

met bácsi almát.
— Nem ád ? Hisz’ a krumpli is jó ! 

— mondta Gergő mélyen megszomo
rodva.

— Jó biz’ az, csakhogy a krumpli 
olcsóbb portéka és abból a németek
nek is elég terem.

— Oh, Istenem! hisz’ akkor mi 
nekünk nem is lesz almánk! — 
mondta Gergő nagy csalódással.

— No, azért ne búsulj, fiam, ve
szek pár garasért almát 1 — vigasz
talta édesanyja. Ámde a német atyafi 
nem akart pénzért adni, úgy okos
kodván, hogy sokkal több haszna van, 
ha gabonával cserélheti ki almáját.

— De hisz’ ha nem ád, elviheti 
magával fiamat a hazájába, mert ő 
alma nélkül nem válik meg a szekér
től, — mondta Erzse asszony az 
okoskodó német atyafinak.

— Elviszem szívesen s én meg 
odaadom érte cserébe, magyarszóra, 
a saját fiamat. Hadd tanuljon meg 
ő is magyarul, ha már magyar em
ber lesz belőle és magyar kenyeret 
eszik. Lám, én is megtanultam, — 
mondta az almás ember.

— No, fiam, elmégy-e ? — kér
dezte Csizáné mosolyogva a fiától.

Gergő pár percig szótlanul, töp
rengve fogózott az almát szállító 
szekér lőcsébe.

— Gyere el, fiam ! Olyan jó dol
god lesz nálunk, mint egy királyfinak. 
Annyi almát ehetsz, amennyi csak 
beléd fér. Aztán jó dolog az, ha va

laki a német szót is érti, — biztatta 
az atyafi Gergőt.

— Elmegyek! — mondta, Gergő 
elszántan s fölcsillanó szemmel. Mind
járt fölkapaszkodott a szekérbe, gon
dolván, hogy azonnal hozzálát az al
ma fogyasztásához.

— Hohó, fiam, még nem megyünk 
haza felé! Előbb még bejárok egy 
pár falut. S ha az almákon túladtam, 
akkor haza felé fordítjuk a rudat. 
Nyugodt lehetsz, érted jövök. Addig 
is, hogy legyen fogaidat miben vásí- 
tani, tartsd a kalapodat, teszek bele 
valamit! — mondta a jó német bá
csi s úgy tele rakta Gergő vásott 
kalapját almával, hogy a kalap, aka
rom mondani, Erzse asszony bánta 
meg. A vásott jószág karimája levált 
felső részétől a sok alma súlya alatt 
s az almák szerte gurultak a földön, 
ami ugyan nem volt nagy baj, mert 
felszedték a földről. Nagyobb baj az 
lett, hogy Erzse asszonynak uj kala
pot kellett a német szóra készülő fiú 
számára venni.

Harmadnapra csakugyan megjött 
a német atyafi Gergőért. Az özvegy 
útra készítette, meg is siratta egyetlen 
fiát, tarisznyájába hat darab rokka
kerék nagyságú pogácsát készített. 
Hátha nehezen szokj a meg majd a 
német anyja főzöttjét 1

Ámde Gergőnek nem lehetett pa
nasza az uj édesanyára. Tejbe-vajba 
fürösztötte a jámbor Méci asszony s 
a legszebb almákat kereste elő a csere 
fia számára. Folyton becézte, csak 
az volt a baj, hogy nem tudott vele 
jó ideig beszélni, mert egy szót sem 
tudott magyarul.

Bent is maradtak volna a hazai 
nagy pogácsák a tarisznyában, ha 
Gergőnek magának kellett volna mind 
elfogyasztani. Ott volt azonban öt 
kis német testvér. Megajándékozta 
mindegyiket egy-egy pogácsával, akik 
közül a legidősebbiket: a tizenegy
éves Franci gyermeket elvitte édesapja 
cserébe Erzse asszonyhoz a magyar 
faluba.

Csizáné asszony is nagy szeretet
tel gondozta, dédelgette a kis Fránci- 
ját, azaz Ferike fiát. Elsősorban ugyanis 
megmagyarosította Ferikére a nevét, 
s aztán egyébként is, még pedig oly 
eredménnyel, hogy másfél év múlva, 
mikor azért jött el hazájából az al
más szekér, hogy őt végleg haza 
szállítsa, a szülők legnagyobb meg
lepetésére azt tapasztalták, hogy Fránci 
teljesen elfelejtette a német szót. Édes 
anyja nem is tudott volna vele be
szélni, ha nem tanította volna meg 
őt Gergő némileg a magyar szóra.

— Ugy-e, nem hiába adták hoz
zám gyermeküket cserébe, becsületes 
magyar gyermeket neveltem belőle! 
— mondta Erzse asszony büszke
séggel a német atyafiaknak.

Aztán a pirospozsgás, német kosz
ton hizlalt, mosolygós szemű fiához 
szólt.

— Hát, fiam, mit tanultál te a né
meteknél ?

Gergő pufók arca erre még jobban 
kigömbölyödött a mosolygástól s ra
vaszul hunyorítva mondta:

— Azt tanultán, hogy: mindenütt 
jó, de legjobb itthon i...

Nem ludom, tanult-e Gergő még 
más valamit is a német cserehelyén, 
de annyi bizonyos, hogy a német 
szó nem fogott rajta, ellenben a kis 
német testvérkék és a Méci néni 
megtanultak tőle magyarul.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik olt a leaföbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Július 12. vasárnap, Ap. csel. 16, 16—24.

„ 13. hétfő, Ap. csel. 16, 25—32.
„ 14. kedd, Ap. csel. 16, 33—40.
„ 15. szerda, Phil. 1. 3, 1 —11.
, 16. csütörtök, PhU. 1. 3, 12—21.
„ 17 péntek, Phil. 1. 4, 1—9.
„ 18. szombat, Phil. 1. 4, 10—23.
„ 19. vasárnap, Ap. csel. 17, 1—9.
„ 20. hétfő, 1. Tess. 1. 1.
,  21. kedd, 1. Tess. 1. 2, 1—12.
„ 22. szerda, 1. Tess. 1. 2, 13 — 20.
„ 23. csütörtök, 1. Tess. 1. 3.
,  24. péntek, 1. Tess. 1. 4, 1 —12.
„ 25. szombat, 1. Tess. 1. 4, 13—18.

Ami erősebb az em bernél.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Huszadik fejezet

A vizsgálób írónál.
A piacon virágjukban álltak a vén 

hársak. A virágtól tarkított sötét 
ágak közt zümmögő éneket mondtak 
a méhek ezrei. Az árnyékos téren 
hangos lármával játszottak a nyolc 
órát váró iskolásgyermekek. A köve
zet szélén, faállványokra tett kosa
rak és edények mellett piacoztak a 
falusi asszonyok. A városiak, kosaras 
cselédek körülrajozták az állványokat 
s nagy alkudozással vásárolták a 
majorságot, tejhasznot. A vasútról 
most zörögtek be a kocsik. Álmos 
éjszaka-utazók ültek a kopottas ülé
sen, arcuk sápadt, ruhájuk gyűrött 
volt a virrasztástól. Az egyik kocsi a 
törvényszéki épület elé kanyarodott 
s beesett szemű, beteges formájú 
ember szállt ki belőle.
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— A vizsgálóbíró urat keresem!
— mondta a sujtásos fekete ruháju 
portásnak.

— Csak kilenc órakor jön be, 
talán akkor méltóztassék visszajönni.

— Megvárom, — felelt az idegen.
— Kérem alássan! — szólt a 

portás. Második emelet, jobbra 12. 
ajtó.

Az idegen felment az emeletre. 
Egy ideig csöndesen üldögélt az 
egyszerű fapadon, azután elkezdett 
fel- és alá járkálni. Néhányszor neki
indult a lépcsőnek, de azután megint 
csak visszatért. Az idő lassan múlt. 
Százszor is elővette az óráját, de 
még mindig a fél kilenc előtt cam
mogott a mutató. Végre a toronyóra 
ütötte a kilencet. Mikor azután a 
vizsgálóbíró után belépett a szobába, 
tisztán hallotta a S2 Íve verését. Egyik 
kezét a mellére, a másikat a nyakára 
szorította, hogy egy kissé elcsönde- 
sítse nagy izgalmát. Úgy tett, mintha 
nem látná a feléje nyújtott kezet, 
megállt az Íróasztal előtt s hadarva,
— mint aki fél önmagától és siet, 
nehogy megbánhassa amit tesz, — 
így szólt: — vizsgálóbíró úr, Ameri
kából jövök, Istenes Mihály a nevem. 
Feljelentem magamat és beismerem, 
hogy hat évvel azelőtt kiraboltam 
Ábrahám Jánost s meggyilkoltam 
béresgyerekét I . . . Földes György, 
akit emiatt fegyházra ítéltek, ártat
lan. Én vagyok a bűnös!...

Utolsó szavait alig lehetett meg
érteni. Melle zihált, beszéde hörgésbe 
fulladt. Homlokáról nekiindult a gyön
gyöző verejték s arca barázdáján 
végigcsurgott. Lába megingott, feje 
megszédült, talán összerogyik, ha 
hirtelen meg nem kapaszkodik az 
íróasztal faszegélyébe.

A biró a villamoscsengő gombjára 
tette kezét. Egyik jegyzőt akarta 
behivatni, akivel a jegyzőkönyvet 
vezettesse, meg egy őrt akart az 
ajtó mellé rendelni. De mégse csön
getett. Vizsgálódó tekintettel néze
gette Istenest, azután melléje lépett 
s vállára tette kezét.

— Meggondolta-e, hogy mit mond ?
— Meggondoltam. Csak az igazat 

mondtam.
— Rokona-e magának az elitéit 

Földes György ?. ..
— Nem rokonom.
— Barátja ?
— Nem barátom.
— Hát mi indítja magát jelent

kezésre ?. ..
Istenes Mihály hallgatott egy ideig. 

Azután szívére tette kezét. — Te
kintetes uram, ide benn zakatol

valami, az kényszerít rá. Egy máso
dik ember, aki bennem lakik, él, 
érez, gondolkodik, megvizsgál, meg
ítél, fölment vagy elkárhoztat aszerint, 
amint cselekedtem. Altatgattam, ámít- 
gattam, részegítő mámor-itallal itatgat- 
tam, hiába volt minden. Munkába te
metkeztem, nyomorogtam, majd dő
zsöltem és jóléttel akartam megvesz
tegetni, alkudoztam vele, könyörögtem 
neki, fenyegettem, — hiába. Ekkor 
jöttem rá : nem ember lakik itt benn, 
hanem Isten. Maga az Isten ! . . .  Az 
embert elhallgattathatom, arany laka
tot tehetek szájára, leköthetem a nyel
vét a gyönyörűség fonalával, de az 
Isten mindig beszél, s nemcsak fenn 
az égben, de itt a lelkiismeretben is 
erősebb az embernél!

Feje mellére csuklott, szeméből 
kicsurrant a könny s lassú permete
zéssel ráhullt a mellére. Égy idő 
múlva folytatta:

— Jelentkeznem kellett, nem bír
tam el másképp 1. . . Kérem tartóz
tasson le.

A biró hallgatagon állt, mintha 
lecövekelték volna, azután csöndesen 
szólt: — vegye azt a széket, üljön 
szembe velem és mondja el, hogyan 
történt.

— Úgy volt, hogy tulajdonképpen 
Abrahám János az oka mindennek. 
Vagyonkergető, földéhes ember, csalt,

, írást hamisított, csakhogy megnövelje 
birtokát. Szegény koldus voltam, fél 
lánc föld volt az apai birtokom, dol
gozni nem szerettem, hát segítettem 
neki csalni. Megutáltam a gonosz
ságáért. Mikor a kútkerti birtokra 
alkudozott, elhitettem vele, hogy a 
gróf neki adja. Felbiztattam, hogy 
hozza ki a takarékból minden pénzét, 
a hiányzót vegye fel a birtokára. 
Mikor azután az a sok pénz otthon 
volt, hatalmába ejtett a sátán. Meg
lestem, hol rejtegeti. Éjjel azután 
felgyújtottam a lábas pajtáját s míg 
a házbeliek a tüzet oltogatták, azalatt 
elraboltam a pénzt.

Elhallgatott. Melle zihálva szedte 
a lélegzetet, arcára halálos sápadtság 
borult.

— És azután ? — Hogy volt az
után ?. . .

Nagy idő múlva felelt. — Már a 
folyosón voltam, mikor elém került 
a béresgyerek. . . Megismert.. . Tor
kon ragadott... a nevemet kiáltotta... 
Éreztem, hogy elvesztem. . .  Hirtelen
kirántottam a bicskámat és ........ és
a szívébe ütöttem. . .  Erősen fogott, 
földre akart gyűrni... Egyszerre 
csak a vére végig folyt a mellemen 
s ő rám zuhant, . .  Alig tudtam le

rázni magamról. Oda dobtam a ka
mara elé. Nem néztem meg, ész 
nélkül futottam, de azt hiszem akkor 
már nem volt élet benne. . .

Elhallgatott s fejét kétségbeesve a 
tenyerébe temette. Csak hosszú idő 
múlva felelt a biró kérdéseire :

— Na és hogyan terelte a gya
nút Földes Györgyre?

— Tudtam, hogy Földes György
nek éppen akkorra kellene lefizetni 
az adósságát. Elloptam az ő adós
levelét is, hogy őt gyanúsítsák. A 
másikhoz véletlenül juttatott az ördög. 
Néhány nappal előbb az utcán előt
tem tipegett a kis Földes Rozika. 
Bábut vitt a karján. Egyszerre csak 
elejtett egy rongy darabot, éppen olyan 
volt, mint a ruhája, biztosan a babája 
volt belegöngyölgetve. Magam se tu
dom miért, zsebredugtam. Azon az 
éjszakán ezt mártottam petróleumba. 
Gondoltam, ha leég a ház, úgy nyert 
ügyem van. Ha pedig nem sikerül a 
gyújtogatás, úgy talán ez a rongy 
is más irányt ad a vizsgálatnak. Nem 
is csalódtam I

A biró arcát elöntötte a harag 
pírja. — És volt lelke nézni, hogy 
hogyan hurcolják el azt az ártatlan 
embert a családja köréből? . . .  Végig 
tudta hallgatni a felesége meg a ki
csiny gyerekei jajgatását?... Azután 
tudott nyugodtan élni, dolgozni, él
vezni, gyönyörködni az élet szép
ségében, míg az a másik börtönben 
sínylődött,?. . .

Istenes feje mindig mélyebbre 
hanyatlott a mellére. Keze görcsösen 
mélyedt a hajába s a nagy csöndes
ségben csak keserves nyögése hallat
szott : — Istenem 1 ... Istenem !. . .

Lassanként összeszedte magát. — 
Biró ur, az ég szerelmére kérem, ne 
gyötörjön tovább. Higyje el, inkább 
hordoztam volna a bilincset, semmint 
azt a gyötrelmet, amit el kellett hor
danom. Ember nem, de a jó Isten 
tudja, hogy megbünhődtem, keser
vesen megbünhődtem ! . . .

A biró ujja megnyomta a csengetyü- 
gombot. Felállt s kemény hangon 
így szólt: — Istenes Mihály, én önt 
a törvény nevében letartóztatom.

Nyílott az ajtó s a börtönőr belé
pett a szobába.

— Ezt az embert adja át a töm- 
löctartónak.

Istenes megállt a küszöbön. — Biró 
úr, csak egyet mondjon meg. Él-e 
még Földes Gyurka ?

A biró arcán megenyhültek a ke
mény vonások. — Legyen nyugodt! 
Biztosan tudom, hogy még él. Éppen a 
múlt héten hallottam, hogy a fegy-
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házban is türelemmel hordozza nehéz dóm. . .  De hamar, nagyon hamar a börtönajtó s az uj rab fáradt, meg- 
sorsát. kiszabadul, az bizonyos. gyötört teste megnyugodva borult a

— És mikor szabadul ki ? Istenes boldogan felsóhajtott. j  kemény fapadra.
A biró gondolkodott. — Nem tu- Egy negyed óra múlva csapódott Folytatjuk.

Az egyház köréből.
Kitüntetés. A király Schleifer Károly 

evang. főesperes, misérdi lelkésznek sok 
évi buzgó működésének elismeréséül a 
Ferenc Józsefrend lovagkeresztjét adomá
nyozta.

Lelkészválasztás. A tekintélyes lajos- 
komáromi (Veszprém m.) gyülekezet egy
hangú bizalommal Endreffy János Selmec
bányái segédlelkészt választotta meg lelké
szének. Isten gazdag áldását kérjük az uj 
lelkész munkálkodására !

Egy szórványkor gyűlése. Június 11-én 
tartották a zalai szórványkor evangélikusai 
szokásos évi közgyűlésüket. Az idén — mit 
már annyiszor — Grüner Károly pötrétei 
földbirtokos, a pusztaszentlászlói ev. gyü
lekezet felügyelője látta vendégeiül a szór
ványkor tagjait. Varga Gyula esperes ha
laszthatatlan dolga miatt az idén nem je
lenhetett meg az összejövetelen. A folyó 
ügyek megbeszélése után Grüner Károly a 
pénztár állapotáról tett jelentést, mely ör
vendetes képét mutatja a szórványkor ál
dozatkészségének, ami lehetővé tette egy
szersmind, hogy a múlthoz hasonlóan, a 
lefolyt közigazgatási évben is 110 koronát 
adott a szórványkor egyházi jótékony célra: 
a Gyámintézetnek, a Belmissziói egyletnek, 
konfirmandus Otthonra és a puszta’ászlói 
nőegyletnek segélyezésére. Helyénvalónak 
találta a gyűlés Nagy István zalaistvándi 
lelkész azon indítványát, hogy a jövőben, 
a befolyó elég tekintélyes összegből évente 
csatoljanak egy bizonyos mennyiséget az 
alaptőkéhez, hogy az lassanként felszapo
rodva, lehetővé tegye más üdvös egyházi 
intézményeink támogatását is. Végül köszö
nettel vették a megjelentek Bakó Béla felsö- 
rajki földbirtokos meghívását és elhatároz
ták, hogy a szórványkor szokott évi isten- 
tiszteletét az ö házában Felsőrajkon fogják 
megtartani.

Belm issziói ünnepély Barcson. A so
mogyi egyházmegye lelkészei és tanítói jú 
nius 11 én egyszerre tartották meg értekez
letüket Barcson, lent a Dráva melleti kis 
leánygyülekezetben. Az értekezlet végez
tével lelkészek és tanítók úrvacsorával él
tek, melyet Németh Pál esperes szolgáltatott 
ki. Lelki áldozat után az egyházmegyei 
belmissziói egyesület, a szép számban ösz- 
szegyűlt hívekkel a feldíszített imateremben 
jól sikerült belmissziói ünnepélyt rendezett 
a következő tárgysorozattal: 1. Közének. 
2. Megnyitó I. Kor. 13. verse alapján, tar
totta Németh Pál esperes. 3. Ima. Schubert
tól, 3 hangon előadta a barcsi leány ének
kar. 4. Buzgó vezérünk. Költemény Sántha 
Károlytól, előadta Fuchs Irma k. a. 5. Barcs 
és vidéke. Irta és felolvasta Mesterházy 
Sándor lelkész. 6. Győzelem. Költemény, 
Vargha Gyulánétól, előadta Horváth Mihály

tanító. 7. 23. zsoltár. Kapi Gyulától, előadta 
a barcsi leány-énekkar. 8. Christus der 
Hirte. Költemény, Schenkendorftól, előadta 
Rök Teréz k. a. 9. Záró imádság. 10. Köz
ének.

Az ünnepély mély benyomást tett a hí
vekre. Szinte meglátszott arcukon a boldog
ság, melyet annak tapasztalása keltett fel 
bennünk, hogy habár csak kévés lelket 
számláló kis gyülekezetét képeznek, egészen 
a határszélen vannak, távol a többi evang. 
gyülekezetektől az egyház mégsem feledke
zett el róluk. Az ünnepély ui lelkesedést, 
uj hitet, uj erőt öntött beléjük, s az egy
házmegyei belmissziói egyesület azon meg
nyugtató érzéssel távozhatott Barcsról, hogy 
az ottani kis gyülekezetét nem kell féltenünk, 
mert abban van igazi evangéliumi hit élet, 
tiszta vallásos érzés, evang. egyházunkhoz 
való meleg ragaszkodás.

A somogyi ev. egyházmegye belmissziói 
egyesület a barcsi belmissziói ünnepéllyel 
kezdte meg működését a nyilvánosság előtt, 
s a kezdet a legszebb reményekre jogosít, 
mert az ünnepélyről a jelenvolt más vallá- 
suak is egész lelkesedéssel beszéltek, ami
ért az elismerés elsősorban természetesen 
a közreműködőket illeti, kik valamennyien 
dicséretesen feleltek meg feladatuknak. Mé
gis különösen ki kell emelnünk a barcsi 
leány-énekkart, melynek minden tagja szép 
zenei talentummal van megáldva s azt el- 
reiteniök nem szabad. Az előadott karéne
kek oly jól sikerültek, hogy dicséretére válna 
egy több tagból álló nagyvárosi énekkarnak 
is. A szép énekek hatása alatt az egyház- 
megyei belmissziói egyesület 50 koronát 
adományozott a barcsi gyülekezetnek azon 
kifejezett óhajtással, hogy annak egy része 
a leány-énekkar céljaira fordítandó.

Az ünnepi offertorium 27 kor. 94 fillért 
eredményezett.

A barcsi gyülekezet háláját legjobban 
jellemzi azon körülmény, hogy az egyház- 
megyei belmissziói egyesület vidékről meg
jelent tagjait a barcsi evang. nők tekintet
ték vendégeknek s azok terítettek számukra 
Ízletes ebédet. Köszönet érte.

Délután a belmissziói egyesület tagjai 
Barcs nevezetességeit nézték meg, a nagy 
kiterjedésű fűrésztelep, a technika legújabb 
vívmányaival ellátott óriási gőzmalmot és 
az országszerte híres disznóhizlaldát. Ez 
utóbbinak szíves igazgatója a látogatókat 
magyarosan meg is vendégelte.

Lelkészváltozás Amerikában. New- 
Brunsvick-ből Stiegler Sándor Ernő lelkészt 
a Sout-Bethlehemiek hívták meg lelkészük
nek, ki hívei nagy sajnálatára a meghívást 
elfogadta. New-Brunsvickbe Kovács Mihály 
ajkai segédlelkész megy ki. Isten áldását 
kérjük munkálkodására 1

Sárszentm ikíós. A hitbuzgó sárszent- 
miklósi gyülekezet, mely csak kőt évvel

ezelőtt renováltatta nagy költséggel pap
lakját, régi harangállványa helyett vasáll
ványt állított s egy harmadik harangot 
szerzett be. A harangállványt Pólón János, 
gépész készítette el, ki a gyűjtésnél is nagy 
buzgósággal fáradozott. Az ünnepélyes fel
avatáson örvendező szívvel részt vett az 
egész gyülekezet.

A budapesti egyházm egye jun. 24-őn 
tartotta közgyűlését Kaczián János esperes 
és Wágner Géza felügyelő elnöklete mellett. 
Az egyházmegye körlelkészi állást akar 
szervezni. A kispest-erzsébetfalvai missziói 
egyház legközelebb anyaegyházzá alakul. 
Kispest imaházat akar épiteni.

Alapítvány. Dr. Maróthy László róm. 
kath. vallásu földbirtokos, — ki már évek
kel ezelőtt alapítványt tett a kőszegi felsőbb 
leányiskolánál korán elköltözött felesége 
emlékére — ezen alapítvány növelésére 
ismét 200 koronát adományozott.

Egy nőegylet munkássága. A buzgó 
lovászpatonai gyülekezeti nőegylet elhatá
rozta, hogy a temetőkertet bekerítteti. E 
célra eddig 497 kor. 78 fillért gyűjtött. Aki 
ismeri, mily elhanyagolt sok helyen r te
mető, bizonyára örömmel olvas a nőegylet 
eme dicséretes törekvéséről.

A pozsonyvárosi esperesség június 
27-én tartotta közgyűlését Schmidt Károly 
Jenő főesperes elnöklete alatt. A gyűlés 
örömmel vett tudomást a főrévi és liget
falvi leányegyházak erősödéséről és a hívek 
áldozatkészségéről Az iskolaügyekről Pröhle 
Henrik alesperes terjesztett elő jelentést. 
Az egyházmegyei gyámintézet közel 2000 
koronát gyűjtött.

A győri egyházm egye június 29-én 
tartotta közgyűlését Győrött Horváth Sámuel 
esperes és Barcza Géza em. felügyelő elnök
lete alatt. A felügyelő megnyitó beszédében 
óvta a gyülekezeteket, hogy az egyház életébe 
politikát vigyenek bele. Azután közigazgatási 
ügyeket intézett el a közgyűlés. Az egyház
megye kebelében áldásosán munkálkodik a 
belmissziói egyesület Tagjainak száma 350. 
Van mozgófénykép jrége. Vagyona 790 koro- 
náváT 'gyarápodottrjC győri szeretetháznak 
évi 400 korona segélyt ad, két munkaképtelen 
öreget állandóan segélyez; a szórványosok 
részére járatja a Harangszót. Vagyona 7601 
kor. 72 fillér.

A vasi közép egyházm egye július hó 
l-én tartotta közgyűlését Sárváron, Kund Sá
muel esperes és dr. László Kálmán elnöklete 
alatt. A minden mozzanatra kiterjedő esperesi 
jelentés kapcsán örömmel vette tudomásul a 
gyülekezetek és iskolák buzgó munkálkodását. 
A belmisszió szervezését a közgyűlés egy bi
zottságra bizta.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!
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Itthonról.
A király Bécsből ismét visszautazott 

Ischlbe, hol a közel jövőben Vilmos német 
császár meglátogatja.

Tejeskávé a katonáknak. Egy bécsi 
lap jelentése szerint a katonák élelmezésé
ben újítás áll küszöbön. Az eddigi reggelit: 
a rántott levest, illetve a feketekávét eltör
lik és helyette tejet, vagy tejes kávét ad
nak a legénységnek, különösen ott, ahol 
a tejet olcsón be lehet szerezni. Kísérletek 
történtek tejkonzervekkel is, amelyek ked
vező eredménnyel jártak. A tejjel való el
látást a delegációk legutóbbi ülésszakán 
javasolták és a hadügyi vezetőség igyek
szik ezt az óhajt mihamarább megvalósítani.

Téli zöldtakarmány a szárnyasok
nak. Rendkívül könnyű szerrel biztosíthat
juk baromfiállományunknak egész télen át 
az olyannyira szükséges és kedvelt zöld
takarmányt. Öntsünk egy olyan zacskóba, 
amelyikbe legalább tíz kilogram gabonaféle 
befér, 2 kgr. zabot és azt áztassuk körül
belül másfél napig langyos meleg (35 C. 
foknyi) vízben, másfél nap múlva eltesszük 
meleg helyre. A következő napokon egy- 
egy negyedórára ismét vízbe áztatjuk a 
zacskóban levő zabot, amely művelet kö
rülbelül három négy napig fog tartani, 
amire a zab csírázni kezd. Ekkor aztán a 
kicsirázott zabot világos helyiségben elhint
jük a padlóra, ahol a zab hamarosan fej
lődésnek indul s így egy-két nap múlva 
készen áll a baromfiaknak olyannyira szük
séges zöldtakarmány.

Az ország dolgáról.
A képviselőház tekintettel a trónörökös 

halálára, ülést nem tartott. Legközelebb a 
közigazgatási reformra vonatkozó javasla
tokat tárgyalják.

A nagyvilágból.
Tilos az alkohol a norvég hadsereg

ben. A norvég parlament 85 szavazattal 29 
ellen elfogadta a törvényjavaslatot, amely 
kimondja, hogy a hadseregben és a haditen
gerészetben egyaránt tilos úgy a tiszteknek, 
mint a legénységnek is az alkohol élvezete.

Nagy sztrájk Oroszországban. Bakuban 
a naftabányák ötezer munkása sztrájkba lépett.

Gyilkos hőség — nyári havazás. Észak- 
Amerikában gyilkos hőhullám vonult végig és 
ötvennél több embert pusztított el. Párisban 
a kánikulát egyszerre téli fagy váltotta föl és 
a hó is esett Anglia több helyén pedig a jég
eső és árviz okozott nagy pusztítást.

Bányakatasztrófa. A kanadai Alberta 
bányában nagy robbanás történt. 225 ember 
bennégett.

Albániában a forrongás még egyre tart. 
A fejedelem helyzetét egyes hírek tartha
tatlannak mondják. Más hírek ismét arról 
szólnak," hogy a felkelők közt elégedetlen
ség ütött ki s ezernél többen visszatértek 
falujukba.

Tízezer kínai halála. Kínából érkező 
jelentés szerint Kvantungban a rizstermést 
óriási áradások teljesen tönkretették. A 
megáradt folyók átszakították a gátakat és 
hir szerint több mint tízezer ember a hul
lámokba veszett.

A kolera. Konstantinápolyból jelentik, 
hogy ott koleragyanus eset fordult elő.

Megtámadott expressvonat. Ameriká
ban Templedes közelében öt bandita meg

támadta a washingtoni expressvonatot. Az 
utasok és a rablók között revolverharc 
fejlődött ki, melynek folyamán egy rablót 
megöltek, egyet megsebesítettek. A többi 
rabló megszökött. Az utasok közül egy férfi 
meghalt s többen sebesüléseket szenvedtek.

A kínai rablóbandák pusztítása. Egy 
rablóbanda, a melyhez egy katona csapat 
is csatlakozott, kifosztott egy egész város
részt és felgyújtotta. A táviróvezetékeket 
elvágták.

Egy amerikai város pusztulása. Mas
sachusetts államban, Bosztontól nem messze, 
Salem városában valami robbanás miatt 
hirtelen tűz ütött ki s csaknem az egész 
város elpusztult. Éjféltájban ezernél több 
lakóház s körülbelül száz gyári épület fe
küdt a zsarátnokban. Ötven embert húztak 
ki súlyos sebesülésekkel, s vittek a kór
házba, de később onnan is el kellett távo
lítani, mert a kórház is leégett. A kár csak 
a gyári negyedben sok száz millió.

Töm eges halál a vasúti alagutban. 
A brooklyni épülő földalatti vasút alagutjá- 
ban beszakadt a gerendázat, a melyen 
tömérdek munkás dolgozott. Ötven munkás 
a mélységbe zuhant, legnagyobb részük 
meghalt

A Harangszó perselye.
A H aran g sz ó  terjesztésére eddig be

folyt 255 kor. 38 fill. Újabban adakoztak: 
Dómján Ferenc Vármellék 1*50 K, Varga 
Ferenc Porrogszentkirály 50 f, Rátkay Ödön 
Andorhegy 2'50 K, Fiedler Lajosné és Né
meth Józsefné Pórládony 1—1 K, Körmendy 
Gáborné New-Brunsvick 1 dollár =  5 kor. 
Ö sszesen  2 6 6  k o ro n a  8 8  fillé r .

A jókedvű adakozót szereti az Isten :

S Z E R K E S Z T Ő I  ÜZENETEK.
V. M. Tokaj. A kiadóhivatal szerint a 

2'50 K a hátralékos összeg. — M. L. Pápa. 
Köszönet a szíves kézbesítésért írtam. Szere
tettel. — E. I. Baltavár. Az elmaradt szám 
pótlásáról intézkedtem. A postán elveszett ré
gebbi számokat is szívesen megküldjük. La
punk szétküldése pontosan történik, úgyhogy 
valahol útközben veszhetik el a lap. — H. M. 
Sárbogárd. Köszönöm a szíves értesítést. 
Azonnal felhasználtam. Eddig azért nem tör
tént ezekről említés, mert senkise küldte be. 
— V. E. Vérteskethely. Levelünket úgyis 
jól tetszik értelmezni. A múlt évről nincs hátra
lék. Ez is ráér. Köszönet és üdvözlet.

MÉZ-ELADÁS. S Ä Ä
szállít bádogkannában 8 koronáért franko, 
utánvét mellett Varga János tanító Uj-

malomsok (Győrmegye). 2-2

Szalóky Zsigmond
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ő N  
Szenthárom ságtér. 

H om okkő-, m árvány-, gránit-, 
sy en it sirkőraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Épületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 29

Gabonaárak.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1914. évi július hó 9-én.
Búza 24.40, Rozs 15.—, Árpa —.—, Zab 

16.—. Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

SÁNDOR, FERENCZ
T0R0NY0RA6YÁRR

K Ö R M E N D .

Legmagasabb kitüntetések.
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Precíziós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle
nagyság, negyed és óraverő szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fize
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmentve. 28
Számtalan elismerő bizonyítvány.
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GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alaplttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés.
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
29

Malomberendezések.
Tóglagyártó gépek.

elsőrendű haranggyár, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURIS1CS MÁRTON
fúvó-, szerszám-, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár

B udapest, R ó z sa -u tca  5 1 -5 3 .
Alapítva 1808. Telefon 77—51. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m .: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok ót- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, esetleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok kicserélését stb.
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Jutányos áron. 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
emelőket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkáé. Jutányos árak, 
pontos és tisz tességes kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I

Kívánatra saját költségem en utazom a helyszínére. |||

Feiwel
Lipót
11 tó. Ilii

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  29

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K olozsvári-u tca  13.

Árjegyzék ing-yen és bérmentve !

Egyházi munkák
b e s z e r z é s e

elölt kérje erre a célra kiadott legújabb 
egyházi árjegyzékemet, mely felülmúlja a 
szakmában eddig kiadott összes árjegyéke- 
ket. Szívesen küldök kiválasztásra szószék- 
és oltárterítőket, valamint költségvetés

sel is készséggel szolgálok.

Bérezi D. Sándor
női kézim unka nagyiparos

B udapest, D esew ffy-utca 5.
Alapittatott 1883-ban. 9 -1 0

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászon kötésben, táb lán  k e h e l ly e l ................................................ K 2.20
Egészvászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2-80
Egyszerű bő r „ „ „ „ arany „ „ 6*—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8.—

„ borjubőr „ „ „ „ „ „ „ 12.—
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ ,, „ 1 2 *  —
Dallamos könyvecske a  Kér. E n e k e sk ö n y v h ö z ........................... ......  —.24
Fenti árakból m indazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés  mellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek meg, 25°/o árengedm ényben részesülnek , de a  szállítási költ
séget m indenkor a  rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell v iseln ie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

S. KOVÁTS  
MENYHÉRT
mű-orgona építő intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. J utányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást,

____  hangolást mérsékelt árak
mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különíéle nagyságban. ElváUalja 

azok javítását és hangolásét. 24

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

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési ára egész  évre közvetlen küldéssel 2 korona 6 0  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m in d en 
nem ű m egkeresések  a szerkesztőség  cím ére KÖRMÉND-re (V asvárm egye) kü ldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is .

T A R T A L O M :  O sg y á n  J á n o s :  Jób panasza. (Vers.) — N ém eth  Im re : Tehozzád közelebb, mind közelebb. — Énekes Joös Pál. 
— M é szá ro s  I s tv á n :  Két könnycsepp. — N ém eth  F eren c: A „Műtrágyázási Közleményekéből. — K a p i B é la :  Ami erősebb az

embernél. (Elbeszélés.) — Ország-Világ.

Jób panasza.
„ S ik o n g n a k  a  sze le k  f á r a d t  fe je m  fe le tt, 
F elhők fe d e z té k  e l a  n a p fén yes  eget, 
F e llc g b á styá k  k ö z ö t t  U zn a k  fö ld je  b ö r tö n ; 
S iv á r  b ö rtö n ö m et p a n a s s z a l  betöltőm ,
T úIsirom  a  s író  s ze le k e t i s  ta lán ,
Z ö rg e t zo k o g á so m  a  fe lle g e k  fa lá n ,
A z  e g e t  és fö ld e t  s zá llo n g v a  k a v a r ja :  
M eg n eh ezü lt ra jta m  a  J eh o va  k a r j a !"

„H a  n y á ja im a t m á r  ra b ló k ézre  ad tad , 
K e ze s  s z o lg á im a t h a  fe lkon co lta téad ,
H a  m e g rá z ta d  zo r d n l h á za m  p illé re it  
É s szérű m ö n  lá n g o k  ü szk ö s  v irá g a  nyit, 
H a  e lv e tté l m in d en t fé le lm e s  kezeddel,
S  r ítt  p o rb a  a lá z ta d  d ö ly fö s  b ü s zk e sé g e m : 
N em  bánom , te a d ta d , nem  bánom , te ved d  el, 
O h csa k  csem eté im  h a g y ta d  v o ln a  n ék em !“

„ D e  szép ek  is  vo ltak , de  szépek , Istenem , 
H ét szé p  su d a ra s  tö lg y  hét d e li gyerm ekem , 
H á ro m  ró zsa b o k o r  h árom  fe s lö  lányom , 
V irágos k e r tem e t de  n a g y o n  is  bánom , 
T es tb ő l tes te t a d ta m , te lk em b ő l a  lelket, 
S o h a sem  szere ttek  g y e rm e k e t m ég  jo b b a n , 
Jehova, kegyetlen , te  m eg irig ye lted , 
E ltip o r ta d  ő k e t f e lg y ű l t  h a r a g o d b a n .“

„L elkem  jo b b ik  f e lé t  h o g yh a  m á r  m egölted , 
H a lá ln a k  ó rá já n  m ér t k e rü lté l engem  ?

T a p o ss  el, ta p o ss  el, térdem en csengem , 
T eherkén t nyom om  én e z t  a z  á tk o s  fö ld e t. 
O h ha m eg h a llg a tn á d  csu kló  esdeklésem , 
Á ldom  sö té t  karod , a m ely  m in d en t elvett, 
N e ve d  m a g a sz ta lv a  k ő sz ik lá b a  vésem  : 
Jeh ova , v o n d  m eg  a  k eg ye tlen  k e g y e lm e t!“

„Á m de te  nem  h a llg a ts z  ja jo n g ó  sza va m ra , 
B e h ú z ta d  tró n u so d  sö té tlö  fü g g ö n yé t,
É lnem  k e ll  s  élek, m in t ré g i tü zek  ham va, 
M in t a  k iv e r t  á lla t, m in t a z  u tá lt  s z e m é t;  
T estem et fe k é ly e k  g y ilk o s  m érge  m arja , 
Véres vere jtékem  ham u  k ö zé  csorog,
S e  élek, se  halok, c sa k  ú g y  h a ld o k o lo k :  
M eg n eh ezü lt ra jta m  a  Jeh ova  k a r ja .“

„ S ó v á ro g ja  lelkem  m á r  a  sem m iséget, 
R o th a d jo n  u tá ltá n  e z  a  sem m is  élet,
G y á s z t  ö ltsö n  a z  a  nap, m elyen  én szü lettem , 
Vesszen e l a  hajn al, m ely  p ir u l t  fe le ttem , 
G y ilk o so m  vo lt an yám , m ik o r éltem  a d ta , 
M e g á tk o zo tt  legyen  a z  én nem zőm  m agva , 
Á tok, á tok , á to k !  — re tten e tes á tkom  
Iszo n yú  Jehova , te reá d  k iá l to m !“ —

„ Á to k ! — nem  — d e  m égse  — m it tettem ,
borza lom ,

Jehova , b o c sá sd  m e g  a z  én szö rn yű  vétkem , 
L eom lok  a  p o rb a , fe tr e n g e k  idétlen ,
S ú jtó  k e ze d  n yom át, sebeim  c só k o lo m ;  
H iszen  m i v a g y o k  én, e lv e lte te tt fé re g ,

V ond m e g  leh elleted  s  g y á s z o s  v ég e t érek, 
S ú j ts  é s  tip o r j ra jta m , a h o g y  c sa k  a k a ro d :  
Á ldo tt, á ld o tt  a  te  o s to ro zó  k a r o d ! “

O S G Y Á N  J Á N O S .

Tehozzád közelebb,
mind közelebb.

Iria: H orváth Imre erdőmérnök-hallgató.

Sok, sok kellemetlen érzés, han
gulat uralkodik az ember lelkén. De 
mindezek között a magunkra hagya
tottság érzése az, amely legjobban 
lever, legjobban megbénít.

Nincs támaszunk, nincs segítőnk. 
Hiába fordulunk akármerre, nem lá
tunk sehol biztató tekintetet, nem 
találunk segítségre nyújtott kezet. 
Borzasztó szomorú érzés ez. Az em
beri lélek küzd s iparkodik kimene
külni e leverő helyzetből. Keres, ku
tat valami után, ami megszabadítaná 
gyötrelmeitől s visszaadná újra régi 
nyugalmát. De hol van e jóltevő ? 
Hol találjuk meg ? Vájjon merre ke
ressük ?

S amint lelkünk így kutat, keres, 
végre rátalál egy pontra, mely kéz-
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detben csak gyéren, bágyadt bete
gen világol, de mégis nyújt egy kis 
fényt a sötét éjszakában. S minél 
többször teszi meg lelkünk az utat 
idáig, annál jobban nő, erősödik a 
fénylő pont. Kiűzi lelkűnkből a setét- 
séget, s a ragyogó fényben annál 
tisztábban látjuk s érezzük, hogy 
mint jutunk Hozzád közelebb, mind 
közelebb, óh Uram.

Hisz az Úr oltott belénk minden 
érzést s így csak neki van hatalma 
azt megszüntetni. Ő gyógyítja meg 
a mi sebeinket. Ő nyújt felénk se
gítő kezet, csak meg kell azt ragad
nunk. Ha elhagyottak vagyunk, ke
ressük ezt a kinyújtott kezet, a mi 
legerősebb támaszunkat, az Istent I 
Keressük őt s biztosan megtaláljuk, 
bárhol legyünk is.

Ha kimegyünk a természetbe, néz
zük a lombosodó fákat, érezzük a 
szellő lágy fuvalmát, hallgatjuk a pa
tak kedves beszédét, mindjárt mint
egy a lelkünk mélyéből feltörő öröm
kiáltás mondja nekünk : nem vagyunk 
egyedül.

Végignézve a mezőn s feltekintve 
a végtelen magasságba, alant a dön- 
gicsélő méhtől, a legapróbb fűszáltól 
fel a büszke bércig, fenn a magas
ban vijjogó sastól a kis csipogó ve
rébfiókáig, minden csak azt mondja: 
ne félj ember, nem vagy elhagyott, 
nem vagy árva, veled van az Isten. 
Látod e sok szépet mind, mind ő 
teremtette s tartja fenn. Te is az övé 
vagy. Ne félj! Ne csüggedj gondot 
visel rólad is.

Ha így elmerengünk s hallgatjuk 
a némaajkú, de mégis oly beszédes 
természet titkos szavát, igazat kell 
adnunk a kis madárnak, a döngicsélő 
méhnek, a csilingelő harangvirágnak, 
nem vagyunk, nem is lehetünk egye
dül, hanem emelkedünk fel, fel, 
Tehozzád közelebb, mind közelebb 
Uram.

De vájjon csak a természet tem
plomában találjuk Őt ? Nem I Az Ur 
mindenütt ott van, de leginkább a 
mi lelkűnkben. Igen, a mi lelkűnkben. 
Hogy bennünk, a mi lelkűnkben él s 
munkálkodik, igazolja a bennünk la
kozó jó, könyörületesség, szeretet, 
melyek mind, mind az Isten tulaj
donságai és vonásai rajtunk. S ezek 
mind bennünk, a mi lelkűnkben 
élnek.

De ugyebár minden virág, minden 
nemes fácska, minden kis gyermek 
gondos ápolásra szorul. így van a 
mi lelkünk is. Az is gondos ápolásra, 
művelésre szorul. Mert a mi lelkűnk
ben, mint mindenütt, a jó mellett ott

van ennek esküdt ellensége, a rossz 
is. Már pedig ha a kertet nem gyom
láljuk, hiába ültet oda a gondos ker
tész nemes csemetét, elnyomja azt 
a gaz, megöli a dudva. így, ha ma
gunk nem gyakoroljuk a mi lelkün
ket a jóságos dolgokban, nem acé
lozzuk a gonosszal való újabb és 
újabb küzdelemre, elcsenevészedik a 
nemes csemete* elpusztul a gyomtól.

De sajnos mi, akik ebben a sürgő
forgó világban élünk, a hétköznapo
kon nagyon keveset fordítunk a mi 
lelkünk alapos kigyomlálására. De'lám 
az a gondos kertész, aki a mi lel
kűnkbe ültette a nemes fácskát, adott 
időt és alkalmat is arra hogy azt 
ápolgathassuk, öntözgethessük. Lám, 
a heti fáradságos napok után ott a 
testi pihenés, a szellemi művelés és 
erősítés napja a szent vasárnap. Hív, 
hivogat bennünk az Ur követei által. 
Miért eresztenénk el fülünk mellett a 
hívogató szót. Bocsássuk csak be a 
kopogtató vendéget. Ha pedig csak 
egyszer is bebocsátottuk, úgy a ben
nünk élő jó kényszerít minket, hogy 
bocsássuk be mindannyiszor ahány
szor csak zörget. Most már ez a ben
nünk élő jó kényszerít minket, hogy 
engedjünk a hívó szónak.

Istenem, micsoda felemelő, meg
nyugtató érzés az, midőn a vasár
napi áhitatosság után, mintegy ma
gunknak mondjuk: Hála Isten, nem 
csak a testemnek, de a lelkemnek is 
adtam egy kis erősítő táplálékot. Meg
műveltük, megtisztítottuk lelkünk ta
laját. Engedtünk rá éltető napsuga
rat, hogy hadd erősödjön, izmosodjon 
a fácska, terebélyes fává, elnyomva, 
elpusztítva a gyomot. így engedve a 
hívogató szónak, lesz erős támaszunk 
elhagyatottságunkban s mind jobban 
és jobban érezzük, mint emelkedünk 
fel, fel és jutunk Tehozzád közelebb, 
mind közelebb Uram I

Énekes Joós Pál.
A vasmegyei Zsédeny községről 

azt találjuk a vaskos Helységnévtár
ban : Vas-megyében, a sárvári járás
ban fekszik, 48 házból áll, 338 lélek 
lakosa van.

Tehát kicsiny község, kicsiny gyü
lekezet. Néhány család, kevés lélek- 
szám az egész. Mikor hire járt, hogy 
ez a maroknyi nép leányegyházzá 
akar alakulni s iskolát épít, tanítói 
állást szervez, riadozott bennünk a 
lélek. Majdnem hogy a pünkösdi ta- 
ináskodókkal azt mondottuk: édes 
bortól részegedtek meg ezek! De

mi lesz az első lelkesedés mámora 
után ? ...

Ekkor történt, hogy Joós István, 
a gyülekezet gondnoka a hivek gyü
lekezetében felállott s meghatottság
tól reszkető hangon bejelentette, hogy 
ő házát és telkét ajánlja fel iskola 
céljaira. így kezdte meg a megvá
lasztott tanító munkálkodását az 
ajándékba kapott, átalakított épü
letben.

De úgy látszik, a csodákat mívelő 
pünkösdi lélek még nem végezte be 
munkáját a zsédenyi hívek közt. Egy 
Isten előtt is kedves, szép napon az 
öreg Joós Pál, — Énekes Joós Pál
nak hívják a faluban, — kijelentette, 
hegy egész vagyonát, házát, belső
ségét, földeit, mindenét, amije van, 
a gyülekezetre hagyja. Meg is csi
nálta a végrendeletet. De azután mást 
gondolt. Az ember esendő, halandó, 
az idő változó. Nyugodtabban fek
szik a fej a halotti párnán, ha azzal 
a tudattal hunyja le szemét, hogy 
életében egész munkát végzett. így 
tett Joós Pál I Félretette a végrende
letet, menyével egyetértőleg csinál
tatott a közjegyzővel egy ajándéko
zási szerződést s telekkönyvileg min
dent átíratott a gyülekezet nevére, 
legyen már életében azé, akinek ha
lála után szánta. így gondolkodott 
és cselekedett Joós Pál és nemesen 
gondolkodott, nemesen cselekedett 1

Élete tanulság lehet mindnyájunk
nak. Becsületes, munkás életet élt. 
De vagyonát sohase tekintette bál
ványnak, annak hasznát mindig a 
lélek javára fordította. Gyülekezet 
volt a családja, templom a háza. 
Imádság, szentének hullámozta be a 
négy talközét. Földi boldogságának 
megszentelést adott vallásos érzülete. 
Néhány évvel ezelőtt súlyos csapás 
érte. Elköltözött mellőle hű felesége. 
Azután elköltözött az anyját sirató 
jó fia is. Megfogyatkozott a kis csa
lád, megnehezült fölötte az élet. 82 
esztendő terhével egyébként is nehéz 
az élet. Fáradt a kar, reszketős a 
láb, törődött a test. A mi derék Joós 
Pálunk is többet fekszik, mint ameny- 
nyit fenn van. De azért még mindig 
van életében szépség és értelem. 
Reggel kezébe veszi az énekesköny
vet s egymásután énekelgeti a szebb- 
nél-szebb korálokat. Azután jön a 
biblia, annak igazságán vigasztalódik 
és erősödik lelke. Énekeskönyv és 
biblia kísérik élete útján, e kettőből 
árad magas életkorára fény és derű.

Most ezzel a cselekedetével fel
tette élete koronáját. Gazdaggá tette 
gyülekezetét, örökkévalóvá nevét!
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Gyülekezete jegyzőkönyvében örökí
tette meg áldozatkész nagylelkűségét, 
az egyházmegye pedig díszes kül
döttséggel fejezte ki elismerő köszö
netét. Neve említésénél nemcsak 
azok, kik életében tisztelettel övezik, 
hanem a késő utódok is elmondhatják: 
énekes Joós Pál derék, maradandó 
életet é lt! Éneket mondott az Urnák 
ajkával, szívével, életével! És ő úgy 
énekelt, hogy éneke akkor is hang
zik, mikor már minden elnémul I 

A jó Isten adjon sok Joós Pált 
küzdő evangélikus anyaszentegyhá- 
zunknak!

Két könnycsepp.
Irta: M észáros István.

A násznép együtt volt már. Az ifjú 
menyasszony fehérruhájában, szelíden 
állt a feketeruhás vendégek között. 
Halovány arcán visszatükröződött 
meghatottsága, mely észrevehetőleg 
fokozódott, amint tekintete összetalál
kozott az édes anyáéval. — Mellette 
állott vőlegénye, akinek külseje is 
mutatta, hogy lelkész. Meghatott volt 
ő is. Látni lehetett rajta, hogy a nap 
jelentőségét mélyen átérzi. Bizonyosan 
sok ifjúra, sok hajadonra kérte már 
Istennek áldását, sok házasságot ál
dott meg már, bizonyosan sok vő
legénynek kötötte lelkére már a hűsé
get, szeretetet s most — neki kell 
azt megfogadni. A szemében fellob
banó fény sejtette, hogy örömmel, 
mély meggyőződéssel fogja ezt tenni, 
s amint felemelte fejét, mintha csak 
hálát rebegett volna az ő Urának, 
Atyjának, hogy ezt a napot reá fel- 
virrasztotta.

A vőlegény és a menyasszony nem 
igen beszélgettek egymással, pedig 
gondolataik közösek voltak. Mind
egyik magával voP elfoglalva, de 
amint egymásra néztek, élénk pír fu
tott át mindkettőjük arcán. Komoly
ságuk, meghatottságuk átragadt az 
egész vendégseregre, mely már türel
metlenül várta a templomba indulás 
idejét.

Az is eljött. A násznagy jelentette, 
hogy a kocsik készen állanak s a 
menyasszonyt felsegítve az első ko
csiba, elrobogott vele. A következő

kocsiba szállt fel az ifjú lelkész. A 
templomba vivő utón barátságos ar
cok köszöntötték, régi jó ismerősök,
— hiszen ott született, ott nevelke
dett fel. — Egy kanyarulatnál feltűnt 
a templom. A lelkész arca kigyúlt, 
úgy érezte, hogy a templom hívja, 
barátságosan integet feléje. Hányszor 
hívta azelőtt is, — igaz, már rég 
volt — mikor még az élet, a hivatás 
nem szólította el a szülőföldről ? I Itt, 
ebben a templomban szerette meg 
az Istent, itt bontogatta lelke a szár
nyait az ég felé, itt ébredt fel benne 
a vágy, hogy Istennek szolgáljon 
egész életén keresztül. Mikor belépett 
a templomba, a régi orgona hangjai 
köszöntötték; az oltár, a szószék 
olyan hivogatóak, olyan barátságosak. 
Innen hirdette legelőször az Isten 
szavát, itt érezte meg először a Lélek 
ihletését. Most is itt van, eljött ide
— az áldásért.

Az öreg lelkész — ő is a régi — 
melegséggel beszélt hozzájuk, amilyen 
melegséggel csak azokhoz lehet be
szélni, akiket szeretünk. »Édes öcsém, 
édes húgom! “ Ő keresztelte, ő kon
firmálta s ő esketi meg is őket. Mi
lyen megható ez is. Az öreg lelkész 
a fiatalnak lelkére köti. hogy házas 
életének jelszava ez legyen: „Én és 
az én házam tiszteljük az Urat 1“ Az 
öreg lelkész minden szava utravaló 
volt — a nagy életútra. A jegyesek 
mozdulatlanul, feszült figyelemmel 
hallgatták a beszédet, amely úgy ne
kik szólt.. .  úgy nekik szólt.

A szentbeszéd végeztével felhang
zott a komoly ünnepélyes felhívás : 
„Adjátok egymásnak a jobbkezeteket 
és tegyetek esküt!“ Először a fiatal 
lelkész esküdött. A pillanat fontos
sága, komolysága ott van, ott rezg 
a hangjában, Azután a menyasszony 
esküdött. Emelkedett messzecsengő 
hangja meggyőzően hirdette a jelen 
voltaknak, hogy mély, szívbeli érzel
mek szólaltak meg az ajkain. S amint 
mondta esküjét, ott azoknál a sza
vaknál: „Szívemből szeretem“ — egy 
könnycsepp jelent meg az ifjú lelkész 
szemében. Ez a könnycsepp mindent 
megértetett, mindent kibeszélt. Az 
ifjú lelkész boldogságát, hogy sze
retve van, hogy elindulhat már a 
nagy életútra, mert szeretet lesz a

kísérője. De az a könnycsepp másról 
is beszélt — arról, hogy az ifjú lel
kész még többet is értett a meny
asszony esküjéből: „szívemből sze
retem!“ Az a szó kötelezi őt, hogy 
azt az áhitatos, felmagasztaló, boldog 
érzületet, mely eddig szivét eltöltötte 
a kedves nő iránt, meg kell szentel
nie, munkává kell változtatnia, mun
kává, életté — a hitvesért.

Lakodalmi ebédnél ült már az egész 
násznép. Az előbbi komoly ünnepé
lyes hangulat vidám beszélgetésbe, 
koronként pohárcsengésbe csapott át, 
mint az ilyenkor történni szokott. Az 
ifjú lelkész jelenlevő hívei meg a 
helybeli vendégek csakhamar megis
merték egymást. Azután kérdeznivaló, 
mondanivaló is volt bőven, s csak
hamar fesztelen hangulat uralkodott 
az egész társaságon.

Az ifjú pár az asztalfőn foglalt he
lyet. Arcukon az előbbi halványság 
helyét mosoly foglalta el s élénk be
szélgetést folytattak egymással és a 
társaság tagjaival. Az üdvözleteket, a 
jó kívánságokat már átvették, de 
még most is őket ünnepük egy-egy 
fogás után a násznagy meg az öreg 
lelkész felköszöntőikben. Azután fel
kelt valaki az ifjú lelkész hívei közül 
is. A tanító volt, az ifjú lelkész mun
katársa. Elkezdett beszélni. Elmondta, 
hogy nemcsak a maga nevében szól, 
hanem sok ember nevében. Üdvöz
letét hozott azoktól, akik bár távol 
vannak innen, mégis ünnepelnek mert 
a lelkipásztoruk öröme az ő örömük 
is. Azután elővett egy ezüst-tálcát s 
odanyujtotta a lelkésznek: „Ezt azok 
küldik, akik Önt lelkész úr szeretik 
— a hívei!“ Az ifjú lelkész felemel
kedett a helyéről s átvette az emlék
tárgyat s csak annyit mondott: „Há
lásan köszönöm.* Többet nem tudott 
mondani. El volt fogódva: az örömtől, 
a meghatottságtól, a megtiszteltetés
től ! Azután nézte-nézte az ezüsttál
cát. Ott a közepén egy bevésett írást 
látott. Elolvasta. Az írás ez volt: 
„Szeretetünk jeléül, hívei.“ S akkor az 
ifjú lelkész szemében egy másik könny
csepp jelent meg. Ez a könnycsepp 
azt beszélte, hogy megértette, átérezte 
ezt a szeretet-üzenetet is. Hogy hívei 
szeretik. . .  hogy szeretni fogják ezu-

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé
get, ahol fogyasztási szövetkezet nincs I

A fogyasztási szövetkezetek révén szerezheti be 
ogy-egy falu népe m indennem ű háztartásig és gazda
ság i c ikkeit és ita lszükségletét a legjutányosabban, 
úgyszintén liftmisftatlan m inőségben. — Amelyik köz
ségben fogyasztási szövetkezetét ak a rn ak  létesíteni, 
a mozgalom kezdői forduljanak ú tbaigazításért a

a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és 
Értékesítési Szövetkezetéhez, Budapest
IX., Közraktár-utca 34. széni.
(S ajá t palo tá jában.) — A H A N G Y A  kötelékéhez ma 
m ár több m int 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik  
■■ —  50 millió korona  évi forgalom m al. — ———
L evélcím : H A N G Y A , Budapest, postafiók 109. szám .
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tán is . . .  Ez a szeretet is kísérni 
fogja a nagy életúton, mint az a má
sik .. . Enélkül sem tudna élni, dol
gozni. . . Bevésték egy ezüsttálcára, 
hogy mindig lássa. . .  Igen, hogy 
mindig figyelmeztesse. Ez a könny
csepp azt beszélte, hogy ez a szere
tet is kötelező szeretet, hogy továbbra 
is híveiért, híveinek éljen. . .  De mi
kor az a másik is szeretetet kér tőle, 
mikor az a másik — a hitves is 
munkát, egy életet vár tőle. . .  Ah, 
a hívek nem vonják el a lelkészt a 
hitvestől, hiszen azt is szeretetükbe 
fogadták, pedig még nem is látták, 
nem is ismerték I Kedves figyelemből 
— azért küldtek egy tálcát, hogy a nő 
is használhassa.. .

A lelkész odatartotta az ezüsttálcát 
neje elé. Az is elolvasta azt a bevé
sett írást, azután így szólt: „Nekünk 
is szeretnünk kell őket I “

A lelkész hazavitte nejét. Tovább 
folytatja már a szent munkát hívei 
közt. A két könnycseppet pedig nem 
felejti el soha. . .  soha. . .

A „M ütrágyázási
Közlem ényekéből.

Közli: Németh Ferenc.

Hogy a növények is táplálkoznak, 
azt bizonyára tudja minden ember. 
Semmiből semmi sem lehet, tehát a 
növény is valamiből lesz, vagyis 
olyan tápláló anyagokból, melyek al
kalmasabb testének felépítésére. A 
borjú, a malac is táplálkozik s min
denki tudja, hogy ha kevés, vagy 
nem megfelelő a tápláléka, akkor 
rosszul nő. Az állatok szilárd táplá
lékot is vehetnek fel, mert jó fogaik 
segélyével azt felaprózzák, az azok
ban foglalt tápláló anyagokat a nyál 
és gyomornedv feloldja s ilyen fel
oldott állapotban jut bele a vérkerin
gésbe s felhasználtatik a test fel
építésére, táplálására. A növény azon
ban nem tud szilárd anyagokat fel
venni, mert nincs foga. Gyökerei 
segélyével a földből csak oly anya
gokat tud felszíni, melyeket előzőleg 
már feloldott a viz.

A földben főleg négy ilyen tápszer 
van, melyeket a vízben feloldva, a 
növény felszí: a nitrogén, foszfor, 
káli és mész. Ha ezen anyagok bő
ven vannak a talajban, akkor a nö
vény jól táplálkozik, dúsan fejlődik, 
nagy terméseket ad. Ha pedig ezek 
hiányzanak a földből, úgy a növény 
is sínylődik, satyya marad.

Mikor a növény ezeket felszívja, 
nem egyformán rakja le testének 
minden részébe, hanem a nitrogén 
és káli inkább a szár és levelek kép
zéséhez szükséges, míg a foszforból 
inkább a mag fejlődik. Ennélfogva 
a magos növényeknek több foszfor, 
a lombosaknak több káli kell. Ebből 
már most az következik, hogy nagy 
termést csak olyan földből várhatunk, 
melyben sok foszfor van. Mert ha 
csak a nitrogén és a káli van jelen, 
úgy a növények dús lombozatot fej
lesztenek, de kevés magot adnak. 
Már pedig a mi földünkben kevés a 
foszfor, mert a foszfor a magban 
lévén lerakodva, mikor a búzát, rozsot 
eladjuk, azzal igen sok foszfort kivi
szünk a gazdaságunkból; ellenben a 
szénával és szalmával, mint a me
lyekből a trágya lesz, sok kálit és 
nitrogént viszünk ki a földre. Hogy 
ez így van, mutatja az is, hogy a 
tyuk- és dísznótrágyát a föld jobban 
szereti, mint a istálló trágyát, mert 
a tyúkok és disznók magot esznek 
s így trágyájukban van elég foszfor 
is. De nemcsak a magvak viszik ki 
gazdaságunkból a foszfort, hanem 
az állatok is, mert a csontképződés
re sok foszforsavas mész kell. Midőn 
tehát egy marhát, disznót eladunk, 
avval is földünk gabonatermésében 
teszünk kárt.

A növény tehát négyféle tápanya
got vesz el a földből. Ezek közül 
a mész rendesen elegendő mennyi
ségben megvan. A kötött talajok
ban, melyek nem nagyon homokosak, 
kálium és nitrogén is elég van, mert 
a széna-szalma lombozatában, az is
tállótrágyában ez a két anyag ele
gendő mennyiségben jut vissza a 
földbe. Marad tehát pótlandó anyagul 
a foszfor, mert ebből a tyuk-, sertés- 
és árnyékszéktrágyával csak kevés 
jut vissza a földbe.

Mindebből láthatjuk tehát, hogy 
az istállótrágya igen jó lombos pl. 
takarmánynövények alá, de nem elég
séges gabonafélék alá, bármily 
mennyiségben trágyázzunk is, leg
feljebb azt érhetjük el, hogy a ga
bona lombozata dúsan fejlődvén, 
agyon dől s annál kevesebb szem
termésünk lesz.

Kell tehát gondoskodnunk egy 
olyan trágyáról, mely az istállótrágya 
káli és nitrogén-tartalma mellett ele
gendő foszfort is juttat a földbe. Ez 
a műtrágya, amelynek a neve szu
perfoszfát. Van ugyan más foszfor 
tartalmú műtrágya is, de mivel a 
vízben ez legkönyebben oldódik, az
ért leginkább ezt használják.

1914. július 26.

A szuperfoszfát egy szürkés szinü 
por. Gyárakban állítják elő nyers 
anyagokból, a minők: foszforsavas 
mész, csont, bizonyos foszfor tar
talmú ásványok. Ezeket a nyers 
anyagokat finoman megőrlik, kén
savas kezelésnek vetik alá, úgy hogy 
ezáltal a foszfor a legcsekélyebb viz 
hozzájutásával feloldódik és a növény 
táplálására alkalmassá válik.

A szuperfoszfát nevű műtrágya 
nem teljes foszforsav, hanem csak 
bizonyos százalékban van benne a 
foszfor. Rendesen 16—18—20% os, 
vagy még több foszfort tartalmazó 
műtrágyák vannak és az árát is ez 
a %  szabja meg, amennyiben %-on- 
ként 50—52 fillérbe kerül. Pl. 20%-os 
20X52 fill. =  10-42 K. Midőn tehát 
műtrágyát vásárlunk, jól vigyázzunk 
arra, hogy a foszforsavból meg le
gyen a műtrágyában a kellő száza
lék, mert csak akkor éri meg az árát. 
Egész vaggon rendelésnél a vasúti 
költségeket is a gyár fizeti, azért jól 
tesznek a kis gazdák, ha annyian 
összeállnak, hogy közösen egy vag- 
gonnal rendelhetnek.

De, mint fentebb már említettem, 
különösen homokos talajon a káli, 
sőt a nitrogén is hiányozhatik. Ilyen
kor káliszuperfoszfáttal és chilisalét
rommal kell segíteni, bár erre külö
nösen csak akkor van szükség, ha 
nem győzzük a földeinket istállótrá
gyával. A műtrágyázásnál nagy fon
tossága van annak, hogy a talaj 
kellő vízmennyiséggel bírjon, mert 
hisz a növény csak úgy tudja a mű
trágyát felszívni, ha fel van oldva. 
A mai modern gazda a szárazság 
ellen is tud védekezni tarlószán
tással és az őszi mély szántással. 
Mert ha a talajnak ezeket a szántá
sokat megadjuk és meg is boronál- 
juk, azok a téli nedvességet magukba 
szívják s igy sokkal nagyobb víz
mennyiséggel indulnak neki a tavasz
nak, mintha csak tavasszal szánta
nánk. 1908-ban a debreceni gazda
sági akadémián kipróbálták ezt és azt 
találták, hogy az ősszel szántott föld 
holdja 8040 Hl., míg a tavasszal 
szántott föld csak 5950 Hl. víztar
talommal birt; az ősszel szántott 
földben tehát 2100 Hl.-rel több volt 
a viz. Természetes tehát, hogy ősz
szel szántott földben tavasszal a nö
vények gyorsabban fejlődnek s a mű
trágyát is sokkal jobban fel tudják 
dolgozni.

Folytatjuk.

Adakozzunk a H arangszó  terjesztésire!
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Ami erősebb az em bernél.
Elbeszélés. Irta : K api Béla.

Huszonegyedik fejezet
H azatérés.

Még a hat órát sem ütötte el a 
régi toronyóra, már is hazaindult a 
falu népe. Szántóföldekről, rétekről 
kisebb-nagyobb embercsoport igye
kezett haza felé. Ma korábban kö
szönt rájuk a munkaszünet. Miért? 
Talán bizony elfogyott a munka ?. . .  
Jaj, dehogy 1 A munka olyan portéka, 
hogy sohase fogy el. Legfeljebb a 
munkásember kedve, türelme, bírása 
meg a szorgalma fogy el. De maga 
a munka mindig megmarad. — Hát 
talán bizony azt a szigorú parancso
latot hozta a főszolgabíró úr stafé
tája, hogy ma csak hatig szabad 
dicsérni az Urat ?. . .  Nem ! munka
napi dolgozásában senkisem zavar
hatja az embert. — Hát talán tűzi 
riadalom, vörös kakas leszállását hir
dető rémes harang kongása csődíti 
őket össze ? Vagy talán bizony árviz- 
jelzés jött felülről s most fut min-' 
denki a helyére, férfiak a gátakhoz, 
asszonyok a házikókba, összeterelni 
a gyerekeket s összeszedni a motyó- 
kájukat ? . . .  Nem 1 hála Isten, nincs 
tűzi veszedelem s a Maros elapadt 
vize bujócskát játszik a homokos 
part kavicsai közt. Öklömnyi gyerek 
is átlépegetheti, még csak bokája 
sem nedvesedik meg vizétől.

Ma ritka ünnepnap van Marosúj
lakon. Előfordul néha, hogy az Isten 
szeretete annyira ráragyog az ember 
lelkére, hogy nem fér meg abban. 
Ilyenkor nemcsak a maga hasznára 
fordítható Isteni-áldást látja meg ben
ne, hanem a szent Isten ama igazi 
képét is, mely a másokkal érzésben 
s a másokat boldogításban mutatja 
az Isten igazi megértését. Úgy tör
tént, hogy mikor Földes Gyurkát 
láncra verték a csendőrök, megdöb
bent az emberek lelke. Mikor elitélte 
a bíróság, mit tegyenek ? . . . fejet 
hajtottak, de szivük egész végig til
takozott az ítélet ellen. Az asszony
hoz vitt ajándék, jó szó, segítség 
mind szelíd biztatás volt: ne félj, 
igaznak tudjuk az uradat 1 . . . Ha 
róla beszéltek, akkor is úgy fűzték 
kalárisfüzérbe szavaik gyöngyeit, hogy 
az végül is apelláta volt a hatalmasabb 
mennyei bíróhoz: nézd Uram, mi nem 
hisszük, hogy a Földes Gyurka mind
ezt cselekedte, pedig ismerjük gye- 
reksége óta 1. . .  Most meg, hogy az 
asszony tegnap megkapta azt a távi
ratot, mint a villám futotta be a falu

utcáit: kiderült a Gyurka ártatlan
sága I. . .  Holnap hazajön I. . .

A tanitó úr egy sok apró számból 
álló vaskos könyvből megállapította, 
hogy Gyurka csak estefelé, 7 óra 
tájban érkezhetik haza. Nosza, az 
egész falu csöndes egymásmegértés
sel elhatározta, hogy ott lesz a 
Gyurka érkezésénél. Jó szivük meg
érezte, hogy ünneppé kell tenni ezt 
a napot s a szegény, meghurcolt 
embert, akit megbélyegzett s a be
csületes emberek társaságából kive
tett a megtévedett igazságszolgálta
tás, újra magukhoz kell ölelniük s 
az ember hatalmában álló legszebb 
kitüntetéssel kell kárpótolniok : a szív 
szeretetével.

Iskolás fiuk és leányok virágot 
hoztak a mezőről, lombot az erdő
ről, — biztosan a tanító úr jó szive 
játszik a dologba — s úgy feldíszí
tették a faragásos kis kaput, hogy a 
főispán kertjében a virágos lugas 
sem lehet külömb annál. Némelyik 
ember a követválasztásról megmaradt 
zászlót is kidugta a padlásablakon, 
hadd legyen nagyobb a parádé. De 
a jobb kabátját bizony rávette vala
mennyi, úgy állt ki háznépével együtt 
a kapuba. A legtöbb meg odacso
portosult Gyurkáék portájához és se
gített Róza asszonynak a kémlelés
ben, vájjon nem porzik-e még az út 
a vágtató lovak patája alatt.

Ágnes a gyerekekkel már kora 
reggel bement a városba. Először 
csak maga akart menni, de hol van 
az a vastag kötél vagy acéllánc, 
mellyel lebilincselhetné az apjok után 
sóvárgó gyerekeket. Addig rimánkod- 
tak, míg beleegyezett, hogy vele 
menjenek, öreg Nagy István befoga
tott nekik. Még azt is meghagyta 
a kocsisnak, hogy jól csördítsen a 
lovak nyaka közé, mert még a reg
geli vonatérkezésig ott kell lenniök. 
Hátha akkor érkezik Gyurka s sze
gény senkitse találna az állomáson. 
De hát most már biztos, hogy csak 
a délutáni vonattal jöhetett meg.

Róza asszony kézről-kézre járatja 
azt a kis papírdarabot, ami olyan 
nagy boldogságot hozott hozzájuk, 
amilyent behunyt szemmel, imádsá- 
gos szívvel csak álmodni lehetett. 
Végig olvasta mindegyik s fejbólo- 
gatással kisérte a szavakat:
„Ártatlanság kiderült, 
Gyurkát szabadlábra he
lyezték, holnap érkezik 

Fegyházi lelkész.“
Csodálatos I. . .  igazán így van 1.. . 

mondogatják az emberek. Lássa Róza

asszony, mindig mondtuk, az Isten 
megsegíti magukat. Nem is szabad 
elcsüggedni, bízni kell az Isten
ben ! . . .

Róza asszony a tejét bicegeti s a 
szemeit törülgeti: — de öt eszten
dő. . .  majdnem hat esztendő I. . .

— Bizony sok, nagyon sok 1 . . .
— Szegény jó fiam, vájjon mi

lyennek látlak ?
Az utcavégről nekilódul néhány 

gyerek. Versenyt futnak a kavargó 
porral s szaladva kiáltják: — jön
nek ! . . .  jönnek!. .  . A hegy tetejéről 
porfelhőt hajt a szél. Róza asz- 
szony befut egy szóra, — biztosan 
az urának ad hirt a szobában, — 
azután siet a kapuba. Arcából kitö
rülte a pirosságot a nagy izgalom, 
melle zihál, tüdeje röviden szedi a 
lélegzetet, szive meg olyan bolondul 
kalimpál, mintha öreg korára felej
tette volna el szabályos nótáját.

Jön a kocsi. Eleinte mintha csak 
egy helyben maradna, de azután 
mindjobban megrövidül a távolság. 
Látni már, hogy szakad a verejték 
a jó vérű lovakról s hallani Nagy 
István féderes kocsija úri mód hogy 
robog a fehéren porzó utón. És — 
óh Istenem, — nem álom, valóság 
az egész 1 Földes Gyurka ott ül a 
kocsiülésen. Amit az ember lát, az 
is elegendő, hogy nekiindítsa köny- 
nyei zsilipjét. Gyurkához simul a fe
lesége, ölébe kuporodik a kis Róza, 
előtte meg ott térdel s könybeboruló 
szemeit le nem veszi róla a Jancsi 
gyerek. Váltig mondogatták neki: a 
kocsis mellett kényelmes ülés esik, 
benn meg az egy ülésen nincs né
gyüknek hely, — hiába I El nem 
eresztette volna az apja kezét, in
kább ott térdelt előtte két óra hosz- 
szat. Nem is igen beszélt, csak rá
fektette kezére az arcát s úgy súgta 
boldogan azt a szót, mit öt éven 
keresztül minden este csak könnytől 
ázott párnájának mondott el: — édes
apám 1. . .  édesapám 1. . .

A következő percben megálltak a 
lovak. És ekkor hirtelen olyan nagy 
csöndesség támadt, hogy még a szí
vek dobogását is meg lehetett hallani. 
Emberek, asszonyok nem is szóltak, 
csak a kezükkel integettek. Mindegyi
kük megérezte, hogy előbb valami 
nagy, szent dolognak kell megtör
ténnie, az édesanyának kell átölelnie 
öt évi rabságban ártatlanul szenve
dett fiát. Azoknak sem volt szavuk, 
csak hosszan, némán átölelve tartot
ták egymást. Mikor kibontakoztak 
az ölelő karokból, tíz kéz is nyúlt a 
Gyurka keze után.
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:

— Hát megérkeztél ?. . .
— Isten hozott Gyurka öcsénk! . . .
— Tudtuk, hogy visszajössz hoz

zánk ! . . .
ő  meg csak jobbra-balra nyújtotta 

a két kezét s engedte, hogy szemei
ből hadd csurogjon a könny, oly sok 
idő múlva végrevalahára a boldogság 
könnye. — Köszönöm a jóságukat, 
amivel a családom és én irántam 
voltak ! . . .  — mondta fuldokolva. A 
jó Isten áldja meg őket a jó szi
vükért 1. . .

A szobában töpörödött béna em
ber várta. A dölyfös, durva, istenta
gadó Ábrahám János, aki most már 
csak árnyéka önmagának, a dúsgaz
dag Ábrahám János, kinek egyetlen 
vagyona a karosszék mellé támasz
tott kampós bot. Olyan siralmas volt 
ez a látvány, hogy Gyurka leikéből 
egy pillanat alatt kitörölte a múlt min
den keserűségét. Elfelejtette mosto
hája igazságtalanságait, durva bánás
módját, elfelejtette, hogy egyetlenegy 
szavával sem nyúlt le hozzá, midőn 
ezt a rettenetes vádat emelték el

lene, hanem inkább minden szavával 
feketítette és mélyebbre taszította. 
Elfelejtett mindent és csak azt a 
szegény, tehetetlen öreget látta, kinek 
szeméből sir a lélek könyörületesség 
után. Két kezét nyújtotta feléje: — 
megjöttem ! . . .  ,

Az mohón kapott utána s szem
üregébe húzódó szemével a másik 
tekintetét fürkészte. Mikor azután 
megérezte, mi van annak szívében, 
lassanként magához vonta. Hogyan- 
hogyanse, Gyurka ott térdelt Ábrahám 
János előtt s engedte, hogy annak 
reszketős keze ránehezedjék az ő 
kopaszra nyírt, rabviselt fejére.

— Megbocsátasz-e nekem? . . . . 
dadogta az öreg.

— Régen megbocsátottam. Szív
ből, igazán 1

— Áldjon meg érte az Isten, — 
édes fiam I. . .  — mondta az öreg és 
ekkor nevezte életében először fiának 
Gyurkát.

— Nyugodjék meg édes apám 1. . . 
— szólt Gyurka.

Hosszú ideig csend volt a szobá

ban. A gyerekek az ágy szélére ku
porodtak, az asszonyok a szék mö
gött álltak s a feltörő zokogással 
tusakodtak. Az ablakon hatalmas 
sugárkévében beömlött az alkonyaira 
szálló nap aranyos verőfénye. Ábrahám 
felemelte reszketős kezét s félrefor
dította fejét: — húzzátok el a füg
gönyt !. . .  megöl ez a világosság 1. . .

Folytatjuk .

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütőit ott, 
Hiányzik ott a legtöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Július 26. vasárnap, Ap. csel. 17, 10—15.

, 27. hétfő, 1. Tess. 1. 5, 1 — 11.
„ 28. kedd, 1. Tess. 1. 5, 12—28.
„ 29. szerda, 2. Tess. 1. 1.
„ 30. csütörtök, 2. Tess. 1. 2, 1 —12.
„ 31. péntek, 2. Tess. 1. 2, 13—35.

Augusztus 1. szombat, 2. Tess. 1. 3, 6 —18.
„ 2. vasárnap, Ap. csel. 17, 16—34.
, 3. hétfő, Ap. csel. 8, 26—39.
„ 4. kedd, Ap. csel. 10, 1—20.
, 5. szerda, Ap. csel. 10, 2<1—33.
„ 6. csütörtök, Ap. csel. 10, 34—48.
„ 7. péntek, Ap. csel. 11, 1 —18.
, 8. szombat, Ap. csíl. 11, 19—30

----------

Az egyház köréből.
Alapítványok. Özv. Scheftsik Mihályné 

szül. Heitzinger Anna úrnő, a dunaföldvári 
ágost. hitv. ev. nőegylet nagyérdemű elnök
nője, a dunaföldvári nöegyletnél 300 korona 
alapítványt tett. Ezzel az ev. nőegylet tő- 
kevagyonát 1738 kor. 41 fillérre emelte. 
— Ugyancsak nevezett úrnő, a dunaföld
vári ev. lelkészfizetés alapra 220 korona 
alapítványt tett, oly célból, hogy az egyház 
boldogult férjének és korán elhalt kis fiá
nak emlékére Mihály napkor és az alapít
ványt tevő emlékére, — halála után — 
Anna napkor, évről évre örökidőkig haran- 
goztassop. Ezen kegyes adomány által a 
lelkészfizetés alaptőkéje 1361 kor. 36 fil
lérre emelkedett. A jó Isten áldja meg az 
adományozót és áldja meg az adományt.

Az első  női kántor. Kmety Kornélia, 
a bajsai népiskola tanítónője, a szarvasi 
evangélikus tanítóképző-intézetben letette 
a kántori vizsgát és kántori oklevelet ka
pott. Kmety Kornélia az első magyar női 
kántor és az első nő, aki vallási teendők 
gyakorlásához jogot nyert.

Lelkésziktatás. F. hó 5-én iktatta be 
hivatalába Terray Gyula gömöri főesperes, 
udvari tanácsos, a sajógömöri ev. egyház 
uj lelkészét Egyed Aladárt. A főesperes 
beiktató beszéde után az uj lelkész lépett 
a szószékre s nagyhatású beszédében azt 
fejtegette; mi módon építhetjük ev. egy
hazunkat ?

Kegyes alapítvány. Lavotta Kornél 
ny. kir. tszéki biró, lestini egyh. felügyelő

(Alsókubin), a tiszai ág. h. ev. egyházke
rület rozsnyói fiú- és leányárvaháza gyá- 
molitására korábban tett 400 koronás ala
pítványát újabb 600 koronás adományával 
1000 koronára emelte. Isten áldása legyen 
a nemeslelkü adományozón.

A szentgotthárdi ev. kér. ifjak egye
sülete szokásos havi összejövetelét júl. 
19-én tartotta a következő m űsorral: Elő
írna, mondotta : Pável József szabótanonc ; 
„Boldogok a tiszta szivüek“ (értekezés) 
tartotta : Szalber Károly kereskedőtanonc ; 
„Ne félj, csak higyj“ Jámbor Lajostól, sza
valta : Pondélek Sándor kereskedőtanonc. 
Utóima. Áldás.

A szentgotthárdi ev. kér. ifjak egyesü
lete rövid fennállása óta is igen szép si
kerekre tekinthet vissza. Kebelében műkö
dik az u. n. „Fehér kereszt egyesület,“ mely
nek tagjai fogadalmat tesznek, hogy a rossz 
társaságot kerülik, az ember lelkét, jelle
mét megfertőző rossz beszédtől minden 
igyekezetükkel tartózkodnak.

Főesperesi állásáról lemondott. Stett- 
ner Gyula a vasi felső egyházmegyének 33 
éven át volt kiváló és nagytudásu főespe
rese betegsége miatt főesperesi állásáról 
lemondott.

Stettner Gyulát az egyházi élet terén 
szerzett érdemei elismeréséül Őfelsége már 
évekkel ezelőtt a Ferenc József rend lovag
keresztjével tüntette ki.

Követésre méltó példa. Dr. Ostífy La
jos, a kemenesaljai egyházmegyének buzgó 
és agilis felügyelője, a f. hó 8-án tartott 
egyházmegyei gyűlésen összes utazási napi- 
dijait felajánlotta a kissomlyói anyagyüle

kezethez tartozó e.-hetyei leánygyüleke 
zetnek iskola és tanífólak építési célokra

„A nemesszívü adakozót szereti és meg
áldja az Isten.“

Változások a gyám intézet tisztvise
lői karában. Báró Solymossy Ödön a du
nántúli egyhker. gyámintézetnél viselt el
nöki állásáról lemondott, beteges állapotára 
hivatkozással. Ugyancsak bejelentette le
mondását a kér. gyámintézetnek évek hosszú 
során át volt jegyzője Horváth Dezső vesz
prémi lelkész is.

A kem enesaljai egyházm egyei bel- 
m isszió-egyesület évi jelentéséből öröm
mel látjuk az egyesület áldásos munkálko
dását. Az egyesület Varga Gyula esperes 
elnöklete alatt különösen a szórványra ter
jesztette ki figyelmét. Gondoskodott az itt 
lakó konfirmandus növendékek taníttatásá
ról, ahol szükséges volt, ott a gyermeket 
valamelyik gyülekezetben helyezték el. Min
den konfirmandus növendék képes ujtestá- 
mentomot vagy imakönyvet és emléklapot 
kapott. Alsólendván vallásos estélyt, Felsö- 
rajkon istentiszteletet tartottak. Gyűjtött az 
egyesület a kér. árvaházra, gyámintézetre. 
Tervbe vette a szórvány középpontjában 
egy kis imaház építését s e célra egy eger- 
acsai evang. hivő 400 koronát ajánlott föl. 
Az egyesület pénzmaradványa 381 korona 
94 fillér. A jó Isten erősítse a vezéreket és 
egyháztagokat nemes munkájukban I

Itthonról.
A király Ischlbe utazott. A király 

Bécsböl ismét Ischlbe utazott. A király
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előreláthatólag szeptember 8-ig vagy 9-ig 
marad Ischlben, ahonnan azután Schön- 
brunnba tér vissza.

Pósa Lajos meghalt. Pósa Lajos, a 
gyermekvilág dédelgetett Pósa bácsija, a 
népies nemzeti gyermekvers-költészet meg
teremtője és legkiválóbb művelője, akinek 
csak a minap ünnepelték negyvenéves Írói 
jubileumát, hatvannégyéves koráb n meg
halt. Két hete vitték be a szanatóriumba, 
mert régi súlyos vesebajához tüdőgyula- 
dás járult. Állapota csakhamar válságossá 
lett s a minap elszenderült. A gyermekköl
tészet nagy mestere ejtette ki kezéből a 
tollat. írói munkálkodása annál értékesebb 
volt, mert költészetét mély hazafias érzés 
és vallásosság hatotta át.

Az ország* dolgáról.
Interpellációk. A sarajevói merénylet 

és a trónörökös temetése, továbbá a szerb 
izgatások tárgyában három interpelláció 
hangzott el a képvisolőházban Andrássy 
Gyula gróf, Apponyi Albert gróf és Rakov- 
szky István részéröl. Az interpellációkra a 
miniszterelnök azonnal válaszolt és válaszát 
a Ház tudomásul vette.

A képviselőház széles vita keretében 
az illetékekről szóló törvényjavaslatot tár
gyalja. A vitában az ellenzék is részt vesz.

A nagyvilágból.
Házomlás Newyorkban. A felsővárosi 

földalatti vasút építése közben végzett di- 
namitrobbantások következtében beomlott 
egy hatemeletes bérház. Hir szerint a ro
mok alatt ötven ember maradt halva.

Gyorsvonat a váróteremben. Hooke 
van Hollandban borzalmas izgalmaknak 
volt a színhelye az ottani vasúti állomás. 
A londoni gyorsvonat lokomotívjának elrom
lott a féke, a vonat az állomáson áttört 
egy ütferizőt s berohant a váróterembe. Itt 
bárom embert sebesített halálra a lokomo
tív. A vonat utasai közül senki sem sebe
sült meg.

Nagy hőség Oroszországban. Egész 
Középoroszországban szokatlan nagy a hő
ség és szárazság. A hőség és szárazság 
következtében számos nagy erdő kigyulladt 
s több millió rubel értékű fa elpusztult 
Pskov kerületben egy az állam tulajdonát 
képező erdő kigyulladt s napok óta ég. Az 
erdő igen nagy kiterjedésű. Több ezred 
katonaságot rendeltek ki a tűz elfojtására. 
Kver kerületben 400 hektár erdő gyulladt 
ki s napok óta ég.

Carnegie uj könyvtáralapítványa. Car
negie legújabban százmillió dollár értékű 
alapítványt akar tenni könyvtári célra. A 
hatalmas alapítványt az Egyesült-Államok 
kapja, amely eddig is sok nagyarányú ilyen 
alapítvánnyal rendelkezik ugyancsak Car
negie áldozatkészségéből.

A sarajevói vizsgálat. A trónörökös 
elleni merénylet ügyében még mindig folya
matban van a vizsgálat. Ez a legnagyobb 
titokban folyik, annyi azonban mégis kiderült, 
hogy új letartóztatás történt és hogy a bűn
társak sokan voltak.

Az albániai helyzet. Vilmos albán fe
jedelem lemondása befejezett tény és leg- 
közelebbre várható. A fejedelem, akinek 
az elhatározása megingathatatlan, egy osz
trák-magyar hadihajó fedélzetén fog elutazni. 
A fejedelmet az indítja a lemondásra, hogy 
állandó pénzzavarral kell küzdenie, katonái 
helyzete rossz.

Az ágostonlaki tűzvész. Egy virágzó 
nagyközség, Ágostonlak elpusztult. A tűz 
két napon át tartott és 136 lakóházat pusz
tított el minden melléképületével együtt. 
Az állomásra érkező vonatokat a tűzoltók 
megfecskendezték, nehogy a lángtengerben 
tüzet fogjanak.

SÁNDOR. FERENCZ
TORONYORAGYARA

KÖRMEND.

Legmagasabb kitüntetések.
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Precíziós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyság, negyed és óraverő szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fize
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmentve. 29
Számtalan elism erő bizonyítvány.

Gabonaárak.
A körmendi gőzma

lom részvénytársaság 
gőzmalmából Körmend, 
1914, évi július 23-án. 
Búza . . . .  22'40
R o zs................15’—
Zab . . .  . 1550

Az árak 100 kilo- 
grammonkint korona ér
tékben értetődnek.

Szalóky :i0 
Zsigmond

szobrász és kőfaragó

Celldömölkön.
Szentháromságtér.

Homokkő-, már
vány-, gránit-, 

syenit sírkőrak
tára.

Kataszteri föld
méréshez szüksé 
ges köveket rak

táron tartok. 
Épületmunkát és 
mindennemű javí

tást elfogadok.

Egyházi munkák
b e s z e r z é s e

előtt kérje erre a célra kiadott legújabb 
egyházi árjegyzékemet, mely felülmúlja a 
szakmában eddig kiadott összes árjegyéke- 
ket. Szívesen küldök kiválasztásra szószék- 
és oltárterítőket, valamint költségvetés

sel is készséggel szolgálok.

Bérezi D. Sá
női kézim unka nagyiparos

B udapest, D esew ffy-utca 5.
A lapíttatott 1883-ban. 10—10
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A lapittatott 1816-ban.

A <g>g 9<§> I

Tía évi jótállás.

SELTEN H O FER  FR IG Y E S FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban berendezett

harangöntődéjiiket
a t. községeknek és egyházak
nak. H arangok bármely nagy
ságban és zengzetben, csak a 

legfinomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal öntet
nek. R ep ed t harangok újra
öntetnek; ezek, valamint az új 
harangok is a már meglévők
höz teljes összhangzatba öntet
nek. M inden harang hangja 
előre határoztatik m eg. 
Különösen figyelmeztetjük sza
badalmazott kovácsolt vas
b ól k éssü lt szerkezetünkre  
nagy harangok részére, mely 

által ezek könnyen húzhatók s a falakat nem rázzák. 
Fakoronákkal bíró harangok ezen szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. K o v á o s o l t  v a s b ó l  készült tűzmentes

h a r a n g á l l v á n y o k a t  io
célszerű szerkezetben olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 
K öltségvetések k el és k ép es árjegyzék k el kívánatra 
------------------postafordultával szo lgá lu n k .-------------------

fT

^----^ USX

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV S áS
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron:

Félvászon kötésben, táblán k e h e l ly e l................................................ K 2.20
E gészvászon „ „ „ tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
Egyszerű bő r „ „ „ w arany „ „ 6-—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8.—

„ borjubőr „ „ „ „ „ n „ 12.—
M űelefántcsontkötésben győngyházkapoccsal „ „ „ 1 2 * -
Dallam os könyvecske a Kér. É n e k e sk ö n y v h ö z ........................... ......  —.24
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés  m ellett egyszerre (kötésre való tek in te t nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek  meg, 25°/o árengedm ényben részesülnek , de a szállítási költ
séget m indenkor a  rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell v iselnie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.
_____________________ ____________________________________ 29

S. K O V Á T S  
M ENYH ÉRT
mű-orgona építő intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me- 
chánikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. J utányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javitást, 

hangolást mérsékelt árak 
az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 

tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 
azok javítását és hangolását. 25

n n u i  GÉPGYÁR
rUílL S Z O M B A T H E L Y .
Alapittatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 

G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj mótorok.

T u r b i n á k .
30

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

Elsőrendű haranggyár, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m .: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, esetleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok kicserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat jutányos áron. 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
emelőket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisztességes kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 

Kívánatra saját költségem en utazom  a helyszínére. "^ ^2

Feiwel
Lipót
ufódul

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  30

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K olozsvári-u tca  13.

■̂rjegyzék Ingyen és bérmentve I

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 d íjak , kézira tok  és m inden
nem ű m egkeresések  a  szerkesztőség  cím ére KÖRMEND-re (V asvárm egye) küldendők. — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is.
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Népek Atyja,
sereg k győzedelmes Ura, lelkek 
örökkévaló Királya, tehozzád száll 
a háború borzalmai közt hü ma
gyar néped imádságai Te hívtad 
szabadságra az embert s Te ad
tad nemzetek leikébe függetlensé
gük méltóságát. Te tanítottál béke- 
türésre, megbocsátásra, de Te 
köteleztél szent jogok, drága kin
csek vérhullásos védelmezésére. 
Hazánk, nemzetünk, szabadságunk 
és jövendőnk védelmére kibontot
tuk háromszinű lobogónkat. Ki
vontuk élesre fent fegyverünket, 
mit dicső múltak hősi emléke övez. 
Könnyező szemmel, reszkető szív
vel bocsátottuk harci útra kedve
seinket: férjét a hitves, fiát az 
anya, apját a gyermek. Lehulló 
kezünket imádságra kulcsoljuk mi 
itthonmaradók s könyörgésünket 
a Te irgalmasságodba helyezzük 
Istenünk. Kegyelmedbe ajánljuk 
országunkat, nemzetünket, kegyel
medbe ajánljuk igazságos ügyün
ket. Bizunk önönerőnkben,fegyve
reinkben, katonáink bátorságában, 
de mindenek felett bizunk Te ben
ned s a mi legerősebb fegyverünk 
a Te diadalmas szent neved. Alá
zattal könyörgünk: küzdő seregün
ket vedd körül oltalmaddal. Koszo-

rúzd fegyvereiket babérral. Adj 
lelkűkbe bátorságot, karjukba acél
erőt, szívükbe a halál félelménél 
hatalmasabb elszántságot. Akiket 
vértanukká teszöl, azokat emeld 
magadhoz s egy nemzet hálájához 
csatold legdrágább életjutalmul: 
a Te megtartó kegyelmedet. Aki
ket megőrzői az élet számára, 
azokat vezesd békés hajlékukba 
vissza s add meg nékik a viszont
látás boldogságát. Áldásodat kér-

Amire éveken át aggodalommal 
gondoltunk, valóban bekövetkezett: 
kiütött a háború. Fegyver került a 
békés kézbe s harcmezőre robognak 
a nemzet hű fiai. A legnagyobb mun
kaidőben szállt végig a bércek-rónák 
vidékén: — veszélyben a haza! S 
az erős kar elvetette az élesre fent 
kaszát, takarítatlan hagyta gabonáját, 
talán egész esztendei kenyerét és 
ment a haza védelmére.

Régi, tüneményes idők meséi vál
tak valóságra. Anya reszkető kézzel

jük jó Istenünk az otthonmaradt 
családokra Őrizd meg a magukra 
hagyott hitveseket, anyákat, gyer
mekeket. Oltalmazd hajlékukat az 
ínségtől, tedd asztalukra a minden
nap kenyerét. Áldd meg koronás 
királyunkat, őrizd számunkra drá
ga életét! Áldd nemzetünket, ha
zánkat s virrassz rá dicsőséges 
napokat, békességes esztendőket I

Ámen,

áldotta meg fiát, hitves könnybebo- 
rultan bontakozott ki férje karjai kö
zül, gyermekek sikongva búcsúztak 
apjuktól. Patakban ömlött a könny, 
szívbe hasított a válás, a búcsuzás 
rövid időre, vagy talán örökre, de a 
lélek mélyén erős maradt az a bizo
nyos érzés, hogy elmenni, a hazáért 
küzdeni, ha kell, még éltünket is fel
áldozni, szent kötelességünk. Nem
csak emberi parancs, hanem isteni 
akarat is. Mert az Isten adta a hazát, 
szabadságot, függetlenséget, az Isten

Háború Szerbia ellen.
Ultimátum Szerbiának. — A szerbek tanácskoznak. — A szerbek válaszd. — 
A szerb vezérkar főnökét elfogták. — Hadüzenet. — Hogy fogadták a há- 
ború hírét? — A kópviselöházban. — A mozgósítás. — Megkezdődött a 
háború. — Segítség a behivottak családtagjainak. — A lelkesedés. — Szer
bia bűnössége. — Általános mozgósítás. — Kicsoda van ellenünk, kicsoda

mellettünk ?
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tette kötelességgé azok védelmét!
Anyák és hitvesek, apát sirató 

gyermekek! necsak azt lássátok, hogy 
asztaltok körül egy-két hely üresen 
marad, hanem lássátok azt is, hogy 
lenn a .harcmezőn ugyanannyival 
többen védik a magyar hazát! Ne
csak a körülöttük tomboló veszedel
mekre gondoljatok, hanem a köteles
ségre is, mit teljesítenek í Necsak a 
halottak völgyét lássátok a harcme
zőn, hanem a dicsőség útját is, mely 
babért terem a hős küzdők homlo
kára! Nézzétek, azok a vitéz katonák, 
kikre ti félelemmel s imádkozással 
gondoltok, magyar hazánk dicsősé
gét, szabadságát, jövendőjét hordoz
zák karjukban, szívükben, elszánt bá
torságukban ! . . .  Legyetek büszkék 
rájuk !. . . Legyetek boldogok, hogy 
Isten néktek is megengedte, hogy a 
hazáért áldozatot hozzatok!. ..

Ultimátum Szerbiának.
Amit régen vártunk és a szerajevói 

események után bizonyosra vettünk, 
megtörtént: július 23-án, csütörtökön 
délután hat órakor belgrádi nagykö
vetünk, Giesl Vladimir báró, ulti
mátumot adott át a távollevő Pasics 
miniszterelnököt helyettesítő Pacsu 
szerb pénzügyminiszternek.

Eszerint hivatalosan is megállapít
ható, hogy a szerajevói merénylet 
tervét Belgrádban főzték ki. Előkelő 
szerb katonák még céllövészeti lecké
ket is adtak a gyilkos Principnek és 
a revolvereket meg bombákat az 
úgynevezett Narodna Obrana szerb 
egyesület kötelékébe tartozó szerb 
tisztek és hivatalnokok adták a gyil
kosoknak. A gonosztevők fegyverei
nek Boszniába való eljuttatását a 
szerb határszolgálat főnökei szervez
ték és hajtották végre.

A monarchia kormánya ezért a 
leghatározottabban felhívta a szerb 
kormányt, hogy a szerb hivatalos 
lap július 26-iki számában az első 
lapon nyilatkozatot tegyen közzé s 
ítélje el a monarchia ellen irányuló 
mozgalmat, tiltsa meg a szerb alatt
valóknak a monarchia dolgaiba való 
beavatkozást, akadályozza meg min
den olyan kiadmány megjelenését, 
amely ellenünk izgat, oszlassa fel 
azonnal a Narodna Obrana nevű 
egyesületet, távolítsa el a szereplés 
színteréről mindazokat, akik a monar
chia elleni izgatásban részesek, egyez
zék bele, hogy a monarchia közegei 
részt vegyenek a megindítandó vizs
gálatban, tartóztassa le azokat a név- 
leg megnevezett tiszteket, akik ré
szesek az eseményekben stb.

A szerbek tanácskoznak
A szerb kormány még csütörtökön 

éjjel összeült, hogy a jegyzéket tár
gyalás alá vegye. A tanácskozást 
hajnalban megszakították, de pénteken 
korán délelőtt folytatták. A kormány 
elhatározta, hogy teljesíti a monarchia 
ultimátumában foglalt összes köve
teléseket.

A kedvező határozatról Pasics szerb 
miniszterelnök azonnal értesítést kül
dött Giesl báró osztrák-magyar kö
vetnek, viszont Tisza István gróf 
miniszterelnököt és Berchtold gróf 
közös külügyminisztert értesítette ; az 
utóbbit Bécsbe és Ischlbe küldött 
táviratban.

De ekkor egy váratlan dolog történt. 
A tiszti kaszinóban értesültek a ha
tározatról. A szerb tisztek György her
ceggel az élükön azonnal gyűlést tar
tottak és kimondták, hogy a kormány 
akaratát minden módon meg kell 
hiúsítani. Nyomban végre is hajtották 
határozatukat. Mind a harminckilencen 
kardot kötöttek, fölvonultak a minisz
terelnökségre és fegyveresen köve
telték a kormánytól álláspontjának 
megváltoztatását.

A miniszterelnök Sándor trónörö
köshöz sietett, hogy közbelépésre 
kérje. A trónörökös gyorsan kocsira 
ült, fölkereste a tiszteket, hosszasan 
magyarázta nekik a háború vesze
delmeit, de minden fáradozása hiába
való volt. A kormány így kénytelen 
volt békés álláspontját feladni s új 
választ készíteni.

A szerbek válasza.

Pasics miniszterelnök néhány perc
cel hat óra előtt megjelent az osztrák 
és magyar követségen és közölte a 
szerb kormány válaszát Ausztria és 
Magyarország jegyzékére, mely azon
ban nem volt kielégítő, Giesl báró 
osztrák és magyar nagykövet erre 
bejelentette a diplomáciai viszony 
megszakítását és a követség személy
zetével együtt 6 óra 30 percker el
hagyta Belgrádot. A szerb kormány 
már jóval előbb, még délután 3 óra
kor elrendelte a egész szerb hadsereg 
mozgósítását. A szerb udvar, a kor
mány és a csapatok kiürítették Bel
grádot. A kormány székhelyét Nisbe 
tették át.

A szerb vezérkar főnökét 
elfogták.

Ekkor egy nagyon érdekes és fur
csa dolog történt. Putnik generális, 
a szerb vezérkar főnöke egy osztrák 
fürdőhelyen nyaralt. Igaz ugyan, hogy

minden kis iskolásgyerek tudta, hogy 
a háború a küszöbön áll, de azért a 
generális úr csak tovább nyaralt 
osztrák földön. Úgy látszik, otthon 
nem volt semmi dolga. Végre Utolsó 
pillanatban útnak indult. Igen ám; de 
útja Magyarországon vezetett keresz
tül s ekkor már — mivel négy órá
val előbb a követünket visszahívtuk 
Belgrádból, — hadi állapotban vol
tunk a szerbekkel.

Mikor azután este 10 órakor a 
gyorsvonat berobogott a kelenföldi 
pályaudvarra, egész sereg rendőr és 
detektív volt ott. A detektivfőnök 
belépett a vonat legutolsó első osz
tályú kocsijába, ahol Putnik, továbbá 
leánya ültek.

— Ön Putnik generális? — kér
dezte a detektivfőnök a vezérkari 
főnöktől, aki halálsápadtan vette 
észre, hogy felfedezték. Fölugrott 
a helyéből, főbevágta Nagyot, majd 
hirtelenül revolvert rántott, hogy ön
gyilkossá legyen. Az elősiető detek
tívek beugrottak a kocsiba és kicsa
varták kezéből a fegyvert, azután 
levitték Schorschits generális elé. A 
generális szalutált, azután így szólt 
Putnikhoz:

— Excellenciás uram, sajnálom a 
történteket, de felsőbb parancsra le 
kell tartóztatnom.

A vezérkari főnököt bevitték a tér
parancsnokságra. Leányát egy szál
lodába vitték.

Dehát a magyar lovagias nép! Az 
ellenség ráérő fővezérét nem hagyta 
fogságban, hanem szabadon bocsá
tották. Azt mondták: nem akarják a 
szerbeket megfosztani a fővezérük
től I. . .  Külön vonatot és szép ké
nyelmes szalonkocsit is adtak nekil... 
Mert hát ilyen lovagias a magyar!... 
No hiszen, csak került volna a ma
gyar vezérkar főnöke a szerbek ke
zébe I. . .

Hadüzenet.

Néhány napig Szerbia még kezé
ben tartotta sorsát. De midőn a mo
narchia látta, hogy nem száll magába 
s nem teljesíti jogos követeléseit, jú
lius 28-án megküldték neki a nyílt 
hadüzenetet. A hadüzenet így szól:

Mivel a szerb királyi kormány ama 
jegyzékre, mely részére Ausztria- 
Magyarország belgrádi követe által 
1914. évi július hó 23-án átadatott, ki
elégítő választ nem adott, a császári 
és királyi kormány kénytelen maga 
gondoskodni jogainak és érdekeinek 
védelméről és ezen célból a fegyve
rek erejéhez fordul. Ausztria-Magyar- 
ország ennélfogva a jelen pillanattól
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kezdve Szerbiával szemben hadiálla
potban levőnek tekinti magát.

Hogy fogadták a háború hírét?
A háború hírét mindenütt óriási 

lelkesedéssel fogadták. Budapest, Bécs 
és a monarchia nagyobb városai épp 
úgy, mint községei valóságos öröm
mámorban úsztak. Budapesten hat 
zenekar járta be a várost. Amerre a 
zenekar elvonult, hatalmas tömeg 
csatlakozott hozzájuk és az éljenszó 
sokszor elnyomta a harsogó muzsikát. 
A katonazenekarok féltiz óráig járták 
a várost, amely nem győzte elhal
mozni a katonákat a szeretet minden 
jelével.

Az utcákon sürü tömegekben hul
lámzott a nép. Kávéházakban, ven
déglőkben órák hosszat hangzott a 
Himnusz, a Szózat, a Kossuth-nóta 
és a Hunyadi-induló. A kávéházban 
ember-ember hátán állott és minden 
második asztal tetején egy-egy szó
nok, aki a háborúra lelkesített. Soha 
hálásabb közönsége szónokoknak nem 
volt. Bár tiz óra tájban patakokban 
esett az eső, az emberek ezrei tolong
jak -az utcákon. Elegáns urak, fehér
ruhás hölgyek bőrig áztak, de oda 
se néztek. Miközben kalapjukról ráz
ták le a vizet, szünetlenül éltették a 
hazát és a magyarok minden barátját.

A képviselöházban.

Lélekemelő gyűlése volt a képvi
selőháznak is. Az egymás ellen küzdő 
pártok fátyolt vetettek a múlt ellen
téteire s a haza szent oltáránál egye
sültek. A gyűlésen majdnem teljes 
számban megjelentek a képviselők, ün
nepi hangulat uralkodott a teremben.

Tisza István gróf általános nagy 
figyelem között a következőket mon
dotta : Oly időket élünk, amely szük
ségképpen felfüggeszti egy időre a 
képviselőház tevékenységét és ta
nácskozását. Ebben a történelmi és 
felelősségteljes pillanatban csak né
hány szót óhajtok a kormány nevé
ben a képviselőházhoz intézni. Tisz
telt Ház! Az egész nemzetet lelke
sedő állapotban látjuk ebben a nehéz 
pillanatban. Az egész magyar nemzet 
jön királya hívására. A kormány tag
jainak éreznie kell nagy és szent kö

telességét ebben a pillanatban; köte
lességük gondoskodni róla, hogy ez 
a lelkesedés ne törjön ki hiába, ha
nem érvényesüljön majd a tettek me
zején. Kötelességük megtenni mindent 
a rend és nyugalom biztosítására és 
arra, hogy ez a harc, amelyet rákény- 
szerítettek és amelyet talán túlságba 
vitt elnézésünk tolt ki odáig, (lelkes 
éljenzés és taps) ez a harc véget ne 
érjen addig, amíg a magyar nemzet 
és a monarchia jogait nem biztosí
tottuk. (Hosszantartó lelkes éljenzés 
és taps.)

Ezután Apponyi Albert gróf állott 
föl szólásra. Kijelenti, hogy vala
mennyi ellenzéki párt megbízásából 
teszi nyilatkozatát.

A nemzet — így szól, — ebben 
a pillanatban magasztos látvány. A 
nemzetnek minden fia minden kü
lönbség és árnyalat nélkül a hivó 
szóra csak egyet követel, azt, hogy 
ez a háború meghozza a sikert, hogy 
véget vessen annak a sorvasztó be
tegségnek (Úgy van! Úgy van 1), 
amely minket arra kényszerített, hogy 
jóformán minden második évben 
mozgósítást csináljunk, amelyet ha 
tovább tűrünk, oda jutottunk volna, 
hogy Európa minket nevezett volna 
beteg testnek. (Úgy van! Taps a ház 
minden oldalán.) Ez a nemzet re
méli, hogy a leszámolás szükséges
sége szűk térre fog szorítkozni, azon
ban ha ebben a reményben csalód
nék, akkor semmitől sem retten 
vissza (Percekig tartó taps a Ház 
minden oldalán. A miniszterek is tap
solnak), bízva saját erejében és abban 
a szövetségi hűségben (Zajos taps. 
Felkiáltások: Éljen Németország!),
amely e pillanatban megnyilvánul. E 
nagy történelmi cselekedetek soroza
tának vége nem lehet más, Isten se
gítségével, mint a monarchia tekin
télyének megóvása, Magyarország 
alkotmányának és törvényes életének 
megszilárdulása. (Hosszantartó zajos 
éljenzés és taps az ellenzéken, a 
munkapárton és a kormány padjain.)

A mozgósítás.

A király elrendelte a mozgósítást, 
mi gyönyörű rendben, nagy lelkese
dés mellett történt meg. A személy- 
szállító vonatokat korlátozták, sőt a

fővonalakon majdnem teljesen meg
szüntették. Szuronyos katonák járnak 
a vasúti állomásokon. Zsúfolt katona
vonatok robognak dél felé, a kocsik
ból kihangzó vidám ének a nagy 
zakatolást is túlharsogja: — mind
nyájunknak el kell mennünk I. . .  A 
vasúti csomagszállítást szintén kor
látozták. Éppenígy megnehezítették a 
táviratozást.

Megkezdődött a háború.
Ezalatt délen megkezdődött a há

ború. A szerbek Belgrádot kiürítették, 
a -kormány, a királyi udvar, a ban
kok stb. Nisbe vonultak át. Magyar- 
országból a zimonyi hid vezet át 
Szerbiába. Ezt a hidat a szerbek fel
robbantották, de egészen elpusztítani 
nem tudták.
Segítség a behivottak családtagjainak.

A behivottak családtagjainak segé
lyezésére nagy mozgalom indult meg. 
A Lipótvárosi Kaszinó 5000 koronát 
szavazott meg erre a célra. Nyolc nagy 
budapesti takarékpénztár összesen 800 
ezer koronát adott. A Lukács-Gyógy
fürdő igazgatósága elhatározta, hogy 
hadseregünknek a háborúban megse
besült, vagy megbetegedett tisztjei szá
mára a Lukács-fürdő szállóiban és für
dőiben elhelyezést, gyógykezelést, élel
mezést és fürdőhasználatot nyújt egé
szen díjmentesen. — „A behívott kato
nák visszamaradt családtagjainak segé
lyezésére fordítandó alap“ javára ada
koztak Krausz Ede királyi tanácsos öz
vegye 10.000 koronát, Lederer Ágost és 
Emil nagyiparosok 20.000 koronát és 
Nádosy Gergely földmívelésügyi min. 
titkár négyezer koronát. A magyar vö
röskereszt egyletnek Frigyes főherceg 
50 ezer koronát.

Egy budapesti kávéháztulajdonos 
bejelentette, hogy naponta száz reg
gelit fog kiszolgálni „a körzetükben 
lakó hadba vonult polgártársak sze
génysorsú ittmaradottjai számára.“ 
Ezenkívül vállalja a harcban elesettek 
árvái és esetleg hozzátartozói közül 
húsznak teljes ellátását a háború egész 
ideje alatt. A szép ajánlathoz csatla
koznak a többi budapesti kávéház
tulajdonosok is.

Egy jólelkü budapesti háziúr, Bog- 
dány József elhatározta, hogy lakói

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé
get, ahol fogyasztási szövetkezet nincs I

A fogyasztási szövetkezetek révén  szerezheti be 
egy-egy falu népe m indennem ű háztartási é8 gazda
ság i c ikkeit és italszükségletét a legjutányosabbnn, 
úgyszin tén  ham isítatlan minőségben. — Amelyik köz
ségben  fogyasztási szövetkezetét ak a rn ak  létesíteni, 
a mozgalom kezdői forduljanak ú tba igazításért a

a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és 
Értékesítési Szövetkezetéhez, Budapest
IX., Közraktár-utca 34. szám.
(S aját palo tájában.) — A H A N G Y A  kötelékéhez ma 
m ár több m int 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik
-----------  50 m illió korona évi forgalom m al. -----------
Levélcím : H A N G Y A , Budapest, postafiók 109. szám .
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közül azoknak, akik bevonultak a 
hadsereghez, egy negyedévre elen
gedte a házbért. Egyszerre csak a 
következő sürgönyt kapja :

Most olvasom, hogy bevonult tarta
lékosaimnak elengedte egy évnegyedre 
a házbért. Mint ember és mint katona 
szívem mélyéből köszönöm e nemes 
és igaz hazafiura valló cselekedetét. 
Az Isten áldja meg érte! Nagyobb 
örömet nekem nem lehetett volna 
szerezni. Bárcsak sokan követnék e 
fenkölt példát — József főherceg.

A lelkesedés.
Az egész országban épp úgy, mint 

Ausztriában óriási a lelkesedés. A 
fővárosban örökös tüntetések folynak. 
Ezer és ezer emberből álló zászlós, 
menet járja be az utcákat s élteti 
a háborút, a királyt, a hazát. Bécs- 
ben feldíszített villamos kocsik futnak 
s a fekete-sárga zászló mellett a pi- 
ros-fehér-zöldet is lobogtatja a szél. 
— Budapesten a gépkocsik telett is 
szemlét tartottak. Egyszerre első nap 
háromszázat lefoglaltak a katonaság 
céljaira. — Prágában két előkelő gróf, 
kik még nem voltak katonák s kik 
nem is tartoznának bevonulni, — 
közkatonáknak soroztatták be magu
kat, csakhogy háborúba mehessenek.

Szerbia bűnössége.
Mindenki sejtette, hogy Szerbia 

erősen bűnös abban a felháborító 
merényletben, melynek Ferenc Ferdi- 
nánd volt trónörökös áldozatul esett. 
A vizsgálat erre megdöbbentő adato
kat gyűjtött össze. Kiderült, hogy a 
szerb tiszti kaszinóban nyíltan tár
gyaltak a trónörökös elleni merény
letről s ezeken a tárgyalásokon — 
bár hallgatólag — részt vett Sándor 
szerb trónörökös is. A gyilkosok szerb 
gyárból, — egy szerb tiszt közben
járására kapták meg a bombákat. 
Principet, kinek golyója a trónörököst 
halálra sebezte, szintén szerb vezér
kari tiszt tanította meg a revolverrel 
bánni és célozni. A Szerbiának kül
dött utolsó írás Ciganovics nevű fel
bujtóról szól. Erre vonatkozólag egy 
Belgrádból jött ember a következőket 
mondotta:

Élt ugyan Belgrádban egy ilyen 
nevű úr, aki tőlünk került át, de nem 
ez a szerajevói merénylet felbújtója. 
A neki tulajdonított főszerep — György 
szerb hercegé, amire döbbenetes bi
zonyítékok gyűltek össze. Kiderült, 
hogy tulajdonképpen György herceg 
szervezte az egész bűntervet. Van 
olyan okmány is, amelyben a szerb 
hercegnek sajátkezű írása szerepel.

Általános mozgósítás.

A hadüzenetet követő napokban 
megindult a nagy hatalmak közt a 
tárgyalás. Németország, Anglia min
dent elkövettek, hogy a háborút Szer
biára és a monarhiára szorítsák. De 
úgy látszik ez nem sikerült. Orosz
ország mozgósított s erre a monar
chia is általános mozgósítással felelt. 
Szombaton jelent meg az erre vonat
kozó felhívás, mely nemcsak a tarta
lékosokat, hanem a népfelkelőket is, 
egészen 42 éves életkorukig, zászló 
alá szólítja.

A népfelkelők harci tűzvonalba 
nem kerülnek. Az élelmet szállító ko
csik mögé kerülnek, vagy rendőri 
teendőt bíznak rájuk.

Kicsoda van ellenünk, 
kicsoda mellettünk?

Ha a szerbek elleni harcunkból 
európai háború lenne, akkor Szerbia 
mellé állna Oroszország, esetleg Fran
ciaország. Anglia azt mondta, hogy 
semleges marad. Bulgária szerb-elle 
nes. Mellettünk lennének Németország, 
Olasz- és Svédország.

*
Nem tudjuk mit hoz a jövendő. 

A megpróbáltatásból a küzdő kato
náknak és az otthonmaradóknak egy
formán két kézzel juttat az előttünk 
álló idő. De legyen bármily nehéz a 
siralom: tel a fejet, fel a szívet Is
tenhez 1.. . A magyarok Istene él a 
felhők felett 1.. . Aki nékünk a hazát 
adta, ki szívünkben a haza szerete- 
tét kötelességgé tette, az erőt ad a ne
héz napokban. Szolgáljuk mindany- 
nyian hazánkat, katona karjával, vé
rével, életével, az itthon maradók mun
kával, áldozatkészséggel, imádkozás
sal 1. , .

Azt mondja az írá s : Indítsatok 
szent háborút! Indítsátok fel a hősö
ket ! Induljatok, jöjjetek fel mindnyá
jan ti hadakozó férfiak! Kovácsoljá
tok szántóvasaitokat kardokká, kaszá
itokat dárdákká; mondja a beteg is: 
Hős vagyok! Siessetek és jöjjetek el 
ti népek mindenfelől és seregeljetek 
egybe! Népek, népek! az Ítélet völgyébe. 
Jehova pedig megharsan a Sionról. 
Megzendülnek az egek és a föld. De 
Jehova reménysége az ö népének és 
az ö fiainak erőssége! (Joel pró
féta 3, 9 —16)

A magyarok Istene velünk van!

Az Ország-Világ című rovat hely
szűke miatt kimaradt.

Hogyan küldhetünk 
levelet a  tá b o rb a ?

A válás nagy fájdalma és a csa
ládfő, családtag életéért való nagy 
aggodalom mellett az a kérdés is há
borgatja a lelkeket: hogyan küldhe
tünk hirt a táborba és hogyan kap
hatunk megnyugtatásunkra értesítést 
a táborból ? . . .  Sietünk olvasóinkat 
megnyugtatni, hogy mindegyikről tör
ténik gondoskodás.

A hadrakelt sereggel való posta
forgalom közvetítésére tábori posta- 
hivatalok állíttatnak fel. A tábori 
posta szállít a hivatalos küldeménye
ken kívül magánküldeményeket is 
úgy a sereghez, mint a seregtől. A 
sereghez lehet küMeni közönséges 
(nem ajánlott) leveleket 100 gramm 
súlyig, tábori postai levelezőlapokat 
(amelyek rózsaszínű papiroson bélyeg 
nélkül „Tábori postai levelezőlap“, 
közönséges (hivatalos vagy magánúton 
előállított) levelezőlapokat, nyomtat
ványokat, árúmintákat és üzleti pa
pírokat. Lehet küldeni pénzeslevele
ket is 1000 korona értékig.

A hadrakelt seregtől ugyanezeket 
a küldeményeket lehet küldeni, de a 
levelek csak nyitva adhatók fel. (ne
hogy hadi titkokat elárulhasson va
laki), vagy pénzt — 1C00 korona 
összegig — pénzeslevélben, a felet
tes parancsnokságok (hatóságok, in
tézetek) utján.

Ajánlott és expressz-levél, posta- 
utalvány, postai megbízás, postataka
rékpénztári fizetési utalvány, utánvé- 
teles kezelés nincs.

Arról, hogy magáncsomagok a 
hadrakelt sereghez szállíthatók-e és 
milyen feltételek mellett, később tör
ténik intézkedés.

Tábori posta-levelezőlapok a kato
nai hatóságoknál ingyen, postahiva
taloknál egy fillérért kaphatók.

A magánlevelek száz gramm súlyig 
és a tábori postai levelezőlapok is 
portómentesek, vagyis nem kell rá 
bélyeget ragasztani Ez a portómen
tesség augusztus 1-én lép életbe. 
Minden más küldeményekért azokat 
a díjakat kell fizetni, mint béke idején.

Természetes, hogy a háborúban 
még inkább rendet kell tartani, mint 
máskor. Csak a pontosan címzett 
levelek kerülhetnek a táborban levő 

| katonák kezébe. Minden csapat vala- 
' melyik tábori postahivatalhoz lesz 
| beosztva s a katonák kötelessége, 
I hogy a tábori postahivatal számát 
; mihelyt megtudják, azonnal tudassák 
; övéikkel. Az első levelet tehát a tá-
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borból kell várni, csak azután lehet 
itthonról írni. De akkor is nagyon 
kell a címzésre vigyázni. Tisztán, 
olvashatóan kell írni. Rajt kell lenni 
a névnek, katonai rangnak, ezred, 
század megjelölésének; — rajt kell 
lenni jobb oldalt a megjelölésnek:

A szerb hadsereg.
A szerb hadsereg régi formájában 

nem tartozott a kiváló hadseregek 
közé. Felszerelése hiányos, képessége 
fogyatékos volt. De már évek óta 
nagyon nagy pénz- és emberáldozat
tal fejlesztették, úgyhogy már a török 
háború idején elég jó, elszánt had
seregük volt.

A hadsereg békelétszáma 1912-ben 
2275 tiszt, 4300 altiszt és 22.908 
közember, összesen 30.000 ember 
volt. A valóságos állomány 1911 — 12. 
télen 17.000—18.000 ember volt és 
ez a szám 1912. szeptember elején 
50.000 — 60.000 főre emelkedett. 
1914. áprilisban a keretek 53.000 
erősek voltak. Ez idő szerint tarta
lékosok behívása következtében 120 
ezer ember van fegyverben.

A hadsereg a balkáni háború előtt 
az első osztály öt hadosztályába ta
gozódott, amelyeknek erős kereteik 
voltak. Háborúban azonkívül, hogy 
ezt az öt hadosztályt hadilétszámra 
egészítik ki, még több második kor
osztálybeli önálló dandárt alakítanak 
a meglevő tartalékokból. A balkáni 
háború után keretet állítottak öt első 
korosztálybeli további hadosztály ala
kítására és pedig Novibazár, Koscovo,

Tábori posta. Lenn pedig: Tábori 
postahivatal és a megfelelő számnak. 
A feladó nevének, címének sem sza
bad hiányoznia. Mivel a dolog nagyon 
fontos és kényes, ide rajzolunk egy 
címzési mintát a katonaság s egyet 
a tengerészek számára :

Vardár, Bregelnica és Monasztir terü
leteken négy-négy gyalogsági ezred- 
keret és egy-egy tüzérségi ezredkeret 
fölállításával. Az öt uj hadosztály 
teljes létesítése után, ami csak 1—2 
év múlva lehetséges, Szerbiának 
280.000—300.000 embert számláló 
tizenöt gyalogsági hadosztálya és így 
a harmadik korosztály és a népföl
kelés beszámításával mintegy 50.0000 
főnyi serege lenne. A szerb hadsereg 
mostani hadi létszáma azonban a 
háborúban elesett vagy katonai szol
gálatra alkalmatlanná vált 50'000 
embert számításba véve, aligha lesz 
sokkal nagyobb, mint a mekkora a 
balkáni háború kezdetén volt, tehát 
körülbelül 250.000—300.000 tábori 
sereg.

A szerb hadsereg valószínűen öt
hat hadtesttel, mindenikben két had
osztállyal vonul a háborúba. Minden 
hadosztályban van négy gyalogezred, 
egy lovasezred, három-három eskad- 
ronnal, egy tábori tüzérezred kilenc 
üteggel, négy-négy ágyúval. Egy-egy 
hadosztály harcos állománya 15.000 
ember, tehát az első és a második 
sor, azaz a tábori sereg egész harcos 
állománya körülbelül 180—200 ezer 
ember. Mennyire haladt az öt uj 
hadosztály alakulása, az nem tudható.

Szerbiai várai.
Akármelyik ország várairól is ne

héz írni. A várak katonai erősséget 
jelentenek, melyek sokszor egy egész 
ország szabadságát és erejét védel
mezik. Természetes tehát, hogy fél
tett katonai titokként őrzik, hogy a 
várak hogyan és mennyiben vannak 
megerősítve, miben rejlik erejük és 
gyöngeségük. Még a béke idejében 
is szuronyos katonák őrzik a várak 
utait s a kiváncsi idegen tekintete elől 
is megvédik annak rejtekeit. Háborús 
időben meg éppen hét lakat alatt tart
ják a várakat s a vizsgálódó idegen 
ugyancsak hamar kémkedés gyanú
jába kerül. így tehát Szerbia várairól 
is nem igen mondhat az ember bizo
nyosat. De a mai ellenséges világban, 
midőn derék magyar fiaink talpig 
fegyverben ott lenn állanak a határ
szélen, vagy talán már golyósüvítés- 
ben és ágyubömbölésben pirosló vé
rükkel festik a sziklás szerb földet, 
— bizonyára érdekli a magyar népet, 
hogy micsoda várfalak emelkednek 
Szerbiában s micsoda erősségek ál
lítják meg hadseregünket fenyítő had
járatában.

Szerbiát széles hegyláncolatok és 
folyók védelmezik. Nyugaton a Drina, 
északon a Duna és Száva sok véde
kezési előnyt biztosítanak az ország
nak. De ezzel szemben nagy hátrá
nya, hogy az osztrák- és magyar 
monarchia valósággal körülveszi. — 
Hozzájárul ehhez még az is, hogy 
a természet előnyeit nem igen tudták 
kihasználni és értékesíteni. Részint 
azért nem, mert az ország határai 
csak az utolsó időben alakultak ki, 
részint pedig azért nem, mert a vá
rak és erősségek megerősítése és fenn 
tartása nagyon sok pénzbe kerül.

Belgrádnak jelentőséget az kölcsö
nöz, hogy úgy a Dunán, mint a Szá
ván menő hajózást ellenőrizheti. A 
várat még 1718—1739-ig építették. Két 
részből áll: az alsó vizivárból s a 
felső várból.

Belgrád közelében, tőle délkeletre 
van Semendria. Régi vár, mély sánc
árkokkal és magas bástyafalakkal. 
Hónapok óta lázasan dolgoznak meg
erősítésén. Eddig hat ágyú ásított alá 
a mélységbe, most még néhányat fel
vontattak.

Belgrádtól keletre, közel a mon
archia határához van Sabac, Loznica, 
délebbre és beljebb Valjevo. Nagy
részt mindannyi régi vár, melynek 
megerősítése most van folyamatban.

Beljebb az országban van Kragu- 
jevac. Bulgária felé Zajecár, Románia

E sorok írásakor még nem mű
ködnek a tábori postahivatalok. Hir

detményben teszik majd közzé mű
ködésük megkezdését.
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felé Kladova. Megemlítendő még 
Negatin és Nis. Loznicát és Valje- 
vót 1908 —1909-ben erősítették meg 
a szerbek. Kladovában egy régi tö
rök vár képezi az erősség alapját. 
Kragujevácot szintén az utolsó feszült 
politikai helyzet alkalmával szerelték 
fel. Negatin tulajdonképpen nem is 
vár, hanem sáncfalakkal megerősített 
erősség. Nis különös jelentőséget nyer 
előttünk, mert a szerb király és kor
mány mindjárt a háború kezdetén 
ide vonult vissza. Ez a hely lenne 
igazán alkalmas egy vár számára, de 
kiépítését és megerősítését a szerbek 
nem tudták elvégezni. Nistől délke
letre, Bulgária felé Pirot vára van. 
Nis egyébként is védett hely. Folyók 
veszik körül s a várak és erősségek 
egész gyűrűt formálnak körülötte. 
Vonatai segítségével könnyen érint
kezik az egész országgal. Valószínű, 
hogy ez a hely nagy szerepet fog 
játszani a mi háborúnkban s nem 
lehetetlen, hogy innen menekül vagy 
Szaloniki vagy Konstantinápoly felé 
a szerb kormány és a szerb király.

Ami erősebb az em bernél.
Elbeszélés. Irta : K api B éla.

Huszonegyedik fejezet.

H azatérés.
Mikor este körülülték az asztalt, 

Gyurka részletesen elmondta szaba
dulása történetét. Délelőtt éppen a 
műhelybe kísérték át őket, midőn a 
fegyház igazgatója maga elé hivatta. 
Néhány sürgönyre és egy pecsétes 
hivatalos iratra mutatva így szólt:

— Földes György, közlöm önnel, 
hogy az igazságügyminiszter jóvá
hagyta a bíróság ítéletét s elrendelte, 
hogy önt azonnal szabadlábra helyez
zük. Ártatlansága kiderült, az igazi 
bűnös már a börtönben várja bünte
tését.

Megingott a lábam. Mintha kakas
lábon forgó tündérvárrá alakult volna 
át a rideg hivatalos iroda, eltűnt 
a nagy épület kicsiny celláival s az 
őrök ütemes lépése, a parancsnok 
katonás beszéde a legcsudálatosabb 
angyaléneknek tetszett. Végigsimítot
tam homlokomat. Hogyan, ébren va
gyok, vagy álmodom ?. . .  Lehetséges, 
hogy szabadlábra helyeznek ?. . .

Az igazgató egy lépést tett felém, 
azután vállamra tette kezét. — Igen, 
így van barátom I Árlatlansága kide
rült s ön már szabad ember!

Nem tudom megmondani, hogy mit

éreztem ebben a pillanatban. — Sza
bad vagyok! . . .  Újra láthatom a csa
ládomat, anyámat, feleségemet, ártat
lan gyerekeimet!... Újra visszatér
hetek a becsületes emberek közé!. .. 
De egyszerre csak valami rettenetes 
hideg érzés háborgatta végig szívem 
boldogságát. Mint mikor a virágos 
rét zöld pázsitos földjét egyszerre 
csak tarajosra szántja egy haragos, 
boszutálló kéz s legázol minden éle
tet és minden szépséget. Arcomat el
öntötte a vérhullám, kezem ökölbe 
szorult. Lélegzetem mindig nehezebb 
lett. Talán az az egy percnyi gondol
kodás gördítette lelkemre ezt a nehéz 
sziklakövet.

— És. . . és. . .  ki adja vissza az 
elrabolt öt esztendőmet?. . .  kiáltottam 
eszelősen. Kicsoda törli ki életemből 
sok szenvedésemet és kicsoda kár
pótol azért a borzalomért, hogy öt 
esztendeig nem volt családomnak 
kenyérkeresője, gyermekeimnek nem 
volt apjuk 1.. .

A végén már a könny elöntötte 
arcomat. Egyszere csak egy kéz 
nehezedett vállamra s a tisztelendő 
úr, — mert ő is ott volt a szobában, 
— szelíden így szólt: — nyugodj 
meg édes fiam és ne zúgolódj sorsod 
ellen ! . . .  Igaz, nagy igazságtalanság 
történt veled, mert nem lehet rette
netesebb, mint esztendőket ártatlanul 
börtönben szenvedni. De látod, biráid 
is emberek, ők is csalódhatnak s 
ha csalódtak, akkor is az igazságot 
keresve csalódtak. Éveidet senki visz- 
sza nem adhatja, de az állam bizo
nyára mérlegelni fogja ezt a rettene
tes dolgot s gondoskodik arról, hogy 
legalább anyagi kárösodástokért kár
pótlást kapjatok I. . .  Nézd, — így 
folytatta a tisztelendő úrv— még az 
igazi bűnöst se átkozd. Úgy látszik 
szegény keservesen megbűnhődött, 
még mielőtt elítélték volna. Maga 
jelentkezett a bíróságnál.

Az asszonyok ijedten markoltak 
Gyurka karjába. Nem hagyták to
vább beszélni, jobbról balról röpült 
feléje az izgatott kérdés: — Kicsoda 
volt ?. . .

Ábrahám János teste is előregör
nyedt, tekintete mereven nézte az el
beszélő ajakát, azután lázasan mo
tyogta : — mi a neve ?.. . kicsoda 
tette ?. ..

Földes Gyurka megadta a felele
tet : — Istenes Mihály 1.. .

— Istenes Mihály ?. . .
— A kegyes Istenes ? . . .  sikolt a 

két asszony.
— Átkozott 1. . .  hördül fel az öreg, 

hirtelen felemelkedik, magasra emeli

botját, mintha csak le akarná ütni a 
hitvány bűnöst, de a következő perc
ben nagy zuhanással lebukik a pad
lóra.

Gyorsan felemelik, ágyba fektetik, 
felmosdatják. De az egészséges olda
lát sem bírja, az is hozzábénult a 
másikhoz. Gyilkot ütött bele az a 
gondolat, hogy saját tanácsadója, ki
tartott, pénzzel táplált embere, Iste
nes tette tönkre, az taszította ki az 
országúira, az adta kezébe a koldus
botot.

Az orvos vállat vont. A konyhában 
azt mondta, nincs mi jót várni. Csak 
napokról lehet szó, de elvégezhet né
hány óra alatt is.

Másnap magához tért Ábrahám. 
Nyelve nehezen forgott, de szemei
vel mindegyre övéit kereste. Erőlkö
dött, kínnal mozgatta nyelvét, hogy 
egy-egy szót kiformáljon. Róza asz- 
szony föléje hajol s megsimítja verej- 
tékes homlokát: — mit akar kegyel
med ?. . .

Lassan, alig érthetően szakad fel 
ajkáról a szó: — a Gyurka 1. . .

Odahívták az ágyához. Valahogyan 
nagy erőlködéssel az ágy széléig tolta 
kezét s megfogta Gyurka jobbját. 
Ránézett csöndes, néma tekintettel, 
mely sokszor többet mond minden 

| sok sallangos beszédnél. Egyszerre 
csak lecsukódott szeme abba a ne
héz álomba, mit az örök elalvás meg
könnyítésére küld a jó Isten az utolsó 
útra induló emberre.

Pénteken temették. Ott volt a íél 
falu. Meg is könnyezték, mert ha sok 
volt is hibája, azért sokat lebűnhő
dött belőle, a másik részét meg meg
bocsátották neki a koporsó körül álló 
élőkért, meg mivelhogy más ember 
is kegyelmet vár bűneire az igazság- 
osztó Istentől. Hanem abban mind
annyian megegyeztek, hogy Földes 

, Gyurka embernek mutatta magát. 
Megbocsátott, akármennyi volt is el
lene a vétek, s mikor rosszakaró mos
tohája ledőlt, nem a!ázta meg, hanem 
fölemelte.

Vasárnap templomba ment az egész 
család. De hány szem megakadt raj
tuk, mikor együtt mondták a szent
ének sorait 1 A tisztelendő úr beszéde 
is olyan sokszor könnyet csalt sze
mükbe. Milyen csodálatos is az Isten 
szeretete. Viharokat tomboltat az em
ber élte mezőségein, tarrá veret min
den fűszálat, virágot, gyümölcsöt, 
mikor azután a lélek gyászbaöltözöt- 
ten bujdokol s temetetlen koporsók 
felett virraszt, akkor megmutatja, hogy 
a romok felett új élet virul s egy 
szebb élet tavasza nyit virágokat.
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Kicsoda gondolta volna, hogy ezt a 
szétdöntött családot a szenvedés még 
jobban összeolvasztja ?. . .  És ki hitte 
volna, hogy az átszenvedett nagy 
igazságtalanság annyi szép erényt éb
reszt a lélekben ?. . .

Délután a község elöljárói lépnek 
a szobába. Nem baráti szóra, hiva
talos ügyben jöttek, látszik testtartá
sukon, meg azon, hogy nem ülnek 
le a hirtelen letörölt székekre. Egyi
kük előlép, s tisztességtudóan megje
lenti, hogy az érdemes elöljáróság a 
lemondott bíró helyébe egyhangú bi- 
zodalommal Földes Györgyöt kívánja 
megválasztani. Ez pedig azért lenne 
így — mondja, — hogy megérez
tessük másokkal is, hogy becsületes
ség dolgában is elsőnek tartjuk ma
gunk között Földes Györgyöt.

Csönd feküdt a szobára. Kis Ro
zika kezében megállt a bicegősen 
szaladó játékkocsi, talán bizony arany- 
hajú babája is felrémült a nagy ese
ményre, Jancsi is tágra nyitotta okos 
dióbarna szemeit, s a két asszony 
visszafojtott lélegzettel húzódott a 
szoba sarkába. Csak a kakukos óra 
ingája billegett jobbra-balra s a nagy 
mutató tolódott egyforma zökkenés
sel előre.

— Az Isten áldja meg magukat 
elöljáró uramék, — kezdte reszketős 
hangon Gyurka, — hogy ilyen nagy 
tisztességre érdemesítettek engem. 
Tudom, hogy nem az érdememnek 
szól, hanem a becsületemnek. Mégis 
arra kérem őket, tekintsenek el a 
személyemtől s vegyék le vállamról 
bizodalmuk terhét. Jó édesanyám, 
meg áldott jó hitvestársam akármeny- 
nyire szorgalmatoskodtak az elmúlt 
öt esztendőben, az elárvult gazdaság 
mégis csak a férfikart kívánja. Hadd 
éljek most családomnak, s gyereke
imnek ! . . .  Eleget szenvedtek nélkü
lem, szenvedtem nélkülük I. . .

Könnybe fűlt utolsó szava. Egyszerre 
csak az egész tisztelt deputáció azon 
vette észre magát, hogy ki kabátja, 
ki inge ujjával, ki a zsebben hordott 
kendő csücskével szárítgatja a fel
tolakodó könnyeket. Úgy megfogta 
szívüket a Földes Gyurka életének 
szomorúsága, hogy alig találtak szót 
a búcsuzkodásra, csak szótlanul 
szorongatták a feléjük nyújtott kezet.

Alkonyatszálltán a pitvarból beszo
rította őket a hirtelen jött morajló 
égiháboru. A gyerekek már aludtak 
a szoba végén lévő ágyacskájukban, 
fejükre kapták a párnát, úgy bátor
kodtak neki az alvásnak.

Ágnes átnyúlt s megsimította az

ura kezét. — Sokat szenvedett, ked
ves egyetlenem I, . .

— Sokat Ágnes, igen sokat!
— Most már minden jól van, el

múlt a baj I. . .
— El I lassanként minden elmúlik, 

— hagyta rá az ember.
— Biró is lehetett volna kegyel

med. Első ember a faluban. Lássa 
édes egyetlenem* vannak jó emberek 
is a világon 1. . .

— Vannak, — mondta az ember. 
Azütán felemelte fejét s megszorította 
az asszony kezét. — De jobb az 
Isten I Csak az Isten jó igazán I. . .

Villám hasított a hegyoldalba s nagy 
csattanás reszkette a levegőt. Kis 
Rozika ijedten ült föl ágyában, eszébe 
jutott, hogy hol vágta ketté az álom 
ártatlan lelke imádságát, — sietve 
folytatta: szabadíts meg minket a 
gonosztól! . .

— Akkor is jó, mikor haragszik I . . .  
mondta az asszony.

És mikor ostoroz, akkor is áld, 
mikor megaláz, akkor is fölemel I . . .

— Édesapám, — szepeg közbe 
Rozika, — úgy félek a dörgéstől, 
nem merek imádkozni.

Ketten fogták össze a kis gyerek 
kezét s amit egyedül kezdett, hár
man fejezték b e : — mert tied az 
ország, a hatalom, a dicsőség, mind
örökké ! . . .

A vihar elült. Hegyek mögé taka
rodtak a villámterhes fellegek s a 
megszakadozott felhők mögül lera
gyogott a megtépett földre a fényes 
csillagok ezre. Mindmegannyi Isten 
tekintetének aláhulló sugara.

Folytatjuk.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütőn ott. 
Hiányzik ott a leofőbb tin cs, De Isten nem lel hajlékot.
Augusztus 9. vasárnap, Ap. csel. 18, 1 —11.

„ 10. hétfő, 1. Kor. 1. 1, 18—31.
„ 11. kedd, 1. Kor. 1. 3, 1—11.
„ 12. szerda, 1. Kor. 1. 3, 12—13.
,  13. csütörtök, 1. Kor. 1. 10, 13—23.
„ 14. péntek, 1. Kor. 1. 12, 12—26.
„ 15. szombat, 1. Kor. 1. 13.

Szalóky Zsigmond
szobrász és kőfaragó

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

H om okkő-, m árvány-, gránit-, 
syen it sirkőraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Épületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 30

249.

Augusztus 16. vasárnap, Ap. csel. 18, 12—23.
„ 17. hétfő, Efezusi 1. 1, 1—14.
„ 18. kedd, Efezusi 1. 1, 15—23.
„ 19 szerda, Efezusi 1. 2, 1 —10.
„ 20. csütörtök, Efezusi 1. 2, 11—22.
„ 21. péntek, Efezusi I. 3, 1—13.
„ 22. szombat, Efezusi 1. 3, 14—21.

Igénytelen  14—16 éves leány alkalm azást nyer 
Reinhardt János p ék m este r üzletében Besztercze- 
bányna. 1—2

SÁNDOR FERENCZ
MÓRAGYÁRA

K Ö R M E N D .

Legmagasabb kitüntetések.
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Precíziós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyság, negyed és óraverő szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező flze 
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmentve. 30
Számtalan elismerő bizonyítvány.
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POHL GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

31
T u r b i n á k .

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

^9 <§>

IS

j

A lapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

8E L T E N H 0F E R  FR IG Y ES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntődéje.
Ajánlják legjobban berendezett

harangöntődójüket
a t. községeknek és egyházak
nak. Harangok bármely nagy
ságban és zengzetben, csak a

legfinomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal öntet
nek. B ep ed t harangok újra
öntetnek ; ezek, valamint az új 
harangok is a már meglévők
höz teljes összhangzatba öntet
nek. M inden harang hangja 
előre határoztatok m eg. 
Különösen figyelmeztetjük sza
badalmazott kovácsolt vas
ból k észü lt szerkezetünkre  
nagy harangok részére, mely

által ezek könnyen húzhatók s a falakat nem rázzák. 
Fakoronákkal biró harangok ezen szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. K o v á c s o l t  v a s b ó l  készült tűzmentes

h a r a n g á l l  v á n y o k a t  n
célszerű szerkezetben olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk.
K öltségvetések k el és k ép es árjegyzékkel kívánatra 
------------------postafordultával szo lgá lu nk .------------------

§

<S>4 Í R

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYEN ENEKESKONYV 8-ik
kiadása

k e h e l ly e l ................................................K 2.20
„ tokkal, vörös m etszéssel „ 2 80
„ „ arany „ „ 6-—
„ dobozban „ „ „ 8.—

12.—

az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :
Félvászon kötésben, táblá 
Egészvászon „ „
Egyszerű bőr „ „
Páni ázott „ „ „

„ borjubőr „ „
M űelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ „ 12*-
Dallamos könyvecske a  Kér. E n e k e sk ö n y v h ö z .................................  —.24
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés m ellett egyszerre (kötésre való tek in tet nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek m eg, 25°/o árengedm ényben részesülnek , de a szállítási költ
séget m indenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell v iselnie.

HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

30

S. KOVATS 
MENYHÉRT
mű-orgona építő intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást, 

hangolást mérsékelt árak
mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különiéle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 26

E

ti):

íQHEEöSHE
Elsőrendű hnranagyar, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

=s

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám-, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár

R ó zsa-u tca  5 1 -5 3 .
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m .: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, esetleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok kicserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Jutányos áron. 
K öltségvetéssel szívesen szolgál.

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
emelőket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisztességes kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 

Kívánatra saját költségem en utazom a helyszínére.
Il9?££crsil es

Feiwel
utódul

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  31

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K olozsvári-u tca  13.

Arj(‘ffyzólí iug-yeu és bérmentve!

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

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 60  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési d íjak , kézira tok  és m inden- 
uem ű m egkeresések  a  szerkesztőség  cím ére KÖRMEND-re (V asvárm egye) kü ldendők . — Előfizetést elfogad m inden evang. lelkész és tanító is .

TA RTA LO M: S z a b ó  G y u la :  Anyám levele olvasásakor. (Vers.) — A hazáért mindent! (Gvurátz Ferenc püspök pásztorlevele.) 
— Európa fegyverben. — Az otthonmaradottak segélyezése. — A sebesültek és halottak nyilvántartása. — K a p i  B é la : Ami erő

sebb az embernél. — Ország-Világ.

Anyám levele olvasásakor.
Levelet írt az édes, kedves anyám.
Bátor, lelkes hangja szívem mélyére hat.
„A csatába mehetsz, lelkem, minden órán,
Az Isten áldása legyen fiam rajtad.
Harcolj, mint őseid bátran és vitézen,
Szemed, hol ellent lát, vívó sasként nézzen.
Hadd vesszen a haza sok, gaz ellensége,
Keltsen új csudát a magyar vitézsége.“
Ez a levél mostan az én büszkeségem.
Napkelet kincsénél is fényesebb kincsem.
Minden betűje bár . . . csillogna az égen,
Hogy a gyávába is bátorságot keltsen.
És a magyar anyák . . . láthatná a világ,
Erősek, bátrak, mint a spártai anyák . . .
Szent büszkén a fia kezébe kardot ad,
Csak a szegény haza legyen egyszer szabad . . . 
Hazánk legyen szabad, ég áldása rája,
Ki naggyá teszi. S a sírokon daloljon
Kis m adár:  — „Boldog már magyarok hazája.“
S az elvérzett hősi szív boldogan aludjon.

Itt van a szent tavasz, mely Mátyással eltűnt.
(Hisz már megszenvedtük a sok, nagy, nehéz bűnt.) 
A híres, régi csillag egünkön föltámadt,
Amely beragyogta hajdan a világot.“
írja tovább anyám: „Hazánk legyen szabad.
S a drága magyar vér nem foly el hiába. 
Meghalhatsz jó  fiam, nekem az vigaszt ad,
Hogy egy nagy, szent ügyért mentél a csatába. 
Imádkozom érted minden áldott órán,
Hogy az ég vezessen ismét vissza hozzám.
Amikor elindulsz, áldásom száll reád,
Erős sziv-lélekkel védelmezd a hazát I 
Vigasztalni kell majd, gondoltam anyámat, 
Éjjel-nappal búcsú-szavakat kerestem,
S megkaptam levelét: „Védjed meg hazádat,
Isten vezéreljen édes fiam, lelkem“,
Gy zünk, ha menni kell, győzünk drága anyám,
Eg ségesb mint mostan, nem volt soha hazám.
S ha a gyenge nő is férfi-szívet takar,
Csuda lesz-e akkor győzelem, diadal?

S Z A B Ó  GYULA.
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A hazáért mindentI
Gyurátz Ferenc püspök pásztorlevele.

A háború egyrészről az osztrák és 
magyar állam, másrészről egyik dél
keleti szomszédunk: Szerbia között 
kitört. Eddig is csak nagyszivü, agg 
királyunk békeszeretete tartóztatta.

A türelem túlfeszített húrja végül 
is elszakadt. Őfelsége az ellenünk 
minden téren ellenséges indulattal, 
kihívó sértegetésekkel tüntető ország
nak megüzente a háborút.

E hir mind Magyarhon, mind Ausz
tria népeire nem leverőleg, hanem 
felemelőleg hatott. Mindenki belátta 
már, hogy az ellenség kihívásaival 
— biztatva északi nagyhatalmú ro
kona s szövetségese által, ki Ausz
trián és Magyarországon át törekszik 
utat nyitni Konstantinápolyhoz — 
minden áron alkalmat keres a háború 
felidézésére és hogy vele együtt e 
szövetséges hadereje is azonnal elle
nünk támad. Ennek dacára is a had
üzenet kimondása nem csüggedést, 
de örömet keltett. Mindenki érezte, 
hogy harctéren kell eldőlnie e kér
désnek : kit uraljon tovább Árpád 
hona ? A szabadságot mindenütt ül
döző ellenséget-e, vagy a mindig 
szabadságért küzdött magyart ?

A magyar nem akar hóditani, más 
népeket leigázni, nem izgatja más 
ország lakosait kormányuk, hazájuk 
ellen, tiszteletben tartja mások sza
badságát, de akik fegyvert köszörül
nek nemzeti léte megdöntésére: jöj
jenek, készen találják.

Egy érzelemtől dobbant fel nyelv-, 
vallás-, osztálykülömbség nélkül a 
nemzet millióinak szive.

A legelső polgárerény: a honsze
retet, mely egykor a Sajó partján a 
mongol által ásott sírból uj életre tá- 
masztá a magyart, mely a Hunyadiak 
rabigát tördelő csatáin a keresztyén- 
ség és a nyugati míveltség védő pai- 
zsát mutatta fel benne s a Mohács 
mezején lefolyt nagy temetés után is 
a megfogyott de meg nem tört fajt 
új és új hacra vitte honért, szabad
ságért — csudákat mívelt ma is.

Ellenség fegyverkezik ellenünk dé
len, északon és mint az acél csapá
sára a kemény kő szikravillanásával 
tanúskodik a benne rejlő életerőről : 
a nemzet életében is a hadvész hire 
a lelkesedés lángját lobbantotta fel. 
Megszűnt a viszály, nincsenek ellen
séges pártok, nincsenek egymást vá
dakkal ostromló osztályok. Mindenütt 
csak a hazáért hevülő, érette minden 
áldozatra kész honfiak vannak. A

koronás király hivó szavára ugyan
azon érzelem: a honszeretet vonja 
el a fegyverképes honpolgárokat az 
eke mellől, a kereskedőt boltjából, az 
iparost műhelyéből, az íróasztaltól, a 
palotákból s a kunyhókból a csaták 
mezejére. Megható jelenetek bizonyít
ják, hogy itt a válságos napok nagy 
célért küzdő bajtársakra, egyetértő 
testvérekre virradnak. A honszeretet 
a gondolatnak, érzelemnek, a tettek
nek rugója. Kell, hogy ez is marad
jon mindvégig. Némuljon el most a 
panasz, várakozzék az egyéni érdek
hez fűződő vágy. Ez legyen ma min
denkinek jelszava: „A hazáért min
dent, a hazát semmiérti“

lm, az édesanya nem teljesíti gyer
mekének minden kívánságát. Nem
csak édescsókkal, kedvezéssel, de néha 
dorgáló szóval, fenyítékkel is neveli. 
És mégis az a felnőtt ifjú, aki — 
midőn durva kezek tépik, verdesik 
arcul anyját — nem rohan vérbe bo
rult szemekkel, saját élte árán is meg
védeni ő t: hálátlan, nyomorult, nem 
érdemelte meg az édesanya édes te
jét, szívtelenségéért méltán sújtja a 
világ ítélete. A haza sem töltheti be 
fiainak minden óhaját, nemcsak jo
got, munkatért biztosít, de áldozatot 
is követel, terhet is ró polgáraira. 
Mégis az a férfi, akinek szivében — 
mikor hazájára ellenségek törnek — 
nem gyulna fel a védelemre vért, éle
tet felajánló lelkesedés, aki alacsony 
önzésből sajnálná az áldozatot a haza 
oltárától: az megtiporná a hazárt élt
halt elődeit, szégyenfoltja lenne a 
családnak, amely őt szülte, nevelte.

A haza, amelynek földjén nemze
tünk egy ezredéven át vérzett, virág
zott : drága szent örökség. Ehhez 
csatolnak bennünket a múlt örven
detes és gyászos emlékei, apáink 
sirjai. Ennek keblén van szülőföldünk. 
Itt keresünk boldogulást, itt vár utolsó 
pihenésre a temető.

A honszeretet az emberi szívben 
gyökeredző egyik legnemesb érzelem. 
Ä hazát szeretni tanítanak a Jeruzsá
lem felett kesergő Megváltónak köny- 
nyei is.

Azokat, kik a legfőbb hadúr hívá
sára a kibontott zászlók alá sietnek 
a hon védelmére: áldásunk kíséri. 
A Mindenható oltalmazza őket és se- 
gélje vissza a harcok után épen, bol
dogan családjuk körébe. Legyen fára
dalmuk, hősies küzdelmük a nemzet 
diadalának záloga.

A harctérre indulók közül azonban 
sokan szegény családot hagytak vissza, 
bennük a kenyérkereső távozott el a 
házból. Ne felejtsük, hogy a fegy- '

j verbe öltözöttek, mikor a csatákban 
a haza ellen támadt vész elé tárják 
keblüket: akkor itthon maradt pol
gártársaik békességét, vagyonát is 
védelmezik. És miután a honszeretet 
nemcsak egyeseket, hanem mindene
ket áldozatra kötelez: a kedvezőbb 
anyagi helyzetben levők mind hivatva 
vannak arra, hogy tehetségük szerint 
segélyt nyújtsanak a hadba vonultak 
szegény családjainak gyámolítására. 
Az ő jóltevő részvétük emeli a hábo
rúban küzdő ifjak, családfők kitartá
sát, vitézségét is azon tudat keltésé
vel, hogy távollétübben sincsenek 
szülőik, nejeik, gyermekeik elhagyatva. 
Mellettük őrködik itthon levő honfi
társaik hű gondoskodása. így vesznek 
részt a hadkötelezettségen kívül esők 
is a háborúval járó bajok terhének 
hordozásában.

Hogy a megindult hadjárattal be
állott rendkívüli időben a társadalom 
osztályaiban megmaradjon az egütt- 
érező honszeretet, a kölcsönös biza
lom, egyetértés: erre nézve sokat 
tehetnek a nép sorsát szívükön hor
dozó vezérek, ezek között első sor
ban a lelkészek.

Melegen, bizalommal kérem fel 
mindnyájatokat, Szeretett Testvérek, 
hogy a beállott nehéz napokban is 
lelkiatyai hűséggel munkálkodjatok 
híveitek lelki-testi boldogulásán. Ápol
játok bennük a honszerelem érzelmét. 
Értessétek meg velük, hogy az ellen
ségektől megtámadott haza megvárja, 
hogy védelmezésében minden fia meg
tegye kötelességét.

A táborba vonulókat buzdítsátok, 
az általuk visszahagyott szegény csa
ládok ügyét karoljátok fel. Egyetértve 
a tanító és közigazgatási tisztviselő 
urakkal, hívjátok munkára a közrész
vétet, mely a fegyvert forgató pol
gártársaink itthon szorult helyzetbe 
jutott hozzájuk tartozók segélyezését 
honfiúi és emberbaráti kötelességnek 
ismeri. Emlékeztessétek a népet ezen 
apostoli intésre: „Egymásnak terhét 
hordozzátok és úgy töltsétek be a 
Krisztus törvényét". Az ínségtől fe
nyegetett családtagok megsegítésére 
irányuló, jótékony célú társadalmi 
tevékenységben lelkesen részjegye
tek. A gyöngéket erősítsétek, a gon
dok súlya alatt sóhajtozókat nyug
tassátok. Ott legyetek, ahol a zavar
ban levőt jó tanáccsal útbaigazítani, 
a bánkódót vigasztalni, ahol a nyo
morúság által leverteket szóval, tet
tel segíteni kell.

A háború zúgó vihar, merre jár, 
szárnyain pusztulást hord, amellyel 
szemben az ember kénytelen beval-
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lani, hogy önmagára hagyatva gyönge, 
nem vívhatja meg az életharcot győz 
tesen a Mindenhatónak támogatása 
nélkül. Indítsátok a népet Isten ke
resésére, élesszétek a szivekben az 
ő hozzá szomjuhozást, a hitet, mely 
hozzá vezet, őt lélekben és igazság
ban imádni tanít. Ezzel egyszersmind 
fenntartja a lélek erejét, a béketürést, 
reményt s kétségbe esni soha nem 
enged. Hívjátok fel a családokat a 
házi áhitat gyakorlására, amelyen az 
összetartozók egybeolvadó fohászban 
kérik az Urnák áldását, kinek karja 
meg nem rövidül, ki ha megsebesít: 
meg is gyógyít, közel van az őtet 
félőkhöz a legnagyobb veszély idején is.

Intsetek mindeneket, hogy nyugod
tan, az isteni gondviselésbe helyezett 
reménnyel folytassák munkájukat s a 
több munkaerővel bírók segítsék e 
téren is a gyöngéket.

A templomi istentiszteletnél imád
kozzatok a hívek seregével együtt 
buzgón a királyért, a hazáért. Kérjé
tek a mindenek Urának támogatását, 
áldását a hon védelmében fáradozó 
seregeinkre.

Ki nemzetünknek mindeddig oltal- 
mazója volt: fedezze továbbra is 
gondviselésének védő szárnyaival és 
engedje, hogy diadalmas harcok után 
mielőbb helyreállhasson az áldott bé
kesség s ez derítsen új, szebb kort 
szeretett hazánkra.

Fegyverben Európa!
A háború bejelentése Ném etországban.
— A király hadiparancsa. — Vonulás 
a harcmezőkre. — A szerb harctérről.
— Az orosz harctérről. — A belga harc
térről. — A franciák veresége. — A ten
geren. — Királyunk m illiós adománya.

A történelmi nagy időben néhány 
óra is megváltoztatja a helyzet képét, 
mennyivel inkább két hét. Mikor múlt 
számunkban a háborúról irtunk, Ausz
tria és Magyarország állt szemben 
Szerbiával. Fenyítő hadjáratot indí
tottunk azon ország ellen, mely meg
gyilkoltatta trónörökösünket és soha 
meg nem szűnt országunk népeit lá- 
zítani s nyugodt békénket zavarni. 
Európa minden művelt állama helye
selte monarchiánk eljárását s mind

annyian elismerték, hogy a türelmes- 
ség végső határáig elmentünk Szerbiá
val szemben. Becsületünk, méltósá
gunk követelte, hogy háborút indítsunk 
ezen pökhendi, erkölcstelen nép ellen.

Hadüzenetünk egyszerre az elején 
nyugtalanságot támasztott Oroszor
szágban. A cár nagy birodalma min
dig védelmezője s tegyük hozzá, buj- 
togatója volt Szerbiának. A kicsiny 
szerb nép okvetetlenkedéséhez is az 
oroszoktól kölcsönzött bátorságot. 
Oroszország most is melléje állt. Na
pokon át hitegelte ugyan a német 
császárt, ki a béke megőrzéséért min
dent megtett, a cár, a vezérkari fő
nök táviratban, nyilatkozatban több
ször is kijelentették, hogy ők békét 
akarnak, de mindez csak ürügy volt, 
hogy titokban mozgósítsanak Német
ország és a monarchia ellen. Mikor 
az orosz álnokság kiderült, Német
ország, majd monarchiánk is meg
üzente a háborút Oroszországnak. Az 
orosz segítségére sietett a francia s 
háborút üzent a németnek. Francia- 
és Németország közt van egy kis 
állam, Belgium. A németek, hogy 
saját földjüket védelmezzék, a fran
cia határra akarták küldeni seregei
ket. Ez ellen tiltakozott Belgium s ő 
is a harcolók közé állt. Végre Ang
lia is megmozdult s ő is megüzente 
a háborút Németországnak. Még a 
kis Montenegró is gondolt egy nagyot 
s háborút üzent a monarchiának és 
Németországnak. így tehát igazán 
fegyverben áll egész Európa.

Ha mérlegünket elkészítjük, bizony 
erős ellenfeleket találunk. Ausztria és 
Magyarország és Németország egye
dül áll Orosz-, Francia-, Angolország
gal, Belgium, Szerbia és Montenegró
val. A harc egyszerre több helyen 
folyik: lenn Szerbiában, Boszniában, 
fenn az Orosz határon és pedig a 
monarchia és Németország határán, 
Belgiumban s azonkívül a tengereken.
A háború bejelentése Németországban.

Hatalmas pillanat volt, midőn a 
német császár a birodalmi gyűlésnek 
bejelentette, hogy a háborút elkerülni 
nem lehet. A gyűlésre teljes számban, 
ünneplő ruhában jelentek meg a kép
viselők. Vilmos német császár gyö- 
györű beszédet mondott. Miután be

jelentette, hogy a háborút az ellen
séges felek rosszakarata idézte elő, 
így folytatta :

Minket nem hajt hódítási vágy, 
minket az a hajthatatlan akarat lel
kesít, hogy megtartsuk azt a helyet 
amelyre Isten minket állított, a ma
gunk és minden jövendő nemzedék 
számára. Az okmányokból, amelyek 
Önök elé terjesztettek, látni fogják, 
hogy kormányom, mindenekelőtt pe
dig kancellárom a legutolsó pillanatig 
igyekezett a legvégsőt elhárítani.

Reánk kényszerített védelemben 
tiszta lelkiismerettel és tiszta kézzel 
nyúlunk kardunkhoz.

A német birodalom népeihez és 
törzseihez hivó szóval fordulok, vé
delmezzék meg teljes erővel, szövet
ségesünkkel való testvéri vállvetett 
küzdelemmel azt, amit békés mun
kával megteremtettünk.

Atyáink példájára szilárdan és hí
ven, komolyan és lovagiasan, alá
zatosan Isten előtt és harci kedvvel 
az ellenség előtt, — így bizunk az 
örök Mindenhatóságban, vajha erő
sítené és jó befejezésre vinné véde
kezésünket.

Önökre, tisztelt Uraim, tekint ma 
fejedelmei és vezérei köré gyülekezve 
az egész német nép.

Hozzák meg határozataikat egy
öntetűen és gyorsan, ez bensőséges 
óhajom.

A trónbeszéd felolvasása után Vil
mos császár még a következő sza
vakat intézte a gyűléshez:

Uraim! E pillanattól kezdve nem 
ismerek többé pártokat, csak néme
teket s annak bizonyságául, hogy 
önök készek pártállás és valláskülömb- 
ség nélkül összetartani és minden ve
szélyen és vészen engem követni, 
fölszólítom a pártok vezetőit, lépje
nek elő és fogadják ezt meg kéz- 
szorítással. (Zajos, szűnni nem akaró 
éljen kiáltások fogadták a császár 
ezen szavait.)

A pártok vezetői előléptek és a 
császár mindegyikükkel kezet szorított.

A király hadiparancsa.
őfelsége, a magyar király a fegy

verbe szólított honvédséghez a követ
kező hadiparancsot intézte:

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé
get, ahol fogyasztási szövetkezet nincs I

A fogyasztási szövetkezetek révén szerezheti be 
©gy-egry fftlu népe mindennemű háztartási és gazda
sági cikkeit és italszükségletét a lógj Hiányosabban, 
úgyszintén hamisítatlan minőségben. — Amelyik köz
ségben fogyasztási szövetkezetei akarnak létesíteni, 
a mozgalom kezdői forduljanak útbaigazításért a

a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és 
Értékesítési Szövetkezetéhez, Budapest
IX., Közraktár-utca 34. szóm.
(Saját palotájában.) — A HANGYA kötelékéhez ma 
már több mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik
---------- 50 millió korona évi forgalommal. ----------
Levélcím: HANGYA, Budapest, postafiók 109. szám.
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Lelkesedéssel sietnek összes népe
imnek hadkötelesei a zászló és lobogó 
alá s a harci erők a várt időpontnál 
előbb érik el a hadi állományt. Derék 
katonáim mindegyike tudja azt, hogy 
gyűlölettel telt támadást kell vissza
vernünk és hogy dicsőséges szövet
ségesünkkel egyetemben igaz ügyért 
küzdünk. Legfőbb haduratokhoz és 
a hazához való hűség szoros köte
léke fog körül benneteket, vitézeim, 
bizalommal mentek az előttetek álló 
nehéz harcok elébe, emlékezzetek meg 
atyáitokról, akik számtalan harcban 
vezettek, kövessétek őket buzgón 
vitézségben és kitartásban, mutassá
tok meg az ellenségnek, hogy mily 
tettekre képesek az én forró haza- 
szeretettől áthatott, vállvetve álló né
peim ! Isten áldása kísérjen derék 
harcosaim, ő vezessen győzelemre 
és dicsőségre.

Vonulás a harcmezökre.
Micsoda élet volt és van most az 

állomásokon. Katonavonatok robog
nak s viszik a magyar legényeket az 
ellenséges határszélre. A vonat fel 
van virágozva, minden kocsin lobogó 
leng, a katonák sapkáján, mellén is 
ott virít a rózsa. Az egyik kocsiban 
hatalmas tökből fejet vágtak ki, va
lami törzs-formát is alája adtak, az
után felakasztották s ezt írták rá: 
Péter szerb király! A kocsi külső 
talán krétával felírták: Kirándulás
Belgrádba, Szentpétervárra és Párisba. 
Hej! csak jöjjenek is vissza ezek a 
mi derék kirándulóink 1

Amerre a vonat megy, minden ál
lomáson ujjongó emberek fogadják 
a katonákat. Borral, kalácscsal, szi
varral kínálják őket s együtt éneklik : 
Isten, áldd meg a magyart 1

Sokszor még indulás előtt, meg
ható jelenetek történtek. Ez például 
Budapesten történt.

Egy csapat népfelkelő áll kiöltöz
tetve, készen, elszántan tömött so
rokban. Egy délceg kapitány áll a 
sorok előtt. Fiuk, azt mondja a ka
pitány, négyszáz ember van ide utalva, 
a kiket én a dicsőség mezejére viszek. 
Ti vagytok ezek, az én fiaim. De a 
négyszáznál ti nyolccal többen vagy
tok. Tudom, örömmel jöttök velem 
a haza védelmére. De azért mégis 
jól esik nekem, hogy közületek nyolc 
embert, a hánnyal a négyszáznál 
többen vagytok, hazabocsáthatok el
hagyott családjához. Fölszólitlak tehát 
bennetek, álljanak ki közületek a sor
ttól azok, akik érzik, hogy a legna
gyobb szükség van otthon rájok. 
Azokból fogjuk a nyolcat kiválogatni.

Egy-kettő, álljon ki, aki bajban hagyta 
családját.

Csend. Nem állott ki egy ember 
sem a sorból.

A kapitány megdöbbenve néz rájok. 
Még egyszer fölszólítalak fiuk. Nyolc 
embert kieresztek. Álljon ki a sorból, 
aki legnehezebben jött el.

Csend. Senki se lép ki.
A kapitány megilletődve áll nép

felkelői előtt és hangja megremeg.
Jól van fiúk. Isten áldja meg ma

gyar szíveteket. De most azt mondom: 
Álljon ki az, akinek otthon — nyolc 
gyermeke van.

És kiállt két ember.
— Most pedig álljon ki, aki hét 

gyermeket hagyott otthon.
Kiáll — három ember,
— És álljon ki, aki hat gyerme

kétől búcsúzott.
Kiállott — tíz ember.
Ebből a tizenötből válogatta ki a 

kapitány a nyolc embert.
És a megmaradt négyszázban nem 

tudom nem volt é egy kemény ma
gyar, aki így szólt: jó hogy nem a 
— kilenc gyereken kezdte a kapitány 
úr.

A szerb harctérről.
A szerb harctérről semmi lényeges 

hír nem érkezett. Sziklás, hegyes or
szág Szerbia, nem lehet csak úgy 
máról-holnapra nekivágni. Eddig csa
patszállítás, muníció szállítás volt. 
Persze kisebb csatározások is voltak, 
így például egy csapat magyar ka
tona átlopta magát a szerb partra. 
Felmásztak a telegráf póznákra, el
vágták a drótokat, azután, — -mivel 
még maradt egy kis idejük, — rá
csaptak a szerb határőrökre s egy 
kissé közéjük kaszaboltak. Igaz, hogy 
az egyik magyar katona majdnem ott
hagyta a fogát, de a többiek vállukra 
kapták s úgy vitték a csónakhoz. 
Mindannyit előléptették.

Néhány nappal ezelőtt megkezdték 
csapataink a benyomulást. Ostrom 
alá fogták Sabác várát s hősies küz
delem után el is foglalták. A szerbek 
vesztesége igen nagy, mi is sok em
bert vesztettünk.

A montenegróiak néhányszor meg
próbálkoztak s beütöttek Herczegovi- 
nába, de csapataink mindannyiszor 
visszaverték őket.

Az albánok viszont Szerbiába ütöt
tek be s három várost elfoglaltak.

Különben Montenogróban s Szer
biában is nagy az ínség, A katonák 
közt nagy az elégedetlenség.

Az orosz harctérről.
Fenn Oroszország határán is meg

kezdődött a csatározás. A németek 
több orosz várost elfoglaltak, a mi 
csapataink is szép sikerrel harcolnak. 
Az oroszok a németekkel szemben 
egy ütközetben ezer embert veszítet
tek.

Nyolcszáz galíciai önkéntes meg
támadott 1000 kozákot. Négyszáz 
kozák maradt a harctéren.

A mi csapataink már mindenütt 
Orosz földön vannak. Mindenütt át
lépték a határt s nyomulnak előre. 
Az oroszok visszahúzódnak.

A belga harctérről.
A német hadsereg csodálatos gyor

san bevonult Belgiumba. Kétezer ka
tonai automobil szállította a katona
ságot s már a hadüzenetet követő 
nap ropogtak a német fegyverek. Az 
elszánt küzdelemnek meg is van az 
eredménye. Elfoglalták Namurt és 
Lüttichet, Belgium két erős várát.

Az utóbbi helyen 11/a méter ma
gasan hevert a holttest a vár körül.

A franciák veresége.
Haasmünsternél megütköztek a né

metek a franciákkal és tizenegy ágyút, 
meg százharminckét lovat elfoglaltak. 
A franciák visszavonultak.

Sokkal nagyobb vereséget szen
vedtek a franciák Mühlhausennél, hol 
átlépték a német határt. A német 
sereg a három hadosztályból álló 
francia sereget megverte, úgyhogy 
az megfutamodott. A franciák vesz
tesége igen nagy.

A tengeren.
A tengeren szintén csak csatáro

zások voltak. Anglia elvesztette az 
Amphion és Warrior hajókat. Német
ország elvesztette a Königin Luise 
és Emden hajót. Oroszország pedig 
az Askold nevű hajót.

Királyunk milliós adománya.
Ő felsége magánpénztárából a Ma

gyar Vörös Kereszt-Egyesületnek két
százötvenezer koronát és a háborúba 
vonult magyar katonák családjainak 
segélyezésére szintén kétszázötvenezer 
koronát adományozott. — Ugyancsak 
kétszázötvenezer koronát adományo
zott az ausztriai Vörös Keresztnek 
és kétszázötvenezer koronát az osz
trák örökös tartományokból bevonult 
katonák családjainak segélyezésére 
is. Királyunk nagylelkű adománya 
tehát így összesen egy millió korona.
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Az otthonmaradottak segélyezése.
Az állam gondoskodik azok családjáról 

kik a harctérre mennek. Kenyérkereső apát, 
fiút nem pótolhat ugyan semmiféle segítség, 
— de legalább a mindennapi kenyeret, a 
nyomor ellen megvédelmező legszükségeseb
bet odateszi magukra maradt családaink 
asztalára. Most jelent meg a belügyminiszter 
erre vonatkozó rendelete. E szerint

segítségre jogosultak.
Segítésre igénnyel bir minden tényleges 

katonai szolgálatra bevonult tartalékosnak, 
póttartalékosnak, népfelkelőnek s személyes 
szolgálatra bevont egyénnek: a) felesége, 
b) gyermeke, akkor is, ha házasságon kivül 
született, c) mostoha gyermeke, d) unokája,
e) apja, anyja, mostoha apja, mostoha anyja,
f) nagyapja, nagyanyja, g) nejének édes 
apja, nejének édes anyja, h) édes vagy 
mostoha testvére, de valamennyi csak akkor, 
ha semmiféle állandó ellátásban nem része
sül, ha magát vagyonának iövedelméből 
vagy önálló más keresetéből fenntartani 
nem képes és ha öt eddig egészben vagy 
részben a bevonult tartotta el saját kerese
téből. Segélyt kap az a gyermek is, akit az 
állami gyermekvédelem helyezett el a be
vonultnak családjában.

A segítésért jelentkezés.
Az összeírás jelentkezés alapján történik 

és pedig községekben a községi elöljáró
ságnál, városokban a polgármesternél.

A segítés összege.
A segítés napi összeje fejenként (család

tagonként) annak a katonai átvonulási élel
mezési illetéknek napi összegével számítta- 
tik, amely a bevonultnak állandó lakás
helyére nézve meg van állapítva.

A segítés napi összege törvényhatósá
gonként különböző; a segítés legkisebb 
összege naponként s fejenként 57 fillér, a 
legnagyobb 70 fillér.

A nyolc évesnél fiatalabb családtagok
nak, valamint az olyan családtagoknak, aki
ket a bevonult csak részben tartott el saját 
keresetéből, az egy családtagra nézve meg
állapított segítés összegének fele jár.

Amennyiben a segített családnak saját 
lakóháza vagy egyébként ingyen lakása 
nincs, napi lakásilletéket kap.

A család részére megállapított rendes 
napi segítésnek és a napi lakásilletéknek 
összege együttvéve nem haladhatja meg a 
bevonult átlagos napi keresetének összegét.

A segítés megállapítása.
A segítésre való igényt véglegesen meg

állapítja: községekben a járási főszolgabíró, 
városokban a polgármester.

A segítés kifizetése.
A segítéseket községekben az elöljáró, 

városokban a városi pénztár fizeti ki.
Minden segítésre jogosult fizetési köny

vecskét kap, amelynek oktatás-ában vannak 
az összes szükséges tudnivalók.

A segítést első ízben egy összegben 
augusztus hónap folyamán, azontúl minden 
hónap 1-én és 16-án előre fizetik.

Utólagos jelentkezés.
Olyan családnak, amely a bevonultnak 

a községbe való visszaérkezés napjától

számított két hónap, vagy a bevonult el
tűnésének napjától számított hat hónap el
telte után jelentkezik, segítésre egyáltalán 
nincs igénye.

Egyéb tudnivalók.
Aki a segítés összegére valótlan adatokat 

mond be, vagy adatokat elhallgat, az kihá
gást követ el és 15 napig terjedhető elzá
rással és 200 koronáig terjedhető pénz- 
büntetéssel büntettetik.

A segítés körüli mindennemű eljárás 
ingyenes.

A sebesültek  és halot
tak  nyilvántartása.
A Vörös Kereszt Egyesület a hadveze- 

tőséggel egyetemben tudakozódó irodát állít 
fel Budapesten és Bécsben.

A közös központi nyilvántartási iroda 
főfeladata a katonai és polgári gyógyinté
zetekből érkező betegekre, sebesültekre és 
elhunytakra vonatkozólag felvilágosítást 
nyújtani.

A tudakozódó irodák a nagyközönségnek 
közvetlenül rendelkezésére állanak.

Kérdéseket bárki Írásban vagy távirati 
utón az országban szokásos nyelvek bár
melyikén intézhet. Szóbeli kérdezősködések 
a bekövetkezhető nagy tolongás, miatt 
meg nem engedhetők. írásbeli kérdések cél
jára a postahivataloknál (ahol postahiva
talok nincsenek, a községi hatóságoknál) 
külön erre a célra készített válaszos leve
lező-lapok kaphatók, amelyekért csak az 
egyszeres postadíj fizetendő. Úgy a kérde
zett személy neve és közelebbi ismertető 
adatai (különösen a nagyon elterjedt ne
veknél), mint a kérdezőnek címe (a leve
lező-lap válaszra szánt részén) pontosan 
és olvashatóan írandó.

A válasz az ily lapokon a kérdező által 
használt nyelven adatik díjtalanul. Távirati 
kérdezősködéseknél azonban a választ a 
kérdezők fizetik. Az előfordult megbetege
dések vagy sebesülések iránti kérdezőskö- 
désekre a kórházak slb. részéről érkezett 
hírek alapján minden kérdező csak egyszer 
kap választ.

A h a lo tta k  n évso rá t a  hadvezetőség  ki
n y o m ta tja . A  H a ra n g szó  o lvasó in ak  meg
keresésére ebben a  tekin tetben  i s  szo lgá ln i 
akaru n k s sz ívesen  adu n k fe lv ilá g o s ítá s t. 
K é r jü k  a  név és község  m egjelö lésén  k ívü l 
a z  ezredet, z á s z ló a lja t  m egnevezni, m elyben  
a z ille tő  szo lg á lt. A  levélhez vá laszbé lyege t 
kérünk csa to ln i.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütött otl, 
Hiányzik otl a legtöbb kincs, De Isten nem le! Hajlékot.
Augusztus 23. vasárnap, 1. Kor. 4, 1 —13.

„ 24. hétfő, 1. Kor. 4, 14—21.
„ 25. kedd, 1. Kor. 5.
„ 26. szerda, 1. Kor. 6, 1—8.
„ 27. csütörtök, 1. Kor. 6, 9—20.
„ 28 péntek, 1. Kor. 7, 25—31.
„ 29. szombat, 1. Kor. 7, 32 — 40.
„ 30. vasárnap, 1. Kor. 8.
„ 31. hétfő, 1. Kor. 9, 1 — 11.

Szeptember 1. kedd, 1. Kor. 9, 12—23.
„ 2. szerda, 1. Kor. 9, 24—10, 12.
„ 3. csütörtök, 1. Kor. 10, 13—22.
„ 4. péntek, 1. Kor. 10, 23—32.
,  5. szombat, 1. Kor. 11, 1 — 16.

Ami erősebb az embernél.
Elbeszélés. Irta : Kapi Béla.

Huszonkettedik fejezet

M ikor az Isten  jutalm az.
Csöndes lépegetéssel múltak az 

esztendők. Nehéz balsors után, ha a 
boldogság csapájába zökkenik az em
ber élet-szekerének kereke, kevés ki
fogásolni való akad. A nagy nyomor
ból kivergődött ember hálás lélekkel 
köszön mindent s csöndes boldog
sággal örül az élet apró örömeinek. 
Nem is a világmozgató nagy örömök 
adják meg az életboldogság igazi 
zamatját, hanem az állandó, biztos 
öröm, az a derűs, nyugodt megelé
gedés, mely beszárnyalja az öröm és 
szenvedés útját, akár a verőfény a 
hegyoldal sziklás kapaszkodója szélén 
irányadó boróka bokrot.

Földes György életében sem tör
tént semmi különös változás és mégis 
egészen más volt, mint azelőtt. Élet
öröm, Istenfélelem, emberszeretet, 
minden szépért, jóért való háládatos- 
ság költözött bele. Azelőtt is derék, 
jóravaló ember volt, sohase ellenke
zett törvénnyel, Istennel meg a tisztes
séggel se helyezkedett szembe. De az 
életnek mégse tudott úgy örülni, mint 
most. Az Isten arcát se látta olyan 
ragyogóan, mint most a viharfelhő 
takarodás után. Az emberekben se 
tudott annyira bízni, jóságukat se 
tudta annyira értékelni, mint az ő 
nagy kálvária járása után.

Százszor is végigjárta földjét, háza- 
táját. Meggyönyörködte az uj pajtát, 
a szép cseréptetőt. Az udvar is csa
tornázva volt s cement csőbe tűnt el 
az esővíz, trágyalé. Nézett, nézdegélt, 
azután megcsóválta fejét:

— Sokat vesződtetek édes párom! 
nagyon akkurátusán kifundáltátok 
anyánkkal 1. . .

A takarékpénztári jelzálogkölcsön 
könyvecskéjét is figyelmesen átlapoz
ta. Rendben volt az is, sőt szép sum- 
mácska le is volt törlesztve. Róza 
asszony és Ágnes számadást is ve
zettek gazdálkodásukról s így min
den kiadást, minden bevételt világo
san láthatott. Hetekbe telt, míg meg
értette Gyurka, hogy tulajdonképpen 
hogyan állanak. Hazudott a cellában 
végiggyötrött álma, rémeket rajzolt 
eléje kishitű kétségbeesése: nem jár 
rongyokban a felesége, gyermekei 
nincsenek kitaszítva a koldusok föl
dére : a széles országúira!.. . Inkább 
jobban állnak, mint valaha. Megerő
södtek, megizmosodtak, bezárták az 
adósság terhét.



256. HARANGSZÓ 1914. augusztus 23.

Elgondolkodott. Bizony, ha itthon 
van, akkor nincsenek előbbre. Talán 
még itt se tartanak. Csodálatos, de 
így van !. . .

Kérdezgették: — mikor adod be 
az állam ellen keresetedet Gyurka ? 
Hány ezer koronát kérsz az ártatla
nul átszenvedett esztendőkért ?. . .

Vállát vonogatta.
Hónapok múlva is megbiztatták: 

— csak nem ajándékozod az állam
nak azt a hitvány összeget ? Hiszen, 
még ha akarná, se tudna kárpótolni 
a tömlöc keserveiért!

— Az esztendőidet vissza nem adja, 
el ne felejtsd öcsém! — mondták 
az öregek.

— Már pedig nem pörlök senkit- 
sem I — jegyezte meg csöndesen 
Gyurka.

— Neme?. . .  Hát mért nem?.. .
— Mert nem károsodtam. Nézze

nek csak körül, hát miben károsod
tam?.. .  Amit elmulasztottam, azt 
elvégezte helyettem a jó Isten, az 
asszony népeim meg a kegyelmetek 
jósága által. Többet érek, mint az
előtt.

— De az esztendeid ?
Néhány pipaszippantásnyi idő múlt 

el, csak éppen annyi, hogy a kis 
szentjános bogárka pár kemény 
szárnyveréssel átveti magát a szom
széd fűszálra és mégis, a nagy hall
gatásban talán mindegyikük lelke a 
sáros, göröngyös, tövises földről föl

szárnyalt a végtelenség birodalmába, 
hol az Isten szeretetétől verőfényes 
a magas hegyek csúcsa.

Hallgatás. Lefújja a pipa hamuját, 
hüvelykujjal megtömködi a dohányt. 
A szentjános bogárka felérkezik a 
fűszál végére, játszva ringatja fekete 
pettyes, piros páncélu testét s azon 
gondolkodik, vájjon nagyobb vesze
delem nélkül átkapaszkodhatik-e az 
annyira büszkélkedő ökörfarkkóróra.

— És az öt esztendei rabságod ?
— A magad gyötrelme, meg a 

családodé ?. .. A gyanúsítás szégyene? 
a gyalázat szennye ?. . .

A felporzott úton sebes ügetéssel 
vágtat a szomszéd bérlő. . . Megnézik, 
hogy a deres mennyire húzza hátsó 
lábát, azután megvárják, míg a por
felhő is lassanként visszaszállong az 
útra, vagy eloszlik a levegőben.

— Azért sem követelek semmit, — 
mondja egyszerűen Gyurka. Mindenki 
maga tudja, mit nyert cserébe. Én is 
tudom I. ..

Az emberek csöndesen bólintgat- 
nak. Ők is úgy sejtik, hogy sok em
ber összeégeti magát a szenvedés 
kohójában, de aki kikerül belőle, az 
új emberként lép az életbe. Földes 
Gyurka gondolkodásában is tiszta, 
új vonást találtak. Más, mint régebb, 
egy fejjel nagyobb a többinél s na
gyobb önmagánál.

Gyerekeivel is boldog. Még nézé
sük is igazodott a szülői akarathoz.

Engedelmes, szófogadó, szorgalmas 
gyerekek. Mindegyiken meglátszik az 
édesanya nevelő gondja.

— lsen áldjon meg érte Ágnes, — 
mondta egyszer könnyezve Gyurka,
— hogy nemcsak a földre, hanem 
a gyerekek lelkére is volt gondod ! . . .

Az asszony természetes egyszerű
séggel felelt. — Mit használna a bir
tok, ha a lelkűk parlagon maradna I...

— Látod Ágnes, ez is az Isten  ̂
áldása ! . . .  Ezzel békéltet meg nehéz 
szenvedéseimért!. . .

— Ezzel, bizony ezzel! . . .
Szorgalmatosság és munka ezután

is megtermették áldott gyümölcsei
ket. Ahol józanság, meg takarékos
ság a gazdával együtt mennek mun
kára, ott kibővül a birtok határa s 
megnagyobbodik a föld területe. Ahol 
az ember Istennek adja vasárnapját, 
ott az Isten erőt kölcsönöz a hétköz
napokra. Földesék is megérezték a 
megsegítő kegyelmet. Egy-egy darab 
földet, rétet, egy kis szőllőt szerez- 
gettek. A gazdálkodáshoz is jól fel- 
szerelődtek. Az volt Gyurka szava- 
járása: kis birtok is nagyot ér, ha 
okosan gazdálkodunk!

Harmadik esztendőig semmise tör
tént. Csak dolgoztak, imádkoztak, 
megbecsülték egymást meg az em
bereket, ez volt az egész. De ekkor „ 
egy csepergős áprilisi délután csodá
latos dolog történt.

Folytatjuk.

Az egyház köréből.
Uj zsinati tag. A Stettner Gyula föes- 

peres lemondásával megüresedett zsinati 
képviselőségre a vasi felső egyházmegye 
Beyer Teofil alesperes, kőszegi lelkészt vá
lasztotta meg.

A soproni alsó evang. egyházm egye
f. évi közgyűlését július 6 án tartotta Bükön 
a hivek nagy érdeklődése mellett. A köz
gyűlést megelőző gyámintézeti istentiszte
leten az oltári szolgálatot Tóth Kálmán 
szakonyi lelkész végezte, Herints Lajos fa- 
rádi lelkész, gyámint. elnök pedig prédikált. 
A közgyűlést dr. Ajkay Béla egyházmegyei 
felügyelő hosszabb beszéddel nyitotta meg, 
melyen a most folyó zsinatról emlékezett 
meg s a lelkészi és tanítói fizetésrendezés 
tárgyában hozott törvények elégtelenségét 
hangsúlyozta.

A megnyitó beszéd után a közgyűlés Far
kas Mihály esperes minden részletekre ki
terjedő esperes! jelentését tárgyalta le.

A gömöri evang. egyházm egye július 
15-én tartotta közgyűlését Jolsván Terray

Gyula főesperes, udvari tanácsos és Kubi- 
nyi Géza főispán, egyházmegyei felügyelő 
elnöklete mellett. A gyámintézeti istentisz
teleten Makovczky Emil szirki lelkész pré
dikált. A felügyelő megnyitó beszéde után, 
az esperesi jelentést tárgyalta le a közgyű
lés s örömmel vette tudomásul, hogy a 
reformáció 400. évfordulójának megörökí
tésére a házankénti gyűjtés szép eredmény
nyel folyik.

Lelkészbeilrtatás. A lajoskomáromi 
(Veszprém vm.) evang. egyház egyhangúlag 
megválasztott lelkészét, lapunk buzgó mun
katársát, Endreffy János volt Selmecbányái 
esperességi segédlelkészt július 19-én iktatta 
hivatalába Takács Elek veszprém-megyei 
esperes. Az érkező lelkészt bandérium, vi
rágos lányok és kocsik fogadták, üdvözlő 
szónokok köszöntötték a vasúti állomáson, 
a falu határában, a diadalkapu alatt és a 
papiak előtt. Oltár előtt Horváth Dezső 
veszprémi lelkész mondott imát és olvasott 
szentirást. Takács esperes nagyszabású, 
mélyenj áró és lelkes beiktató beszédének 
alapgondolata volt: mindenekben úgy vi

selkedjünk, mint isten szolgái. A beiktatott 
lelkész a nagy halfogást választotta textu
sául, központi gondolatnak azt téve meg, 
hogy .a  te parancsolatodra levetem a há
lót.“ Beiktatás után ünnepi bankett volt.

Isten áldását kívánjuk az új lelkész 
munkálkodására 1

A Luther-Társaság pályázata. A Lut- 
her-Társaság az Osztroluczky Miklós féle 
díjjal pályázatot hirde'ett vallásos irányú 
elbeszélésre Tizenhat pályamunka érkezett 
be. A bíráló bizottsága: „P a tik á riu sék
b ib liá ja “ című történeti elbeszélésnek Ítélte 
oda a pályadíjat. A jeligés levélből kitűnt, 
hogy a koszorúzott munka szerzője K a p i  
B é la  körmendi lelkész, a Harangszó szer
kesztője. Moravcsik Erike, özv. Moravcsik 
Gvuláné és Fenyves Ede mencshelyi lelkész 
munkáit dicsérettel tüntette ki a társaság.

Elhalasztott közgyűlés. A Luther-Tár
saság augusztus 22—23-ára Dobsinára hir
detett közgyűlését, tekintettel a háborúra, 
későbbi időre elhalasztották.

Gyászrovat. A jó Isten magához szó
lította Q a á l Mihály nyug. ösagárdi lelkészt,
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élete 72-ik évében. — Elköltözött az élők 
sorából N a g y  Gábor nyug. ev. tanító Lo- 
vászpatonán, élete 71-ik évében. — Magá
hoz vette az Úr S á g i János battyándi ev. 
tanítót, élete 84-ik évében. Legyen áldott 
az Úr hű szolgáinak pihenése 1

Tisztviselőválasztás a detroiti I. ma
gyar ág. hitv. ev. egyházban. A detroiti 
I. magyar ev. egyház (Amerika), Vályi Gusz
táv ev. lelkész elnöklete alatt júl. hó 5 én d. e. 
10 órakor, a templomban tartott félévi rendes 
közgyűlésében választotta meg új tisztviselő- 
karát. Egyházfelügyelő Bipó Gábor, pénztáros 
Horváth Sándor, ellenőr Farkas Imre s egy
házi jegyző pedig Kové'cs Ferenc lett. Kol
lektoroknak megválasztattak: Pintér Sándor, 
Végh Géza, Imre János, Koncz János, Végh 
István, Kocsi Mihály, Bróndly István, Saum 
Sándor, Saum Gyula, Soda Károly, Németh 
János, Bertalan János, Srendor János, Farkas 
Imre, Szabó Sándor. Az egyház presbyteriuma 
pedig, a kollektorokat is beleértve, a követ
kezőkből alakult meg: Varga János, Varga 
István, Karád Antal, Mendöf Lajos, Gyömörey 
István, Pócza Ferenc, Németh József, Lada 
István, Kocsi Antal, Gyömörey Dániel, Bognár 
István és Németh György. Az új tisztviselők 
beiktatása és eskületétele július hó 19-én ment 
végbe.

A pápai ev. egyház évkönyve sok fel
emelő adatot tartalmaz. Az 1952 lelket 
számláló egyházban a születések száma 76, 
halálozásoké 63, házasságkötéseké 34, ezek 
közül hegyes vallásu 20 pár. Konfirmálta- 
tott 87 gyermek. Úrvacsorájával 1426-an 
éltek, hozzánk áttértek nyolcán, tőlünk senki 
sem tért ki. A rendes istentiszteleteken, 
könyörgéseken, bibliamagyarázatokon és 
gyermekistentiszteleteken kívül hat vallásos 
estélyt is tartottak az egyház lelki vezetői. 
Az egyház bevétele 22.385-72 korona, ala
pítványi tőkéje 129.549-83 korona, tiszta 
vagyona kb. 110 ezer korona. A gyüleke
zeti nőegyletnek 4098-99 korona vagyona 
van. A legényegyletnek 2459 41 korona, a 
férfi énnekkar és zenepártoló egyletnek 
3109 08 korona. Az iskolai könyvtár áll 
2263 kötélből.

Itthonról.
A bajor király Sárvárott. Lajos bajor 

király értesítette sárvári uradalmának igaz
gatóságat, hogy családjával októberben 
hosszabb tartózkodásra oda érkezik és részt

A nagyvilágból.
Regényes m agasságban. A levegőben 

repülés fejlődésének kápráztató lehetőségeit 
mindennap újabb csoda sejteti meg velünk. 
Az utolsó csoda az, hogy Ölerich, az egyik 
német repülőgépgyár főpilótája, hétezeröt
száz méter magasra emelkedett. Olyan tá
volság ez a tenger színétől, amit eddig 
hegymászók sem értek el.

Elsülyedt hajó. A Bogoszlov János 
nevű orosz kereskedelmi hajó a Kamafjord- 
nál, a norvég part közelében elsülyedt. A 
hajó tulajdonosa, a felesége és az egész 
legénység életét vesztette.

Elpusztult amerikai község. Az észak- 
Ontarióban levő Hearst község, a melyben 
800 lakóház volt, teljesen leégett, csak négy 
ház maradt meg. A község közelében erdő
tűz ütött ki, a mely a nagy szélben átter
jedt a házakra és elpusztította a községet.

Kolera és pestis Oroszországban. 
Podolia kormányzóság három járásában ti
zenkilenc koleraesetet állapítottak meg. Asz- 
trakán kormányzóság területén pedig negy
venhat pestiseset fordult elő, a mely közül 
negyvenkettő halálos kimenetelű volt.

Erdőégés Oroszországban. Az erdő
igazgatóság legújabb kimutatása szerint 
Oroszországban a legutóbbi néhány hét 
alatt hatvankilencezer heklár erdő égett el, 
a szám azonban a valóságban sokkal na
gyobb. A kár nagyobbrészt a magánbirto 
kosokat érte.

Grabonaárak.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1914. évi aug. hó 20-án.
Búza 29.—, Rozs 20.—, Árpa —.—, Zab 

19.—, Az árak 100 kilogramnionkint korona 
értékben értetődnek.

VEGYES HIRDETÉSEK.
Egy hirdetés díja: Az első 10 sző (beleértve a vas
tagbetűs címsort) 1 kor. Azon túl minden további 

szó közönséges betűből szedve 6 fillér. 
Felülflzetök vagy adakozók névsoránál soronként 

10 fillért számítunk.

Igénytelen, 14—16 éves leány al
kalmazást nyer R einhardt János 
p ékm ester üzletében  Beszter- 
czebánya. 1 - 2

S z a íó k y  Z s ig m o n d
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szentháromságtól-. 

Hom okkő-, m árvány-, gránit-, 
syen it sirkőraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Epületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 31

vesz az őszi vadászaton.
Szegény ember. Ez a kis eset múlt he

tekben a biharmegyei Zsákán történt. Akkor 
szedték az adót s ilyenkor aki nem fizet, 
annak bizony ellicitálja minden ingóságát 
a végrehajtó. Ilyen sorsra jutott Zsáka 
falujában idősebb Lessi János gazdálkodó 
is, aki elkeseredve protestált a vég
rehajtás ellen, majd mikor látta, hogy 
tiltakozásának nincsen foganatja és min
denét viszik szegényes poriájáról, a postára 
ment s utolsó pár fillérjén ezt a táviratot 
adatta fö l:

Ferenc József ő felsége Bécs. Baj van 
Zsákán, jöjjön azonnal, szekér várja Újfa
luban az állomásnál. Idősebb Lessi János.

De bizony a kocsi hiába várt Újfaluban, 
a király nem jött el Zsákánra. Szegény ki 
rály ! Annyi a búja, baja, gondja és bánata, 
hogy nem juthat el minden alattvalója nyo
morúsága segítésére!
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A dunántúli ev. egyesület szép  
színes konfirm ációi em lék lap 
jai megrendelhetők Kapi Béla ev. 
lelkésznél K örm enden. 25 darab 
ára 5 korona. Csomagolás és pos
tadíj 1 korona.

SÁNDOR. FERENCZ
TORONYQRAGYARA

K Ö R M E N D .

Legmagasabb kitüntetések.
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Precíziós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyság, negyed és óraverő szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fize
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmrntve. 31

Számtalan elism erő bizonyítvány.
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ifTROEEBnfE
Elsőrendű h&ranggyar, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MARTON
fúvó-, szerszám-, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár

B udapest, R ó z sa -u tca  5 1 -5 3 .
Alapítva 1868. Telefon 77—51. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m.: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, esetleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok kicserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Jutányos áron. 
K öltségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisztességes kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 

Kívánatra saját költségem en utazom a helyszínére.
= -------- . ^=IIL-^aTODi-- - :

0

:0

Feiwel
Lipót
utódai

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  32

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K olozsvári-u tca  13.

Árjegyzék ingyen és bérmentve!

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV s  mkiadása
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Félvászon kötésben, táblá’i kehellyel......................................... K 2.20
Egészvászon „ „ „ tokkal, vörös metszéssel „ 2 80
Egyszerű bőr „ „ „ „ arany w „ 6*—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ n 8.—

„ borjubőr „ „ „ „ „ „ „ 12.—
Műelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ „12*-
Dallamoa könyvecske a Kér. Énekeskőnyvhöz....................... „ —.24
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nélkül) legalább 50 példányt
rendelnek meg, 25°/o árengedményben részesülnek, de a szállítási költ
séget mindenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell viselnie.
HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

31

S. KOVATS 
MENYHÉRT
mű-orgona építő intézete

38S V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást, 

~iiiasiiiiiin3h hangolást mérsékelt árak 
mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolását. 27

x x
la a

#

ti

A lapíttatott 1816-ban. Tíz évi jótállás.

SELTEN H O FER  FR IG Y E S FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangöntódéje.
Ajánlják legjobban berendezett

harangöntödéjüket
a t. községeknek és egyházak
nak. Harangok bármely nagy
ságban és zengzetben, csak a 

legfinomabb harangércből, 
tiszta, csengő hanggal öntet
nek. B ep ed t harangok újra
öntetnek; ezek, valamint az új 
harangok is a már meglévők
höz teljes összhangzatba öntet
nek. M inden harang hangja  
előre határoztatik m eg. 
Különösen figyelmeztetjük sza
badalmazott kovácso lt vas
ból k észült szerkezetünkre  
nagy harangok részére, mely 

által ezek könnyen húzhatók s a falakat nem rázzák. 
Fakoronákkal bíró harangok ezen szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. K o v á c s o l t  v a s b ó l  készült tűzmentes

h a r a n g - á l l v á n y o k a t  12
célszerű szerkezetben olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 
K öltségvetések k el és k ép es árjegyzékkel kívánatra 
------------------postafordultával szo lgá lu n k .-------------------

i t

L

efé

POHL GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

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

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési ára egész évre közvetlen küldéssel 2 korona 6 0  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és minden
nemű megkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

TA R TA LO M : P o h á n k a  M a r g it :  Vagyunk még olyanok! (Vers.) — Menjetek a templomba! — A harcmezörői. — Egy tanító 
levele a táborba. — Seregszemle. — B o jto s  L á s z ló :  Isten velünk lesz a nyárban. — Csapataink élelmezése a táborban. — K a p i  
B é la :  Ami erősebb az embernél. -(Elbeszélés.) — B. J . : Lelkészbeiktatás és harangszentelés Amerikában. — A világháború költsé

gei. — N ém eth  F eren c: A „Műtrágyázási Közleményekéből. — Ország-Világ.

Vagyunk még olyanok!
Mint valamikor régen . .  .

Az a harci szózat dörög újra nálunk 
Hogy az egész honi földet m egrengesse 
Az az üzenet szól s hiv, amelyre egykor 
Halálba rohant a Kossuth regimentje. 
Fényes emlékű korszakunk visszater-

[hetsz,
De nem jut-e majd jelen árnya e fény- 

Mint valamikor régen [hez ? ! 
Vagyunk-e még olyan magyar gyermekei 

A magyar hazának ?

Dicső emlékű szép múltúnk visszatér-
(hetsz,

Jöhet ránk időtlen évezredek s o r ja : 
Honunk igazáért

A régi tűz bennünk föllángol lobogva 
S föltámadnak mind az eltem etett hősök, 
(Késő nemzedékben lelkűk öröklődött.) 
Akik ma ottjárnak a vészek hevében 
Hős elszántság villog mindnek a szé

lűiében,
Éppen mint akkor régen . .  .

E hon igazáért
Nem hiába éltek-haltak ő sap á in k ;
Az a daliás had, akik o tt rohannak, 
Fényes győzelemre fényesbbet aratnak: 
A mi vitézeink, a mi katonáink !

Büszkék lettünk újból mi m agyar vol
tu n k ért,

A hazaszeretetben vagyunk még olyanok 
Mint valamikor ré g e n !

POHÁNKA MARGIT.

M enjetek a  tem plom ba!
Mikor Berlin széles, nagy utcáján 

beláthatatlan embertömeg hullámzott 
a császári palota elé, az ablakban 
megjelent a németek hatalmas csá
szárja s így szólt a néphez:

— Előbb a templomba megyünk, 
hogy a Gondviselés kegyelmét kérjük 
igazságos ügyünkhöz, azután a harcba 
vonulunk, hogy fegyvereinkkel dicső
séget szerezzünk hazánknak I

Templomba küldte őket. Imádkozni 
küldte őket!. . .  Ez az intés nekünk 
is szól s az intésből két komoly ta
nulságot meríthetünk. Az első az, 
hogy van jogunk templomba menni. 
Van jogunk Isten oltára előtt letér
delni s a Mindenható áldását kérni 
harcba ment csapatainkra, vérben 
fürdő fegyvereinkre. A keresztyén 
lélek érzi, hogy nem minden háború
viselő nép veheti nyugodt lelkiisme
rettel ajkára az imádságot. Ahol a 
háború a durva er< sk, a foglalási 
vágy, a másokat le ázás szenvedé
lyének fegyvere, aho. azért indul meg, 
hogy másokat elnyon jón s népeket le
töröljön a történelem szereplői közül, 
ott az a háború nem lehet megen

gedett Isten előtt. Vájjon ezek a né
pek hogyan mennek templomba s 
hogyan imádkoznak Istenhez győze
lemért ?. . .  De az a háború, mely 
egy nemzet szent igazát, szabadsá
gát, függetlenségét, méltóságát védel
mezi, az nem ellenkezik Isten akara
tával. Isten adta nemzetünk szabad
ságát, ő hívott el a független nem
zetek sorába, és nekünk nemcsak 
jogunk, hanem szent kötelességünk 
hadba szállni, fegyvert fogni, vért és 
életet ontani a hazáért. Ebben a ret
tenetes időben, midőn északon, délen 
annyi millió ember áll fegyverben s ezer 
és ezer vitéz katonánk vére hull, nagy 
megnyugvás az a tudat, hogy igaz
ságos ügyért harcolunk s Isten velünk 
van harcunkban. Nyugodtan mehe
tünk templomba I Van jogunk imád
kozni I

De éppen ilyen fontos Vilmos csá
szár intésének második tanulsága. 
„Menjetek a templombal...“ Ne 
bizzunk csak magunkban, ne gondol
juk, hogy fegyvereink, hadtesteink, 
ágyúink kivívhatják a győzelmet, ne
künk szükségünk van a seregek Urá
nak, az erős Istennek segítő jobbjára. 
Imádkozzunk, könyörögjünk az Ur-
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hoz! Imádságunk karjaival minden
nap átkaroljuk őt, úgy kérjük: — nem 
bocsátunk el Uram, míg meg nem 
áldasz minket 1. . . Menjünk templom
ba! Imádkozzunk! Szent könyörgés
ben dobbanjon össze milliók szíve, úgy 
kérjen győzödelmet harcoló serege
inkre !

A harcm ezörö l.
Északon, délen, nyugaton tombol 

a háború. Az oroszokkal egyszerre 
két helyen folyik az ütközet, nyuga
ton a németek, keleten a monarchia 
csapatai villogtatják fegyvereiket. Dé
len szintén több helyen folyik a 
harc. Seregeink a szerbeken kívül a 
montenegróiakkal is harcolnak. Nyu
gaton a német seregek küzdenek a 
belgákkal, franciákkal, angolokkal.

A németek csodálatos eredményt 
értek el Belgiumban és Franciaor
szágban. Sok várat elfoglaltak, sere
geket levertek és megfutamodásra 
kényszerítettek. Az oroszokat is több
ször megverték, de azért nem tudták 
betörésüket megakadályozni, úgy
hogy az oroszok tulajdonképpen né
met földön vannak.

A mi seregeink orosz földre nyo
multak elő s többször győzelmet 
arattak. Városokat, várakat foglaltak 
el. Délen is volt szép győzelmünk. 
De persze a győzelem is sok ember
életbe kerül.

A háborús eseményeket a követ
kezőkben ismertetjük:

A szerb harctérről.
A monarchia serege elfoglalta Obre- 

novácot. Sabác, Valjevo környéke és 
Obrenovác már a kezünkben van és 
ezzel biztosítottuk Északnyugat-Szer- 
bia birtokát és a Kragujevác felé való 
előnyomulást.

A hadvezetőség különben legutóbb 
azt jelentette, hogy egy időre a tá
madásokat beszünteti, mert a haderő 
nagyobb részét Oroszország ellen 
viszi.

Sabác bevétele.
Az utólag érkezett híradás dicső 

haditettnek mutatja Sabác bevételét. 
A vár ostrománál megsebesült magyar 
tiszt elmondja, hogy éjnek idején, 
szerb puskatüzelés mellett, vonult át 
a Száván az első magyar csapat. A 
szerbek visszavonultak s Sabác lát
szólag megadta magát. A továbbiakat 
így beszéli el a magyar katonatiszt:

Megkezdettük a várak elfoglalását.

Reggelre a Sabáci szerb templom tor
nyán magyar zászló lengett. De eza
latt az egy hadosztályt kitevő, körül
belül 45.000 főnyi szerb katonaság 
a város visszafoglalására készült. Ré
szünkről még mindig csak egy ezred 
volt Szerbia földjén. Négyezerötszáz 
halálraszánt hős magyar katona.

— Rémes, elkeseredett harc fejlő
dött ki. Katonáink a legcsodálatosabb 
dolgokat művelték. Tízszeres túlerő
vel szemben állva, mindenki úgy har
colt, mint egy oroszlán.

— Tizenkettedikén délelőtt Sabác 
asszonyai, gyerekei és elrejtve maradt 
férfiai, egy csomó komitácsi hátba- 
támadott bennünket, de pár óra alatt 
elnémítottuk a gaz merényletet.

.— Aztán teljes erővel megkezdtük 
a tízszeres túlerővel szemben a harcot. 
Sabácot kellett megtartanunk, míg 
csapataink átjönnek. Tizenötödikén 
délelőtt tizenegy óráig tartott a szaka
datlan gyilkos harc. Ekkor a Száván 
át vert hídon óriási tömeg katona jött 
át, mely elborította a Sábáétól délre 
fekvő területet. Tizenötödikén délután 
és éjjel a szerb északi hadosztály 
óriási veszteséget szenvedve, futva 
menekült, ágyukat, élelmiszert hátra
hagyva.

— A mi veszteségeink sem jelen
téktelenek, de akik élve maradtak, 
megérdemlik, hogy mindegyik fejére 
koszorút tegyenek, akik szegény baj- 
társaink a dicső magyar bravúrban 
résztvettek és halva maradtak, meg
érdemlik, hogy hálával emlékezzék 
meg róluk mindenki.

— Katonapapok jöttek, kiknek 
minden sebesült meggyónt, azalatt 
az élvemaradtaknak felharsogott az 
újabb vezényszó : Előre I

— És ők mentek előre dicsőséget, 
újabb hírnevet szerezni a magyar 
névnek, örömet öreg, jó királyunknak, 
büszkeséget magyar nemzetünknek.

A francia és belga harctér.

A németek hihetetlen gyors előnyo
mulása dúsan termi gyümölcsét. A 
belgák alig gondolhatták meg ma
kacsságuk következményeit, a német 
seregek máris bevették egyik legerő
sebb várukat Liéget. Tovább vonultak, 
de nem vették ostrom alá a követ
kező várat, Namürt, hanem körül
zárták s a fősereg bevette Belgium 
fővárosát, a dúsgazdag Brüsszelt. 
Most aztán ostrom alá vették Namürt, 
s a mikor e sorokat írjuk, az ösz- 
szes erődöket már bevették.

A franciák is súlyos vereséget szen
vedtek. Metz mellett aug. 20-án a né

metek szétvetették a francia seregeket, 
úgyhogy az eszeveszett futásban mene
kült. Tízezer katonát elfogtak. Aug. 
23 án Suneville francia várat is elfog
lalták. Az ütközetben a németek több 
mint 150 ágyút zsákmányoltak. A 
németek most már három oldalról 
vonulnak Franciaországba és pedig 
Páris felé. Aug. 24-én a németek 
elfoglalták a franciák egy fontos erőd
jét, Longwyt.

Egy sürgöny.
Jellemző a német császár vallásos 

lelkületére az a sürgöny, mit a metzi 
győzelem után leányának küldött. A 
sürgöny így hangzik: Az Úristen 
megáldotta csapataink fegyverét és 
győzelemre segítette őket. Boruljunk 
térdre és adjunk hálát az Istennek. 
Bár továbbra is velünk maradna és 
egész német népünkkel. Szerető 
atyád Vilmos.

Az orosz harctérről.
Az orosz harctéren e sorok írásáig 

döntő ütközet nem volt. A csatáro
zások folynak. Az oroszok betörtek 
Galíciába, s Lembergig akartak eljutni, 
de Zaloscenál, Brodynál és Sokainál 
a mi seregünk hősies küzdelem után 
visszaverte őket. Zaloscenál aug. 
18-án volt az ütközet, 80 orosz ka
tona és ló maradt a csatatéren s 
száznál több katona a vizbefulladt. 
Csapataink elfoglalták a Novoselica, 
Balamutovka és Rahavenzy közt el
terülő orosz területet. Oknánál el
pusztították a táviró vonalakat s fel
robbantották a tábori postahivatalt. 
Tomasovnál egy egész lovashadosz
tályt megsemmisített seregünk.

A német seregek szintén vissza
verték a Poroszországba betörni akaró 
oroszokat. Augusztus 18 án Stal- 
lupönen mellett megverték az oroszo
kat s 3000 embert foglyul ejtettek. 
Augusztus 20-án Gumbinnen-nél volt 
nagy ütközet, melyben az oroszt visz- 
szaverték s 8000 orosz katonát el
fogtak.

A kraszniki győzelem.
Nagy és véres harcuk volt az oro

szoknak és a monarchia seregeinek 
Kraszniki mellett. A harc három na
pig tartott s öt orosz hadtest vett 
benne részt, tehát mintegy kétszáz
ezer ember. A harc 70 kilométer te
rületen volt s a mi seregünk fényes 
győzelmével végződött. Az oroszok 
igen sok katonát vesztettek s az élet
ben maradottak vad futással mene
kültek. A mi győztes seregünk három-



1914. szeptember 6. HARANGSZÓ. 261

ezer oroszt ejtett rabságba, 20 ágyút 
és sok hadiszert zsákmányolt. A 
nagy győzelem mindenütt óriási örö
möt keltett. Budapesten, Bécsben, 
Berlinben nagy tüntetések voltak. Az 
elfoglalt területeken már a monarchia 
intézi a közigazgatást.

A király a császárhoz.
Ferenc József királyunk a követ

kező szép sürgönyben üdvözölte a 
németek császárját a német seregek 
sok diadala alkalmából:

„Győzelemről győzelemre. Isten 
veletek van. Bennünket sem fog el
hagyni. Őszinte szívből üdvözöllek, 
kedves barátom, téged és az ifjú hő
söket : kedves fiadat, a trónörököst, 
Rupprecht bajor trónörököst és a 
páratlanul vitéz hadsereget. Nincs 
szó, amellyel ki tudnám fejezni azt 
az érzést, amely engem és fegyveres 
erőmet e világtörténelmi napokban 
eltölt. Szívesen szorítja meg erős 
jobbodat Ferenc József.“

• Óriási harc.
Fenn Oroszországban és Galíciában 

óriási harc fejlődött ki. A Kraszniki 
mellett kétszer is megvert orosz se
reg visszahúzódott, de egy nagy orosz 
sereg beütött Galíciába. Rettenetes 
nagy, már eddig is négy napig tartó 
harc fejlődött ki. A harcvonal 400 
kilométer s több millió ember áll egy
mással szemben. Már eddig is több 
jelentős ütközetet nyertünk, de a harc 
vége még nincs eldöntve.

Isten óvja és vezesse diadalra fegy
vereinket 1

Egy tanító levele a táborba.
Kedves jó fiam 1 Küldök neked 20 

tábori lev. lapot, köztük 10 megcím
zettet nevemre. Talán nem kívánok 
tőled lehetetlent, amidőn arra kérlek, 
hogy minden 4—5 napba küldj el 
belőle egyet-egyet és ha lehet, csak 
annyit is írj, hogy merre vagy ? Ked
ves fiam, Isten azt rendelte, hogy 
tanító és honvéd légy. Tudom, hogy 
mint tanító hűségesen betöltötted hi
vatásodat, hiszem, hogy megállód 
helyedet mint honvéd is. Te légy baj

társaid buzdltója, minden hadi eré
nyekben tündöklő példája. Ha vala
mikor, úgy most van szükségünk 
szent vallásunk biztató, vigasztaló sza
vaira. Ezt mondja az Isten nekünk 
az ő szent lelke által: Ne félj, mert 
én veled vagyok, meg ne rettenj, 
mert én vagyok a te istened, ki téged 
megerősítlek, annak felette megsegít- 
lek és az én igazságomnak jobb kar
jával támogatlak téged. íme megszé
gyenülnek és meggyaláztatnak vála 
kik te ellened felgerjednek: olyanok 
lesznek mint a semmi és elvesznek 
a te ellenségeid. Keresed őket és nem 
találod meg: akik veled versengenek, 
lesznek olyanok mint a semmi és 
akik téged háborgatnak mint a sem
mik. Mert én vagyok a te Urad Is
tened, ki a te jobbkezedet fogom és 
azt mondom neked: Ne félj, én meg
segítek tégedetl (Ezs. 40, 10—13.)

Fel a szuronyt 1 Előre Isten nevé
ben kedves jó fiam, áldásunk, imánk 
kísér 1 Szerető atyád.

Seregszemle.
Egy előkelő német lap érdekes ki

mutatást közöl az európai államok 
haderejéről. A kimutatásban szerepel
nek a hármasszövetség és az angol, 
francia, orosz szövetség, melyeknek 
egymással való véres leszámolása lesz 
ez a háború s fel vannak sorolva a 
balkáni államok is, amelyeknek ezúton 
szerep jut a nagy európai háborúban. 
A számadatok természetesen csak 
hozzávetőlegesek. E szerint Angliá
nak van 50 sorhajója, 39 páncélosa, 
Franciaországnak 22 sorhajója, 22 
páncélosa, Oroszország baltiflottájá
nak — a háborúnál csak ez jöhet 
számba — 4 sorhajója, 6 páncélosa. 
Ennek a szövetségnek összesen van 
tehát 76 sorhajója és 67 páncélosa.

Az osztrák-magyar monarchiának 
van 11 sorhajója, 3 páncélosa, Né
metországnak 25 sorhajója, 11 pán- 

'célosa, Olaszországnak 8 sorhajója, 
10 páncélosa. A szövetséges hatalmak 
összes tengeri hadereje tehát 44 sor
hajó és 24 páncélos.

A szárazföldi haderő a következő
képpen oszlik meg: Franciaország 
hadereje 5,500.000 ember, Oroszor

szágé 5,500000 ember, Angliáé
775.000 ember. Ausztria-Magyaror
szágé 3,700.000 ember, Németországé 
4,500 000 ember. Szerbiának 300.000 
és Montenegrónak 40.000 embere 
van.

A többi államok hadereje — azoké, 
amelyek ez idő szerint még semle
gességet tanúsítanak: Olaszország
3.500.000 ember, Románia 650.000 
ember, Bulgária 284.000 ember, Gö
rögország 70.000 ember.

Most a helyzet az, hogy a Mo
narchia és Németország szemben áll
nak Francia-, Angol-, Oroszországgal, 
Szerbiával, Montenegróval és Japán
nal. Azonban valószínűleg ez még nem 
a végleges helyzet. Olaszország a hár
mas szövetség tagja, elvárhatjuk tehát, 
hogy mellénk álíjon. Románia, Bulgá
ria, Görögország és Törökország szin
tén alig maradhatnak békében. Ha majd 
a helyzet kialakult, akkor könnyű 
lesz ezen adatok alapján kiszámítani, 
mekkora erő áll fegyverben az egyik 
és mekkora a másik oldalon.

Isten velünk lesz a nyárban.
Irta: Bojtos László.

„Ne félj 1 mert én veled vagyok, 
meg ne rettenj, mert én vagyok a te 
könyörülő Istened, aki tégedet meg
szabadítok, ennek felette megsegítlek 
és az én igazságom jobb karjával 
támogatlak tégedet!“ Az írás eme 
biztató szavaira szüksége van min
den földi vándornak, de kiváltképpen 
a földmívelő embernek a gyümölcsöt 
érlelő nyár e tikkasztó s sokféle ve
szélyeknek kitett napjaiban. Munkál
kodnunk kell. Erre utal az apostol: 
„Aki nem dolgozik, az ne is egyék!“ 
Dolgozni kell az esztendő mindegyik 
szakában mindenféle foglalkozású 
embernek, de a földművesnek soha
sem többet, mint nyáron. A nyár ér
leli meg a tavasz által kicsalt veté
seket s adja meg a legfőbb testi jót: 
a mindennapi kenyeret. Ez a gyűj
tésnek, a csűrbetakarásnak ideje. Ez 
fokozott munkát igényel; a tokozott 
munkában kifárad, kimerül az emberi 
erő s akinek nyáron nincsen vasár
napja, aki nem tudja, nem akarja

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé
get, ahol fogyasztási szövetkezet nincs I

A fogyasztási szövetkezetek révén szerezheti be 
egy-egy falu népe mindennemű háztartási és gazda
sági cikkeit és italszükségletét a legjutányosabban, 
úgyszintén hamisítatlan minőségben. — Amelyik köz
ségben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
a mozgalom kezdői forduljanak útbaigazításért a

a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és 
Értékesítési Szövetkezetéhez, Budapest
IX., Közraktár-utca 34. szóm.
(Saját palotájában.) — A HANGYA kötelékéhez ma 
már több mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 
----------  50 millió korona évi forgalommal. ......-  -

33 Lev élőim: HANGYA, Budapest, postafiók 109. szám.
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magáról lerázni csak egy rövid órára 
is a földi gondokat s nem veszi fel 
a lélek ünneplő köntösét, hogy meg
jelenve az Úrnak templomában meg
hallaná, szívére venné az apostol 
szavait: „Akik ar Urban bíznak,
azoknak ereje megnövekszik, szár
nyaikkal a magasba repülnek, mint 
a saskeselyük; futnak és nem fárad
nak el, járnak és nem lankadnak meg“, 
— az nem menekül meg a csüg- 
gesztő kétségbeeséstől a természet 
csapásai között, az elveszti lelki ere
jét a nyári szorgos munka napjain, 
mert a pihenő helyen, a 7-ik napon 
elfelejtkezett erőt gyűjteni a követ
kező hét küzdelemteljes napjaira.

Velünk lesz az Isten a nyárban, 
ha panasz, zúgolódás nélkül végezzük 
kötelességeinket. Nyárban lépnek fel 
ugyanis kiváltképpen az emberi nem 
ellenségei. Itt a pusztító férgek ezrei 
tizedelik meg a learatandó gabonát; 
amott a villám, jégeső, árvíz üti ki a 
kenyérnek botját az emberek kezéből. 
Csüggeteg, de mégis bízó lélekkel kell 
mindezekkel szembe állanunk. Hall
gatnunk kell a zsoltáríró szavaira: 
„Hagyjad az Urra minden te utadat, 
bízzál ő benne és ő megsegít!“ Ve
lünk lesz az Úr a benne vetett hit 
által, amely megtart a reánk zúdult 
veszélyek között s amely erőt ad a 
nehéz aratási munka elvégezésére. 
Velünk lesz, ha tiszta, mocsoktalan 
kézzel munkálkodunk, elismervén ama 
régi, de még mindig igaz mondást: 
„Jobb a kevés igazsággal, mint a sok 
temérdek gazdagság hamissággal. “ 
Velünk lesz, ha az ő  nevét hívjuk 
segítségül a munka hajnalán s az Ő 
áldó kegyelmét magasztaljuk mun
kánknak alkonyán; ha az aratási 
munka mellett összegyűjtjük ama 
mennyei kévéket is, amellyel tápláljuk 
lelkünket, amikor életünk rövid nyara 
véget ér. Hajoljunk meg mély alá
zattal sorsunkat intéző Gondviselő 
előtt, mert „Mindenek szemei csak 
te reád néznek, Te adsz, Uram, ele
delt az éhező népnek. Szent kezed 
kenyeret oszt ma is csudásan, mint 
ott a pusztában ! “

Csapataink élelmezése a táborban.
Bizonyára sokan foglalkoznak azzal 

a kérdéssel, hogy a hozzátartozóinak 
milyen dolguk van a táborban, olyan-e 
az ellátásuk, amilyen nehéz szolgá
latuknak megfelel. A lakosság nyu
godt lehet ebben a tekintetben, mert 
a csapatok ellátása jó és bizonyára 
nem fognak bekövetkezni azok a za

varok és hiányok, amelyek régebbi 
hadjáratokban a hadműveletekre oly 
káros befolyást gyakoroltak. Mert nem
csak az élelmezés rendszere fejlődött 
nagyon, hanem az élelmezés segítő 
eszközei is eljutottak a tökéletesség 
határához. A régebbi háborúkban az 
élelmezés kizárólagosan a raktárakra 
szorítkozott, amelyek a csapatokkal 
együtt mozogtak előre; ez természe
tesen nagyon nehézkes volt s nagyon 
megnehezítette a hadműveleteket. Már 
Napoleon alatt nagyon előrehaladt az 
élelmezés ügye s minthogy a császár 
mindig az ellenség földjén háborús
kodott, első sorban ennek kellett az 
élelmezésről gondoskodni. Ezt az el
járást követik ma is. A csapatok kö
zött való szétosztás vasúton vagy 
hajón, mezei vasutakon és ló- vagy 
motoros üzemü vonatokon történik. 
Az ételeket mozgó konyhákon készí
tik s a legényeket megkimélik az időt 
rabló és fárasztó főzéstől. A legény
ség naponként kap kávét vagy levest 
reggelire; levest, 400 gram húst és 
főzeléket ebédre és húst és főzeléket 
vacsorára; tésztáról is gondoskodva 
van. Ezenkívül minden katona kap 
naponként 400gram kenyeret, továbbá 
bort, teát és dohányt. Mindegyik ka
tona kap két tartalékadagot, amely
ben minden benne van, ami az el
készítéshez szükséges és a melynek 
egy részét maga a katona viszi ma
gával, a másik részét pedig az ele- 
séges kocsin viszik utána. A mozgó 
konyhákon is vannak tartalék-porciók, 
továbbá cukor is megfelelő mennyi
ségben. Végül a csapatoknál levő 
élelmező raktárakban tizenöt napi 
rendes és hat napi tartalék-porciók 
vannak. A tábori pékműhelyek tábori 
sütőkemencéket visznek magukkal s 
naponkint friss kenyérrel látják el a 
csapatokat. A mozgó kemencéket 
már menetelés közben fűtik s a me
netelés céljához megérkezve, megkez
dik üzemüket. Egy-egy kemence tizen
két óra alatt ezerötszáz adag kenyeret 
süt. A mozgó tűzhelyen három nagy 
üst van, egyenkint 93 liter tartalom
mal és egy kisebb üst 20 liter tartalom
mal. Két nagy üstben levest és húst, 
a harmadikban főzeléket, a kisebbik
ben teát és borlevest főznek. Mind
ebből látható, hogy katonáink élelme
zéséről bőségesen van gondoskodva 
és nyugodtan mondhatjuk, hogy ka
tonáink, bármilyen fáradalmaknak 
lesznek kitéve, sohasem fognak szük
séget szenvedni.

Adakozzunk a Harangszó terjesztésire I

Ami erősebb az embernél.
Elbeszélés. Irta: Kapi Béla.

Huszonkettedik fejezet

M ikor az Isten  jutalm az.
Hat órát ütött a toronyóra. A fel

nőttek a kis kertben sürgölődtek, 
Gyurka a veteményes ágyak szélét 
zsinórozta, az asszony pedig palántát 
dugdosott az ültető bot nyomába. 
Valahonnan erős eső szagot hozott 
a szellő. Fekete felhők gomolyogtak 
az ég alján, néha dörrent is egyet 
s lassan cseperkélni kezdett. A csön
des permeteg ráhullt a virágjában 
álló almafákra s felszabadította édes 
illatukat. Ilyenkor nem lehet a mesz- 
szebbi földekre kimenni, hát az itt
honi dolgot kell egy kissé előre len
díteni.

— Édesapám, édesapám! — kiált 
a ház mellől Jancsi, a postás bácsi 
van itt, aláírásos levelet hozott.

Férfi meg asszony összevillantja 
tekintetét. Az asszonyéban a félelem 
ijedt lángja lobog, a férfiéban nyu
godt tűz ég. Az első szótlan is azt 
kiáltja: — jaj Istenem I megint mi 
lehet?...  A második némán is azt 
feleli: — ne félj angyalom, rendben 
van a mi szénánk 1. . .

Nagy kopertáju, piros pöcsétes le
vél. Megforgatja. — A fegyházból 
jön!

— Istenem, a fegyházból! . . .  sze- 
pegi az asszony.

A nagy kopertából kisebb Írások 
potyognak ki. A fegyházi lelkész küldte 
az egészet s azt irta Gyurkának, 
akit még most is szeretett fiamnak 
szólitott, hogy Istenes Mihály is be
töltötte büntetése idejét. Igazságkereső 
emberek, kiket Isten birákká tett az 
emberek felett, kimérték számára is 
ami megillette. De az Isten megszánta 
szegény esendő embert, s magához 
vette az örökhazába. Míg élt, csön
des, türelmes rab volt ő is. Kezes 
ember, kinek se vétett. Óvatosan ej
tett szót, nehogy hangos beszédével 
illetlenséget kövessen el. A kaptafá
sok közt dolgoztatták, már tudniillik 
mikor az esztendeje letelt, de onnan 
hamarosan áttették a mázolókhoz. Sí
polt a tüdeje, azt mondták, hogy 
kinn Amerikában valami baleset érte 
s azt sínylette egész idő alatt. Meg
látszott rajt a rejtett betegség keze 
nyoma. Arca megkeskenyült, ürege
ibe húzódott szemei lázas tűzben ég
tek, ajkaszélét sebesre marta az éj
szakai száraz forróság. Sohase pa
naszkodott. Szótlanul engedelmeske
dett s boldog volt, ha gyötörhette



1914. szeptember 6. HARANGSZÓ. 263.

magát. Mikor szívét őszinte bűnbá
nattal feltárta, elmondta, hogy meny
nyire üldözte a lelkiismeret. Any- 
nyit szenvedett, hogy mostani fegy- 
ház rabsága valóságos lelki nyugalom 
számára. Sokat imádkozott. Szorgal
masan olvasta a bibliát. Százszor is 
elmagyaráztatta, mit jelentenek Krisz
tusnak a gonosztevőhöz intézett sza
vai : — Ma velem leszesz a paradi
csomban ! Új meg új kérdést vetett 
fel. Nagy bűnt is megbocsát-e az 
Isten ?. . .  Megelégszik-e az ember 
igaz törödelmeivel ?.. . Nem kíván-e 
valami különös jóvátételt? Végre meg
nyugodott abban, hogy az Isten sze
relme oly végtelen, hogy elfedezi 
bűneink sokaságát. De akkor meg 
egy másik oldalról támadta lelkét a 
kételkedés. Mi lesz az ember harag
tartásával ?. . . Aki ellen nagyot, igen
igen nagyot vétettünk, annak haragja 
felszáll az egekbe s vádat emel el
lenünk. Csak nagysokára vergődött 
lelke a megnyugvás révébe. Ekkor 
sem a magyarázat használt, hanem 
mikor megnyugtattam, hogy Földes 
Gyurka van olyan jó keresztyén, hogy 
megbocsássa a legnagyobb vétket. 
Erre azután megnyugodott.

Gyurka hangja elcsuklott, alig győz
te erővel, hogy sírva ne fakadjon. 
Ágnes, Róza asszony is szeme előtt 
tartja kötényét. Asztal végen meg
húzódik Jancsi meg a kis Rozika. 
Tágranyitott szemmel hallgatják a 
levelet. Rozika nem is a levelet hall
gatja, hanem a szülei arcát fürkészi, 
meg a babáját gügyögeti. De Jancsi 
egy szót el nem szalasztana. Okos 
gyerek arcán végig viharzik lelke há
borgása, szeme villámokat szór, keze 
ökölbe szorul. Ha hirtelenében eléje 
toppanna Istenes, két kicsiny gyerek 
kezével állna boszút az apja igazta
lan szenvedéséért. De hogy tovább 
folyik a levélolvasás, lassanként el- 
csöndesedik lelke háborgása. Arcán 
elsimulnak a felhők, szája mellett 
megenyhül a kemény vonás, egy- 
szercsak szeméből kicsordul a könny.

Az ember egy lélegzetvételig leteszi 
a levelet.

— Ez is sokat szenvedhetett! . . .  
mondja Ágnes.

— Rászolgált, megérdemelte! . . .  
mondja valamivel keményebben az 
anyja.

— Szegény szerencsétlennek már 
régen megbocsátottam I. . .  fejezte be 
az ember.

— Ha én nagy lettem volna, ha 
erős lettem volna, szól közbe bizony
talan hangon Jancsi, meglátta volna

édesapám, hogy megbüntettem volna 
azt a ..

Az apa szelíd tekintettel leinti. — 
Hadd el fiam I Nem érted te még 
ezeket a dolgokat. Látod: Isten sokkal 
erősebb, mint az ember és ő mégis 
megbocsát.

— Meg, megbocsát 1. . .
Utolsó héten — így folytatja Föl

des Gyurka a fegyházi lelkész leve
lének olvasását, már annyira gyenge 
volt szegény Istenes, hogy a kórházi 
szobából ketten vitték le az elkerí
tett sétahelyre. Fáradtan sütkérezett 
a verőfényben s mellére csuklott fej
jel, szótlanul meredt maga elé. — 
Tisztelendő úr, mondta egyik nap, 
ha meghalok, adassa a bibliámban 
levő levelet, meg a holmim közt levő 
lepecsételt írást Földes Györgynek. 
Ha ez megtörténik, akkor nyugodtan 
halok meg s nyugodtan pihenek a 
gonosztevők jeltelen sírjában. Két nap 
múlva meghalt. íme, szeretett fiam, 
itt küldöm magának mindegyiket. 
Tudom ugyan, hogy milyen rettene
tes sokat szenvedett ártatlanul, mégis 
Jézus nevében arra kérem: bocsásson 
meg szivéből, igazán ennek a szeren
csétlen bűnösnek I Mellette voltam, 
láttam bűnhődését s nyugodtan mond
hatom : élete minden bűnéért meg
bűnhődött ezen a földön. A másik 
ítéletet bízzuk az Istenre, ő igazán 
ítél I. . .

Gyurka arcát elöntötte a könny. 
Azután égnek fordította fejét, imád
ságra kulcsolta kezét s csöndesen 
felfohászkodott: — Istenem, légy 
hozzá kegyelmes I Folytatjuk.

Lelkészbeiktatás és harangszente
lés Amerikában.

A detroiti magyar ágostai hitvallású evan
gélikus egyháznak szép és lélekemelő ün
nepe volt június 28-án. Ekkor iktatták be 
ünnepélyesen hivatalába Vályi Gusztáv ev. 
lelkészt, a gyülekezet új lelkipásztorát s 
ugyanekkor avatták fel a templom új ha
rangját, oltárképét és szentedényeit, amelye
ket a lelkész által gyűjtött 2400 koronából 
vásároltak.

Az ünnepségen részt vett az egész det
roiti magyarság vallásfelekezeti különbség 
nélkül, mert Detroitban nincsen semmiféle 
felekezeti torzsalkodás a különböző vallású 
hívek között. Már másfél órával az ünne
pély megkezdése előtt gyülekezni kezdtek 
a különböző egyletek tagjai, hogy az evan
gélikus egyház ünnepére testületileg felvo
nulhassanak. Mire tiz óra lett s az egyházi 
szertartás kezdetét vehette, óriási hosszú 
menet vonult fel a templom elé, de a kö
zönségnek alig egy kis töredéke férhetett 
csak a templomba, míg a többi rész némi 
várakozás után példás csendben széjjel 
oszlott.

Az egyletek közös gyülekezési helye a 
Penninsular Bank előtti térség volt, ahon
nan a W. Jefferson, Dearborn és Thaddeus 
utcákon végighaladva vonultak fel a tem
plom elé. A mentben a következő testüle
tek vettek rész: 1. A rézzenekar. 2. Fehér
ruhás leányok. 3. Lovagosztály. 4. Szent 
József egylet. 5. Szent Anna egylet. 6. Kos
suth Lajos egylet férfi és női osztálya. 
7. Verhovay egylet 36-ik fiókja. 8. Ág. hitv. 
ev. tót egylet. 9. Magyar Ev. egylet férfi és 
női osztálya. 10. Szent István egylet. 11. 
Református Kálvin János egylet férfi és női 
osztálya. 12. Ifjúsági egylet. 13. Chicagói 
Batthyány egylet detroiti fiókja. 14. W. 0. 
W. Egyenlőség osztálya. 15. Szent László 
egylet.

Az egyházi szertartás a hivők közéneké
vel vette kezdetét. Ennek elhangzása után 
dr A. L. Ramer missziói szuperintendens 
és Rúzsa István clevelandi magyar evan
gélikus lelkész léptek az oltár elé s elvé
gezték a beiktatási szertartást. Egy újabb 
közének következett erre, amely után Rév. 
Benj. F. Hoefer chicagói egyházkerületi el
nök magas szárnyalású angol prédikációt 
mondott és Vályi Gusztávot a detroiti ma
gyar evangélikus gyülekezet törvényesen be
iktatott lelkészének jelentette ki. Hoefer el
nök nagy elismeréssel adózott prédikáció
jában a gyülekezetnek eddigi szép munká
jáért s annak a reményének adott kifejezést, 
hogy a fejlődés a jövőben is állandó és 
fokozatos lesz Egyben buzdította az új lel
készt lankadatlan kitartásra és akadályt 
nem ismerő önzetlen buzgóságra. Ezen pré
dikációjával kapcsolatban felavatta Rév. 
Hoefer az egyház új oltárképét és szent
edényeit s imával zárta be szavait.

Az egyházkerületi elnök beszédjének vé
geztével a református egylet dalárdája egy 
négyszólamú alkalmi éneket adott elő igen 
kellemes összhanggal.

Vályi Gusztáv lelkész beköszöntő beszéde 
következett erre, amely az összes hallga
tókra igen jó benyomást gyakorolt. A mag
vetőről szóló példázatot választotta elmél
kedése alapjául s abból vont le talpraesett 
következtetéseket jövő működésére vonat
kozólag. A prédikáció közben Rúzsa Juliska 
énekelt, Rúzsa Istvánná orgonakísérete 
mellett.

Majd ismét Rúzsa István lépett az oltár 
elé s felavatta az új harangot. Ennek hivó 
szava — mondotta — buzdítsa igaz keresz
tyén életre a hivő sereget s diadallal hir
desse a magyarság testvéri egyetértését. 
A beszéd végeztével felhúzták a harangot 
a toronyba s megcsendítették. A harang 
érces szava áhitatos érzést keltett, mert a 
hallgatók mindegyike e pillanatban csak arra 
gondolt, hogy ismét eggyel több harang 
kondulása fogja a templomba hívni az ide
genben bolyongó árva magyar népet. A szép 
ünnepély a Hymnusz és a Szózat eléneklé- 
sével ért véget.

Isten gazdag áldását kívánjuk a buzgó 
gyülekezetre, annak lelkes vezetőire és ál
dozatkész tagjaira 1 B. J .

A világháború költségei.
Az osztrák pénzügyminiszter be

szélt egyszer a Reichsrathban arról, 
hogy mennyibe kerülne Ausztria-Ma- 
gyarországnak a háború és kijelentette, 
hogy a hadsereg minden tagja na-
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ponkint tizenkét koronába kerülne, 
nem számítva bele a nyugdíjakat, 
kártérítéseket és a háborúból folyó 
kiadásokat. E szerint a számítás sze
rint, ha három millió katona van 
mozgósítva, egy hat hónapos háború 
hat és fél milliárd koronát emésztene 
fel. A közelmúlt nagyobb háborúi 
szintén nagyon sok pénzbe kerültek. 
Csupán pénzben a német francia há
ború Franciaországnak 1306 millió, 
Németországnak 1860 millió koronába, 
a harmincegyhónapos délafrikai há
ború Angliának, a kincstári hivatal 
adatai szerint, öt milliárdjába került. 
A másfél éves orosz-japán háború
ban a japánok költsége közel öt mil
liárd korona, az oroszoké valamivel 
több mint hét milliárd korona.

Mindenféle háború egy nagy állam
nak az első negyedévben legalább 
két és fél milliárd koronájába kerül. 
Ehhez hozzá kell venni még az anyagi 
károkat, amiket a hadviselő ország 
a hadfelszerelés megrongálásával vagy 
elpusztulásával szenved. Ha például 
az angol flotta elpusztulna, a flotta 
újraépítése két és fél milliárd koro
nájába kerülne Angliának.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a házban nincs, Tanyát a sálán ütöd ott. 
Hiányzik olt a legtöbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Szeptember 6. vasárnap, Ap. csel. 2í, 22—27. 

„ 7. hétfő, Ap. csel. 25, 1 —12.
„ 8. kedd, Ap. csel. 25, 13—27.
, 9. szerda, Ap. csel. 26, 1 — 11.
, 10. csütörtök, Ap. csel. 26, 12—23.
„ 11. péntek, 2. Kor. 11, 16—33.
„ 12. szombat, 2. Kői. 12, 1 —11.
, 13. vasárnap, Ap. csel. 26, 24—32.
, 14. hétfő, Ap. csel. 27, 1—26.
„ 15. kedd, Ap. csel. 27, 27—38.
„ 16. szerda, Ap. csel 27, 39—28, 6.
„ 17. csütörtök, Ap. csel. 28, 17—31.
„ 18. péntek, Rom. 1. 16, 3 —15.
, 19. szombat, 1. Péter. 3, 1—12.

A „M ütrágyázási
Közleményekéből.*)
Közli: Németh Ferenc.

(Folytatás.)

A műtrágyát zsákokban küldik, 
vetése pedig úgy történik, mint a 
gabona szétszórása. Vannak ugyan 
vetőgépek, de ezek kis gazdaságban 
nem fizetődnek ki. Mivel azonban, 
amint már említettük, a műtrágyát a

*) Az első közlemény a Harangszó 30-ik 
számában jelent meg.

növény csak úgy tudja felszívni, ha 
az a talajvízben már kellőleg feloldó
dott, azért a műtrágyát nem a vetés
kor, hanem már előbb kell elszórni. 
Ha esős a tavasz, akkor még nem 
nagy a baj, mert a sok eső feloldja 
és lemossa a gyökerekhez, de száraz 
időben ez nem történhetik meg, mi
nek folytán a növény nem tudja azt 
felhasználni. Azért a műtrágyát cél
szerű már több hónappal a vetés előtt 
elszórni, hogy az időközben lehulló 
eső feloldja és levigye a gyökérzet
hez. Ezért még az őszi kalászosok
hoz is jó tavasszal elszórni a műtrá
gyát, így pl. az előveteményül szol
gáló zabos-bükköny alá, mely után 
búza fog következni.

Az is igen fontos, hogy se többet, 
se kevesebbet ne adjunk, mint amire 
a földnek szüksége van. Általánosan 
el van ugyan terjedve, hogy kát. hol
danként 150—200 kgr.-ot kell adni, 
de legjobban tesz a gazda, ha dara
bonként különböző mennyiséggel kísér
letezik, mert a talaj más és más.

Némely földben túlnagy a nitrogén
tartalom, úgyhogy búzát nem is lehet 
benn termeszteni, mert eldül. Ez 
nagyobb mennyiségű szuperfoszfáttal 
kitűnő búzatermővé válik.

Természetesen legfontosabb felté- 
■ tele a gazdálkodásnak a rendes meg

munkálás, mert aki felületesen mun
kálja meg földjét, az a műtrágyával 
is csak a gazt növeszti. Azt mondja 
a német gazda: „Előbb az eke, az
után a trágyás-zsák.“

A szuperfoszfáttal trágyázott föld
ben a gabona nem is dűl meg olyan 
könnyen, mert míg a nem trágyázott 
földön termett búza szárának sejt
szövete gyenge, erőtlen s a külhám 
sejtjei 5 sorban rétegeződtek, addig 
a műtrágyázott búza sejtszövete tö
mör és vastag, s a száron 8 réteg 
felhám fekszik.

Ezek után ideiktatom néhány gaz
dának személyes tapasztalatát a mű
trágyázásra vonatkozólag.

Az egyik gazda így szól: „Az ered
mény ? Hallottad volna az aratómun
kások hálálkodását. Mert ugyanazon 
táblán háromféle búzám termett az 
idén. Búza, mely istállótrágyás föl
dön ; búza, mely műtrágyás földön, 
és búza, mely trágyázatlan földön 
termett. A gyermek is látta az óriási 
különbséget a három búza között. 
Gyönyörű volt a műtrágyás földön 
termett búza. A trágyázatlan földön 
termettről nem is beszélve, sokkal 
külömb volt szálában is az istálló
trágyás búzánál. Most már magam is 
kiváncsi voltam a cséplésre. Persze

külön csépeltettem a háromféle búzát 
s az eredmény ez lett: a nem trá
gyázatlan földön holdanként lett 5 q 
búza, az istállótrágyás földön 7 q a 
műtrágyás földön pedig 12 q.“

Egy másik gazda ezt mondja: 
„Több mint 10 éve használok már 
szuperfoszfátot ellenőrző parcellák 
tartása mellett, annak termésfokozó 
hatását tanulmányozva; de ahogy 
látom, hogy 100 kgr.-ot soha, de 
ezen felül, sőt néha 300 -  400 kgr.-al 
fokozza a holdankénti termést, ma 
már őszi kalászost és cukorrépát szu
perfoszfát nélkül vetek.“ Általában 
a tapasztalás azt bizonyítja, hogy 
minden 3 évben kell gyengén istálló
trágyát és másodévenként 150 kgr. 
szuperfoszfátot a földbe juttatni.

A tavarnoki uradalomban a követ
kezőket tapasztalták. Ugyanazon föld 
egyik felét 150 kgr. szuperfoszfáttal 
hintették, másik fele írágyázatlan ma
radt. A trágyázatlan adott 116 q 
cukorrépát, a trágyázott 146 q, tehát 
30 q-vai többet. Egy másik parcellán 
a trágyázatlan adott 12 40 q búzát, 
a 150 kgr. szuperfoszfáttal behintett 
adott holdanként 14'90 qt úgy hogy 
a 150 kgr. szuperfoszfát ára 12 kor., 
a 21/a q buzatöbblet ára 60 korona, 
nem számítva a szalmát. A tiszta 
nyereség tehát a szalmán kívül 48 
kor. holdanként.

Egy másik tapasztalás a legelőkről 
azt mondja, hogy : a trágyázott tábla 
1910. évben magyar holdanként 1597 
kgr. tejhozamtöbbletet eredményezett 
és pedig nemcsak azért, mert a mű
trágyázott terület sokkalta többet ter
mett, hanem főleg azért is, mert az 
így nyert széna sokkalta jobb minő
ségű is.

Azt hiszem, most már, hogy ami 
máshol jó, az nálunk se lehet rossz.
Nem azt mondom, hogy föltétlenül 
megrendelje most már mindenki a 
műtrágyát, csak azt, hogy rendelje
nek egy bizonyos mennyiséget és 
próbálják ki, lehetetlen, hogy ami a 
német, angol, francia, különösen a 
belga földeken oly jó hatásúnak mu
tatkozik, hogy épen nálunk lenne * 
hiábavaló. Próbálják ki úgy, hogy 
ugyanazon parcellának egyik felet 
hintsék be szuperfoszfáttal, a másik 
felét csak istállótrágyával. Termé
szetesen — újból kell hangsúlyoz
nom, — hogy a kellő istállótrágyá
zást sem szabad elmellőzni, mert, 
hisz akkor meg hiányzanék a föld
ből a nitrogén, meg a káli.

Ami máshol jó, annak nálunk is jó
nak kell lenni. Németország csak két
szer akkora, mint Magyarország, de j
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húszszor annyi műtrágyát fogyaszt. 
Németország elfogyasztott 1910-ben 
400 millió korona ára műtrágyát, Ma
gyarország 20 miliónyit. Ez az oka, 
hogy mi csak 5 -  6 q-t tudunk holdan
ként aratni, nyugati országokban pe
dig 2—3-szor annyit. Németországban

Az e g y h á z  k öréb ől.
Kitüntetés. Őfelsége, a magyar király 

Scholtz Gusztáv evang. püspöknek, az egy
házi közéletben kifejtett eredményes mun
kálkodása elismeréseként a magyar nemes
séget, eperjesi előnévvel adományozta. A 
köztiszteletben álló főpásztor megérdemelt 
kitüntetése mindenütt osztatlan örömöt kel
tett s a kitüntetett főpásztort mindenfelől 
tisztelettel üdvözölték.

Lelki fegyvert a katonáknak! Min
denki tudja, mily fontos az, hogy a kato
náknak nehéz küzdelmes időkben módjában 
legyen Isten igéjéből erőt, bátorítást, vi
gasztalást meríteni. A Brit és Külföldi Bib
liatársulat mindazoknak, kik Szentirásokat 
ingyen a katonák közt terjeszteni óhajtanak, 
fé lá ro n  engedi át azokat. Tehát Űjtestámen- 
tomok 30 fillér helyett csak 15 fillér és 
egyes evangéliomok vagy a zsoltár G fillér 
helyett csak 3 fillér. Megrendelések inté-

Többeknek. Mindent elkövetünk, hogy 
lapunk dacára a háborús mozgalmaknak, 
pontos időben megjelenjék s olvasóink ke
zébe legyen. Eddig ez sikerült is. A forgalmi 
zavarokban több példány elveszett, ezeket 
szívesen pótoljuk. Amerikába a lapot most 
nem szállíthatjuk. — Cs. L. Ve. Köszön
jük, hogy ránk gondolt. A vers még nem 
üti meg a mértéket. — V. J. Ujsok. , Na
gyon köszönöm. A jó Isten vezesse vissza ! 
Szív. üdv. — Többeknek. Kérdezősködésre 
levélben válaszolunk, de ehez is idő kell. 
Magunknak is utána kell néznünk I — Sz. 
J. Kmagasi. Köszönöm. Szív. ü d v .

Grabon a árak.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1914. évi szept. hó 3-án.
Búza 30.—, Ro2 s 21.—, Árpa —.—, Zab 

20.—, Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

A dunántúli e v .  egyesület szép  sz ín e s  
k o n f i rm ác ió i  e m lé k la p ja i  megrendelhetők 
K upi B é la  evang lelkésznél K ö rm en d en .  
25 darab ára 5 korona. Csomagolás és posta
díj 1 korona.

átlag egy hektár területre 11 márka 
ára műtrágya jut, nálunk 93 fillér, 
tehát egy magyar holdra 45—46 
fillér.

Az utóbbi időben nálunk is roha
mosan emelkedik a műtrágya hasz
nálat. Míg 1908-ban 11000 vaggon

zendők Brit és Külföldi Bibliatársulat Bu
dapest, IV., Deák-tér 4.

Tanítóválasztás. A tekintélyes takácsi-i 
(Veszprém m.) evang. egyházközség a ke
belében megüresedett levitatanítói állásra 
aug. hó 9-én tartott közgyűlésén közfelki
áltással Bögöthy Károly, őrimagyarósdi 
tanítót választotta meg. A jóságos Isten 
áldása legyen működésén!

Itthonról.
A király születésnapját ez évben kü

lönös meghatottsággal ünnepelte az egész 
ország. Békés polgárok s fegyverben álló 
vitézek egyformán áldási kértek életére és 
arra a háborúra, mely felhőt borított élete 
alkonyára. Éljen a király 1

Kétkoronás bankjegyek. A kétkoronás 
papírpénzek már megjelentek. Az új papír
pénz egyharmada a tizkoronásnak. A jegy
bank 800 millió korona értéküt bocsátott 
ki belőle, hogy így pótolja a forgalomból

Szalóky Zsigmond
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szenthárom ságtér. 

H om okkő-, márvány-, gránit-, 
syen it sirkőraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
ség es  k övek et raktáron tartok. 
Epületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 33

W ellisch  Béla
könyv-, papír- és írószer-kereskedése

SZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Ajánlja a Nagytiszteletü Lelkész Urak nagy
becsű figyelmébe raktáron levő egyházi 
nyomtatványait: születési, halálozási, es- 
ketésl, konfirmáltak anyakönyvét, úgyszintén 
anyakönyvi kivonatait. Ima-, énekes- és tan
könyvek hasonlókép nagy választékban rak
táron vannak. Jegyzőkönyvek, számadáSj 
könyvek stb. minden árban kaphatók 
Szolid árak 1 Pontos és gyors kiszolgálás l

műtrágyát használt el az ország 
gazdaközönsége, 1910-ben már 20000 
vaggonra emelkedett. Különösen kez
dik használni a bérlők, akik nem 
elégedthetnek meg a kicsi terméssel, 
mert ő nekik a földből nemcsak élni, 
de a drága árendát is fizetni kell.

a táborozó hadsereg által elvont aprópénzt.

A  n a g y v ilá g b ó l.
Meghalt a pápa. A róm kath. egyház 

feje, X. Pius pápa meghalt. Politikával nem 
igen foglalkozott, de azért az egyházi élet
ben nem védte meg a vallási békességét. 
Egyik iratában nagyon elitélőleg nyilatko
zott a reformátorokról. Emlékezetes a ve
gyes házasság ügyében kiadott bullája is. 
Az új pápát szeptember elején választják 
meg.

Mire van a hadseregnek naponként 
szüksége ? A hadsereg élelmezésére, mint 
egy német lap írja, naponként 36.000 q 
élelmiszer kell, a lovaknak 40.000 q takar
mány, tüzelőanyag és szalma pedig ugyan
csak naponként 80.000 q

Amerikaiak hazatérése. Az Angliában 
rekedt amerikaiak két millió frankért meg
vásárolták a Wiking hajót és azon utaznak 
vissza Amerikába.

SÁNDOR. FERENCZ
TORONYORAGYÁRA

K Ö R M E N D .

Legmagasabb kitüntetések.
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Precíziós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyság, negyed és óraverő szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fize
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmentve. 32

Számtalan elism erő bizonyítvány.
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P A L Y A Z A T .
Az őrimagyarósdi (Vas-m.) evangélikus egyház pályá

zatot hirdet megüresedett második tanítói állására. Java
dalom: egyháztól 100 kor. készpénz és 20 kor. kertillet
mény ; államtól törvényes fizetéskiegészítés, melynek 
további folyósításáért a gyülekezet folyamodni fog.

Szép, új lakás: két szobával, konyhával stb.
Az állás, — ha a miniszter a választást jóváhagyta, 

— azonnal elfoglalandó.
A kellően felszerelt kérvények — szeptember hó 

20-ig — az őrimagyarósdi evang. Ielkészi hivatalhoz 
küldendők.

őrimagyarósd, 1914. aug. hó 30-án.
RÓNAY B. GYULA

ev. lelkész, isksz. elnök.

ANGSTER JÓZSEF és FIA
org’onaépitök.

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy milleninml éremmel, a 
pécsi orsz. kiállításon állami aranyéremmel kitüntetve. 

Alapíttatott 1867-ben.

Orgona-és harmoniumgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építői. —

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatú és elektromos berendezésű

O R G O N Á I K A T
a legjutányosabb árak mellett művészi kivitelben. Raktáron kitűnő hangú

h a r m o n iu m o k  m inden n a g y s á g b a n .
E lektrom os fújtató készülékek . 32

POHL GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
33

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

------------------------------------ rTKEESyiE ................. —....... —  • í
A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV £ 2
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

Fél vászon kötésben, táblán kehellyel..........................................K 2.20
Egészvászon „ „ „ tokkal, vörös metszéssel „ . 2 80
Egyszerű bőr „ „ „ „ arany „ „ 6*—
Párnázott „ „ „ „ dobozban „ „ „ 8.—

„ borjubőr „ „ „ „• „ „ „ 12.—
Műelefántcsontkötésben gyöngyjiázkapoccsal „ „ „ 12* -
Dallamos könyvecske a Kér. Enekeskönyvhöz....................... .....  —.24
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek meg, 25°/o árengedményben részesülnek, de a szállítási költ
séget mindenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell viselnie.
HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.
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S. K O V A T S  
M EN YHÉ RT
mű-orgona építő intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me- 
chánikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. J utányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást, 

hangolást mérsékelt árak 
mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

________________azok javítását és hangolását. 28

B

Elsőrendű haranggyar, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1868. Telefon 77—61. 
Elvállal minden e szakm ába vágó 
munkát, u. m .: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, ese tleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok kicserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat Jutányos áron. 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
em előket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisz tességes  kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 

Kívánatra saját költségem en utazom a helyszínére.
= =

Feiwel
Lipót

:B

utódai
első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,

i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  33
tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K olozsvári-u tca  13.

Árjegyzék ingyen és bérmentve!

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

minden második vasárnap.

Szerkeszti és kiadja KAPI BÉLA ev. lelkész.
Előfizetési ára egész  évre közvetlen küldéssel 2 korona 5 0  fillér, csoportos küldéssel 2 korona. — Az előfizetési díjak, kéziratok és minden
nemű megkeresések a szerkesztőség címére KÖRMEND-re (Vasvármegye) küldendők. — Előfizetést elfogad minden evang. lelkész és tanító is.

T A R T A L O M :  T óth  D e z s ő :  Délen és északon. (Vers.) — A régi Isten segítsége. — Élet-halál harc. — S za b ó  I s tv á n :  Az irgal
mas samaritánus története. — Egy honvédhuszár elbeszélése a kraszniki csatáról. — A haldokló hős. (Vers.) — K a p i  B é la :  Ami

erősebb az embernél. (Elbeszélés.) — Az olvasókhoz. — Ország-Világ.

Délen és északon.
A m erre  reszkető fényt 
Északnak napja hint,
Ott járnak  idegenben 
A mi jó  fiaink;
A m erre a lángsörényü 
Déli nap elhalad,
Ott is a mi véreink 
Állanak sorfalat.

Hópárás levegőn az 
O kardjuk suhan át,
Lomnic bérce e fényben 
Meglátja önmagát;
Letarolt déli tájon 
Szavukat hallani,
E zenét verik vissza 
A Száva habjai. i

Lesből zúdítja rájuk 
Golyói záporát 
Itt a szerb  martalóc, — ott 
A vérszom jas kozák;
S hol a sík legsivárabb, 
Legvadabb a vadon,
Törtetnek mind előbbre 
Délen és északon.

Szivük a hős érzelmek 
Tengerével teli,
Csodás a lelkesültség,
Mely lelkűk tüzeli;
Ut nem fárasztja  őket,
A seb nem fáj nekik, 
Győzelem mosolyg ott, hol 
Zászlóik lengetik.

Mi, akik itthon élünk 
Robotban éjt, napot, 
Rettegünk, nap közülük 
Hánynak nem virrado tt?!
S lelkűnkön bús sejtések 
Árnyéka feketéi:
Északról, délről hány lesz,
Ki vissza sose t é r ? !

El, gyáva kislelküség,
Nincs, miért aggódnunk! 
Dönthetlen sziklavárunk:
Hogy magyarok vagyunk;
A poklok minden réme 
Törjön bár ellenünk,
Bennünk az ősök vére,
Velünk vagy, — Istenünk!

TÓTH DEZSŐ.

R régi Isten segítsége.
A legnagyobb evangélikus uralkodó, 

az evangéliomon nevelkedett német 
császár, ebben a háborús világban is 
nem egyszer tanujelét adta vallásos 
lelkűidének s Istenbe vetett bizodal
mának. Nyilatkozataiból és szavaiból 
kiérezzük, hogy az ő Istenhez sóhaj
tása nem a megpróbáltatás alatt 
nyögő ember kényszerített Istenhez 
fordulása, nem a kétségbeesés kiál
tása, hanem vallásos lelkének, Isten
nel való közösségének természetes 
megnyilatkozása. Ilyenkor érzi az em
ber, hogy milyen drága kincs a val
lás ! Viharos időben is világít, melegít 
annak, ki napsugaras időben megtar
totta az Istennel összefűző közössé
get. Ez az állandó vallásosság elmond
hatja, hogy neki régi Istene van, 
régi, kipróbált Istene, kinek jóságát, 
hatalmát, erős karját ezerszer és mil- 
liószor érezte. Régi Istene, kihez bi
zalommal imádkozott, kinek kezébe 
reménykedve, de egyszersmind meg
nyugvással helyezi életsorsát. — En
nek az igazi vallásosságnak egyik 
szép jellemvonása az, hogy az elért
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eredmények dicsőségét nem foglalja 
le az ember számára, hanem a hála 
első áldozatát odaviszi Istenhez. Szép 
következése azután, hogy bizalmát is 
az erős Istenbe veti, jövőjét az ő 
kezébe helyezi.

Mikor a német hadak győzelemről 
győzelemre robogtak, — Vilmos csá
szár összegyűjtötte vitézeit s így szólt 
hozzájuk:

„Bajtársak, — úgymond a császár, 
— veletek örvendek gyönyörű győ
zelmeink felett. Régi Istenünknek 
köszönhetjük diadalainkat, aki hiszem, 
hogy továbbra is velünk lesz, nem 
fog bennünket elhagyni, mikor szent, 
igazságos ügyért küzdünk. Reméljük, 
hogy továbbra is hasonló győzelme
ket fogunk aratni. — Istenünkben 
bízva, nem engedünk, alaposan neki 
megyünk ellenségeinknek, mert győzni 
akarunk és győznünk kell.“

Evangélikus uralkodóhoz méltó 
nyilatkozat ez ! Nem dicsekvés, ha
nem hála, nem elbizakodottság, ha
nem bizodalom van benne!

Kövessük ebben is a nagy evan
gélikus uralkodót! Eddig elért sike
reinkért adjunk szívünk mélyéből há
lát. Köszönjük meg, hogy segített, 
erősített, vezetett és megáldott I Ez- 
utáni gondjainkat is helyezzük az ő 
kezébe. Várjuk segítségét, várjuk, 
hogy mellénk áll, várjuk, hogy dia
dalra vezet!.. .

De egy komoly, önvizsgáló gon
dolat felébred lelkem mélyén. Mond
hatjuk-e, hogy a mi régi Istenünk
höz kiáltunk ?. . .  Vele voltunk-e, vele 
éltünk-e a béke, nyugovás, csöndes
ség idejében ?

Lehajtjuk fejünket s csöndesen, 
hosszan imádkozunk hazánkért, nem
zetünkért !

É le t  halál harc.
Rettenetes elkeseredéssel folyik az 

élet-halál harc. Népekről, nemzetek
ről, az európai népek jövendő el
helyezkedéséről van szó. Mindenki 
érzi ezt és annál nagyobb lelkesedés
sel megy az ütközetbe. Ami eddig 
történt, még nem befejezése a nagy 
harcoknak. De elmondhatjuk, hogy 
eddigi harcainkra s azok eredményeire 
büszkék lehetünk. Katonáink hősi el
szántsággal mennek az ütközetbe s 
dicsőséget szereznek a magyar név
nek. Az oroszok épp úgy, mint a 
szerbek jól ismerik már katonáink 
vitézségét. Mihelyt felhangzik ajkukon 
a hurrá-kiáltás s szuronyszegezve

rohannak előre, — az ellenség el
dobja fegyvereit, feltartja kezét s meg
adja magát. Huszárainkat vörös ördö
göknek nevezik s rettegnek tőlük.

A háború egyes eseményeiről a 
következőkben számolunk b e:

Az orosz harctérről.

Múlt számunkban már jeleztük, 
hogy Galícia és Oroszország határán 
óriási harc fejlődött ki. Millió embert 
számláló seregek álltak egymással 
szemben s valósággal élet-halál har
cot vívtak. A harc 12 napig tartott.

A harcvonal négyszáz kiloméreres 
volt, mely a Visztulától Zbruc folyóig 
terjedt. Az orosz főerő egyfelől Brodyn, 
másfelől Zbruc folyón átkelve, be
nyomult Galíciába. A mi csapataink 
három főoszlopba helyezkedtek el. A 
balszárnyon Dankl Viktor és Auffen- 
berg lovassági tábornokok nagy győ
zelmeket arattak. A Kraszniknál szét
szórt orosz sereget újból megverték. 
Az aug. 28-iki ütközetben egyik had
testünk tiszteken kívül mintegy 2000 
oroszt elfogott és sok hadi anyagot 
zsákmányolt. A Zamosc és Tyfosce vi
dékén egy heti elkeseredett küzdelem 
után Auffenberg nyerte meg az üt
közetet s az oroszokat a Búg folyón 
visszavonulásra kényszerítette. Ebben 
az ütközetben 30.000-nél több orosz 
került fogságba. A monarkia seregé
nek középső része kénytelen volt az 
orosz túlerővel szemben visszavonulni. 
Lemberget kiürítették. De úgy mond
ják, ennek nincsen semmi különös 
jelentősége. Sőt Auffenberg győzel
me egyenesen előnyössé teszi a mi 
számunkra, mert ez az ütközet az 
orosz oldalsereget egészen elszakí
totta a Lemberg felé húzódó főse
regtől. A nagy ütközet után néhány 
napig csend volt Galiciábán, de most, 
mikor ezeket a sorokat Írjuk, újból 
dörögnek az ágyuk s folytatódik az 
élet-halál harc. Erre a második nagy 
küzdelemre mi is jól megerősítettük 
seregeinket. Szükség is van rá, mert 
az oroszok rengeteg sokan vannak. 
A magyar és osztrák seregeken kívül 
öt német hadtestet is szállítottak 
Galíciába.

Az oroszokkal a németeknek is 
óriási küzdelmük volt. Az oroszok 
ugyanis mélyen behatoltak kelet Po
roszországba. A németek egy ideig 
csak tűrték, de mikor a belgákkal 
végeztek, hirtelen ráütöttek az oro
szokra s kiverték őket országukból. 
Augusztus utolsó napjain Ortelsburg 
mellett volt. nagy ütközet s itt a 
németek 70.000 oroszt foglyul ejtet

tek. Azóta is szept. 8-án ezer, szept. 
13-án tízezer foglyot vittek magukkal 
a győztes csaták után.

A francia-német harctér.
A belga harctérről már nem igen 

kell beszélni. A németek úgyszólván 
egész Belgiumot elfoglalták, várait, 
városait, gyárait, vasutait, hivatalait 
német kezelésbe vették. Seregeik dia
dalmasan vonultak Franciaországba 
s győzelmet győzelemre halmoztak. 
Aug. 27-én elfoglalták a 200 ezer 
lakossal biró Gént városát: elesett 
Löngvoy vára is, aug. 29-én bevették 
a legerősebb francia záróerődöt Ma- 
noviller-t. Szeptember 7-én elfoglalták 
Maubeuge várát is s innen negyven
ezer hadifoglyot szállítottak Németor
szág belsejébe. Ezekben a harcokban 
nemcsak a francia, hanem az angol 
csapatokat is szétszórták. Az angolok 
bevallása szerint ők maguk 15.000 
katonát vesztettek. — A német had
sereg feltartóztathatlanul rohan Páris 
felé. E sorok Írásakor már Páris külső 
érődéit bombázzák. A franciák is 
Páris körül egyesítették seregeiket, a 
különben is kitünően felszerelt várat 
még jobban megerősítették: állítólag 
ezer ágyút állítottak fel. Sok, nagyon 
sok függ ettől a harctól!

A szerb harctérről.
A szerb harctéren hosszú időn át 

semmisem történt. Szeptember 9 én 
azután a szerbek bátorságáról híres 
Timok ezrede átjött a Száván s Mitro- 
vicánál megtámadta seregeinket. Se
regeink nem akadályozták meg a 
szerbek átjövetelét, de akkor egyszerre 
puska-, és ágyútűz közé fogták őket. 
öt ezeret elfogtak, sokan meghaltak, 
még többen a Szávába fulladtak. Úgy 
látszik az első lecke nem volt nekik 
elég. Szeptember 10 én újra átcsap
tak, de ekkor is vereséget szenvedtek.

A legnagyobb ágyú.
A belga várak ostrománál óriási 

feltűnést keltett az új német ágyú, 
a 42 centiméteres ostromágyú. Senki 
sem sejtette, hogy még ilyen ágyú 
is van. Németországnak körülbelül 
ötven ilyen ágyúja van és minden 
lövés 38.000 márkába kerül. Monar
chiánknak szintén vannak ilyen ágyúi 
s azok is a német seregekkel har
colnak.

Hosszú háború.
Angol lapok azt írják, hogy min

den jel hosszú háborúra vall. Fran-
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ciaországnak még négy millió fegy
verese van, a brit hadsereg tartaléka 
pedig kiméiíthetetlen. Anglia szilárdan 
el van határozva, hogy harcolni fog, 
amíg meg nem semmisíti a porosz 
katonaságot.

Dum-dum lövegek.
Mindenfelé megbotránkozást kelt, 

hogy a franciák és angolok úgyne
vezett dum-dum lő vegeket használ
nak, holott ezek el vannak tiltva. 
Ezek a lövegek nincsenek végig 
acél tokba foglalva, hanem a töltés 
ólommagja szabadon van hagyva, 
esetleg be is van vágva. A sebes re
pülés és nagy hő következtében a 
puhább ólom a testben szétterül, ala
kot változtat és így szétroncsolja a 
szervezetet és nagyon fájdalmas se
beket okoz. Éppen ezért a nemzetek 
megállapodtak abban, hogy ilyen lö- 
vegeket nem használnak.

Az irgalmas samaritánus története.
I. Hogyan beszélte el a pap és a levita?

Templomunkban ünnepélyre ké
szültek, amelyen hivatalomnál fogva 
részt kellett vennem. Elhagytam tehát 
lakhelyemet Jerikót s elindultam Je
ruzsálembe — életemért való nem 
minden aggodalom nélkül. Az a rém
hír járta ugyanis mifelénk, hogy kör
nyékünkön egy elvetemült rablóbanda 
űzi nemtelen garázdálkodásait. Hogy 
félelmem nem volt alaptalan, csakha
mar bizonyossá lön. Mert nem mesz- 
sze a7. országúitól, borzalmas látvány 
tárult szemem elé. Egy ruházatától 
megfosztott, vértől borított emberi 
test feküdt ott. Meghalt-e már f élt-e 
még? — nem tudnám megmondani, 
mert oly nagy volt félelmem, hogy 
elsötétült előttem a világ. Meggyor- 
sítám lépteimet, hogy a rablók kezébe 
ne essem, akik talán épen akkor osz
tozkodtak valamely közeleső barlang
ban zsákmányukon s újabb véráldo
zatra leselkedtek. Persze, amint így 
tova siettem, reá gondoltam: Lehet
séges, hogy ez a szerencsétlen még 
életben van s néked segíteni kellene 
rajta. De erre viszont azt kellett vá
laszolnom : Igaz, csakhogy ezzel koc

kára tennéd életedet és pedig a leg
nagyobb valószínűség szerint — hiába. 
A szerencsétlen megmentéséhez sok 
mindenre szükség volna: hordágyra, 
kötszerekre, hűsítő balzsamra s egyéb 
dolgokra, amik felett te nem rendel
kezel. Azonkívül az ily esetben egy 
ember mit sem tehet. S te, amilyen 
tapasztalatlan vagy, többet árthatnál, 
mint használhatnál. Végre is az a 
gondolatom támadt: leghelyesebb lesz, 
ha amily gyorsan csak tudsz, a leg
közelebbi faluba sietsz és ott értesí
ted a hatóságot a történtekről. így is 
cselekedtem és itt biztosítottak, hogy 
nyomban intézkednek; hordágyat, 
embereket, orvost s a rablók esetle
ges támadása ellen egy csapat római 
katonát fognak kiküldeni a szeren
csétlenség színhelyére. Habár ez az 
eljárásom néhány pillanatra fel is 
tartóztatott utamon, mégis mire az 
ünnepély megkezdődött, elértem Jeru
zsálemet s boldog voltam a gondo
latban, hogy teljesítettem kötelessé
gemet a szerencsétlennel szemben, 
anélkül, hogy veszélyeztettem volna 
életemet, melynek megtartása nem
csak reám, de nőm s gyermekeimre 
nézve is oly fontos volt.
2. Hogyan beszélte el a történteket 
az a férfiú, aki a rablók kezébe esett?

Jeruzsálemből Jerikóba utazásom 
alatt rablók támadtak meg. Védtele
nül állottam a fegyveres csapattal 
szemben. Azért mit tehettem egyebet, 
minthogy könyörgésre fogtam a dol
got. Ami pénzem csak volt, felaján
lottam nekik, s térdre esve könyörög
tem : Csak életemet ne bántsátok : . . .  
gondoljatok szegény nőmre s ártatlan 
gyermekeimre 111 Hiába volt minden. 
Letépték ruháimat s addig ütöttek- 
vertek, amíg eszméletlenül össze nem 
roskadtam. Meddig feküdtem így te
hetetlenül, nem tudom. Midőn ma
gamhoz tértem, láttam, mily veszedel
mes helyzetbe jutottam. Se kezemet, 
se lábamat nem tudtam megmozdí
tani ; így kellett feküdnöm, kitéve a 
nap égető sugarainak, több sebből 
vérezve, gyötrő sebláztól, heves szom
júságtól kínozva, — amíg vagy a ha
lál véget nem vet szenvedéseimnek, 
vagy valami emberi segítség nem ér
kezik idején számomra. De órák múl

tak anélkül, hogy egyetlen élő lélek 
arra vetődött volna. Újra meg újra 
nőmre s gyermekeimre gondoltam, 
elképzeltem, mint fognak sírni, ha 
meghallják halálom hírét s meglátják 
véres holttestemet. Végre lépések za
ját hallottam. Halálra fáradt fejemet 
felemeltem s — körülnéztem. Örö
mömre egy férfiút pillantottam meg papi 
öltözetben. Hála Isten — gondoltam 
— ha valaki, ez, mint a Jehova szol
gája s az ő törvényeinek ismerője, 
bizonnyal segít rajtam. Valóban, — 
megállt — felém tekintett, de csak 
alig egy pillanatra, — azután tovább 
ment. Mégegyszer fellobogott remé
nyem, amidőn nemsokára ezután egy 
levita tartott arra felé. Ez is rám né
zett, azután — folytatta útját. Hosz- 
szu, kínteljes várakozás után egy 
lovaglásra használt állat ügetését hal
iám ; örömmel pillantottam fel, de 
fájdalom, aki ez állaton ült, egy sa
maritánus volt, azon emberek egyike, 
akikkel népünk minden érintkezést 
megszakított s akinek neve a mi aj
kunkon gúnyszó vala. Ekkor érzé
keim felmondták a szolgálatot, szé
dülés fogott el, aléltságba estem. Mi
dőn visszanyertem eszméletemet, leg
nagyobb csodálkozásomra puha, fehér 
ágyban feküdtem egy szálló barátsá
gos szobájában s ágyam mellett — 
az a samaritánus ült. Istennek legyen 
dicsőség, nem halt meg, él — így 
szólt — amidőn felnyitám szemei
met. Hol vagyok, — kérdeztem, — 
mi történt velem ? Erre ő elbeszélte, 
hogy amint utazása alatt reám akadt, 
hozzám sietett, bekötözte sebeimet, 
telültetett szamarára és a legközelebbi 
vendéglőbe hozott. Köszönetetakartam 
neki mondani, bocsánatot kérni tőle 
azért az igazságtalanságért, amit gon
dolatban vétettem ellene, de ő gyenge
ségemre hivatkozva — szelíd komoly
sággal — csendre, nyugalomra intett 
s ettől kezdve csak néha néha jelent 
meg ágyamnál, hogy hogylétemről 
tudomást szerezzen s intézkedjék, ha 
valamire szükségem volna. Végre a 
vendéglős gondjaira bízott, de nem 
ingyen, hanem előbb megfizetett néki, 
azonfelül megígérte : valamit ezen fe
lül reá költesz, én mikor megtéren- 
dek, megadom neked. Azután jobbját 
nyújtva, elbúcsúzott tőlem, anélkül,

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé
get, ahol fogyasztási szövetkezet nincs!

A fogyasztási szövetkezetek révén szerezheti be 
egy-egy falu népe mindennemű háztartási és gazda
sági cikkeit és italszükségletét a legjutányosabban, 
úgyszintén hamisítatlan minőségben. — Amelyik köz
ségben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
a mozgalom kezdői forduljanak útbaigazításért a

a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és 
Értékesítési Szövetkezetéhez, Budapest
IX-, Közraktár-utca 34. Mzftni.
(Saját palotájában.) — A HANGYA kötelékéhez ma 
már több mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 
— —  50 millió korona évi forgalommal. ..

84 Levélőim: HANGYA, Budapest, postafiók 109. szám.
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hogy időt engedett volna, hogy meg
köszönjem nemes jóságát. De annál 
inkább köszönetét mondtam az én jó 
Istenemnek s megaláztam magamat 
előtte, de hiszen volt is elegendő 
okom, mert nemcsak a világ ellen, 
ő ellene, az én Istenem ellen is zúgo
lódtam, amidőn ott feküdtem Jeru
zsálem és Jerikó között az úton s 
megfeledkeztem az ő biztatásáról, 
hogy ő az övéit nem hagyja el soha. 
De ha azóta samaritánussal, találko
zom, ezt gondolom: íme, ez a te 
felebarátod. Keresd az alkalmat, 
hogy e nép bármelyikével szemben 
könyörületességet gyakorolhass.

A kedves olvasó bizonyára szeretné 
tudni,

3. Hogyan beszélte el maga az ir
galmas samaritánus a történetet.
Azonban e sorok írója nem telje

sítheti kívánságát, mert az irgalmas 
samaritánus e történetet — nem be
szélte el, hanem inkább, — mint a 
rablók véres gaztettüket — gondosan 
eltitkolta.

Eredj el és te is aképpen csele
kedjél !

Németből: Szabó István.

Egy honvédhuszár elbeszélése a 
kraszniki csatáról.

Egy vitéz honvédhuszár ki sebe
sülten kórházba került, így mondta 
el a kraszniki ütközetet:

Már augusztus elején átléptük a 
muszka határt. A tiszt urak mondták, 
hogy idegen földön járunk, jó lesz 
vigyázni. Kitanítottak bennünket, hogy 
mindig összetartsunk és az előőrsök 
el ne szakadjanak egymástól. Tizen
harmadikán valami Zamosce nevű 
faluhoz értünk. Egy század huszár 
lovagolt elől. A kapitány ur sokáig 
nézte a térképet, majd a messzelátó- 
val nézte a határt.

— Fiuk, kiáltotta, vigyázzatok. Egy 
óra múlva tűzben leszünk!

A század karréban lovagolt és a 
falu alatt egy nagy kukoricás mellett 
megláttuk az ellenséget. Cifra lovasok 
voltak, a kik rázogatták a lándzsá
jukat.

— Kozákok, mondja a hadnagy 
ur, kozákok!

Az egész század önkéntelen a kard
jához nyúlt. Ereztem, hogy magam 
is erősebben fogom meg mint más
kor. A kardot kirántottuk és csuklóra 
szijjaztuk. A kozákok fenemód

eletfenkedtek. Kis lovukat ide-oda 
futtatták, de azt már akkor is észre
vettem, hogy nagyon is sarkantyuz- 
zák. El van rontva a kozák ló az 
ostortól meg a sarkantyútól. Mindnek 
kimarta az oldalát a sarkantyutaréj.

A kozákok többen voltak, mint 
mi. Lehettek kétannyian. A tisztjeik 
alig látszanak a sujtástól. A kozákság 
nekünk lovagolt. Kurta nagyon a 
vágtatásuk, a kis lovak nem győzik 
lépéssel. A százados is megfordított 
bennünket. Nem értettem. Gondoltam, 
minek szaladunk meg verekedés nél
kül ? Alig vágtattunk három-négyszáz 
lépést, a századunk kettévált. A ko
zákok mellettünk rohantak előrenyúj- 
tott lándzsával — egyenesen a mi 
gyalokságunk felé. Honvédbakák vol
tak a kukoricás mögött és megszó
laltak a puskák. Úgy hullott a kozák, 
mint a férges szilva. Nem sokáig 
tartott a tűz, mert hallottuk a trom
bitaszót : tüzet szüntess I Ekkor a mi 
kürtösünk fújta a riadót. Kard ki kard ! 
kiáltotta a hadnagy úr és neki eresz
tettek minket a kozáknak. Az volt a 
nekünk való munka. Vágtunk, szúr
tunk, hasítottunk. A kis kozáklovak 
gazdátlanul riadoztak mellettünk. Még 
így is többen voltak, mint mi, de nem 
állták a rohamunkat. Szép görbe 
kardjuk van, könnyebb, mint a mienk, 
de csak keresztvasa van. Amikor a 
huszár odavágott neki, kiesett a kard 
a kezéből. Pocsékká vertük őket. Akit 
lehetett, elfogtunk, a lovakat meg 
összeterelgettük.

Ettől kezdve minden nap volt ta
lálkozásunk a kozákkal. Kergettük 
őket, mint az agár a nyulat. Sokszor 
azt kérdeztem magamban, hogy mi 
az ördögnek etetik ezeket a gyáva 
embereket ?

Zamosce mellett sokáig álltunk. 
Katonaság vonult el mellettünk. Tü
zérek, huszárok, de legtöbb gyalogos. 
Ismert bennünket még a dragonyos 
is és magyarul szóltak hozzánk:

— Jó nap honvéd I Jó nap honvéd !
Augusztus 20 áig egyfolytában ve

rekedtünk a kozákkal. A századunk 
nem vesztett többet három ember
nél. Aug. 21-én arra ébredtünk, hogy 
szólnak az ágyuk.

— Meleg napunk lesz, mondotta 
a hadnagy úr, vigyázzatok fiuk! Ne 
felejtsétek el, hogy magyar honvéd
huszárok vagytok!

Az ezredesünk szemlét tartott fölöt
tünk. Meg volt elégedve velünk. Jó 
messze tőlünk szóltak az ágyúk. 
Nem tudom hol voltunk, de annyit 
elárultak, hogy szemben velünk sok 
orosz katona van. Amikor beestele

dett, láttuk, hogy csapkod az ágyú
golyó és hogy messze tőlünk egy 
falu ég.

— De jó volna ott szalonét sütni 
— mondotta egy huszár.

De kérem, már jó ideje nem láttunk 
szalonnát. Paprikáson főtt húson él
tünk, mint az urak. Estére megkaptuk 
a parancsot az indulásra. Csendben 
lovagoltunk, hallgatott a kürt. Mellet
tünk a szanitécek vágtattak előre, de 
visszafelé kocogott a lovuk. Sebesül* 
teket hoztak. Sok magyar volt köz
tük, mert ránk szóltak:

— Adj Isten, huszárok! Ott már 
táncolunk!

Hajnalodott, amikor egy dombtetőre 
értünk. Mellettünk egy nagy sereg 
vadász. Németek voltak és csendben 
várakoztak. Az őrnagyuk kihúzta a 
kardját és tisztelgett ezredesünknek. 
Mi megállottunk, a vadászok is álltak. 
Láttuk, odalenn, hogy nyomulnak a 
katonák, összegabalyodott minden. 
Az ágyúk szóltak, a puska meg ropo
gott. Egyszerre egy tiszt úr lovagolt 
felénk. Az ezredes úrnak meg a va
dászőrnagynak átadott egy írást és 
elvágtatott. A vadászőrnagy fölemelte 
a kardját és elkiáltotta magát:

— Batalion. . .
Többet már nem hallottam, mert 

már mentek. Egy szempillantás múlva 
mi is elindultunk lépésben jobbra. 
Egy óra múlva már röpültek felénk 
a golyók. Délelőtt volt és benne vol • 
tunk a csatába. Még nem tettünk 
semmit. Mellettünk gyalogság, mögöt
tünk gyalogság. Csupa gyalogos. 
Gondoltam, itt se sok hasznunkat 
veszik. A sok gyalogos előre marsolt 
és ropogott a fegyver. Mi leszálltunk 
a lóról és vártunk.

Délután két órakor megkaptuk a 
parancsot, hogy : előre I Rövid vágta- 
tással rohamunk előre. Árkokon, holt
testeken keresztül. Egy fél óra múlva 
megtudtuk, hogy miért várattak. Sza
ladt az orosz sereg. Egy ut mentén 
egy égő falun keresztül vágtattunk. 
Szólt a trombita, kalapálta a patkó 
a földet. Az égő falun túl kozákokat 
vetettek elénk. Rikoltozott valamennyi:

— Madzsari 1 Madzsari 1
Nekik vágtunk. Most már jobban 

állták a rohamot, mert hátulról is lőt
tek. A legtöbbje fölemelte a kezét és 
úgy lovagolt hozzánk. Azt se tudtuk, 
mit csináljunk a sok fogollyal. Ami
kor a kozákot szétvertük, a gyalogo
sokra mentünk. Szétszórtuk őket, mint 
a szél a pelyvát. Legázolta őket a ló, 
mi csak szőrmentén vágtunk oda ne
kik. Egy gyalogos csapatnak még 
ideje volt sorlüzet adni ránk. Elvá-
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gódott vagy száz huszár. De már 
másodikat nem lőttek. Legázoltuk 
őket. A föld tele volt jajgató katoná
val. Nem törődtünk velük. Velünk 
egy vonalban vágtatott előre a tüzér
sereg. Hirtelen leszerelték az ágyút 
és beledolgoztak a rendetlenül kava- 
rodó oroszba. Mi meg üldöztük őket 
késő estig, amíg az ezredkürtösünk 
le nem fújt. Ekkor az ezredes úr el
lovagolt előttünk és megkérdezte:

— Hogy vagytok fiúk ?
Rázúgta az ezred:
— Jól, ezredes úri
— Derék fiúk vagytok I
A csata után éreztem, hogy a bal

térdem fáj. Kozáklándzsa szúrta át. 
Azt hittem azért lovon maradhatok, 
de a doktorok leszállítottak. Majd 
visszakerülök egy-két hét múlva.

A haldokló  hős.
Hófehér nagy kórteremben 
Fekszik a hős nehéz sebben:
Arca fakó, ajka néma —
Szíve se ver, csak nagy néha.

Bajtársai körülállják,
Nemes lelkét lesik, várják:
Könnye rezdül mindahánynak, 
Szebb halált még sohse láttak.

Trombita szól valamerre,
Behallik a kórterembe,
S a félholtnak, amint hallja, 
Tisztelgésre hajlik karja.

„Hadnagy uram, megkövetem, 
Berukkoltam, jelentkezem 1 
Felkeresem a csapatom,
Nincs már nekem semmi bajomi“

Most van a nap áldozóban, 
Trombitaszó elhalóban...
Benn a fehér kórteremben 
Könnypára kél minden szemben.

Ami erősebb az em bernél.
Elbeszélés. Irta: Kapi Béla. 

Huszonkettedik fejezet

M ikor az Isten  jutalm az.
Szürke homály borul a szobára. 

Az alkonyodó nap sugára fényes ko
ronát rajzol az ablakkal szemben levő 
falra, de az asztal körül már a csön
des alkonyat szárnya csapkod. Amint 
Gyurka még egyszer szeme elé emeli 
az írást, összefolynak előtte a betűk.

Talán az alkonyat, talán a pillája alól 
kiszivárgó könny miatt.

Nekitámaszkodik az ablaknak, azu
tán csak magának, csöndesen elol
vassa a másik írást. Minden tekintet 
ott izzik az arcán, majdnem hogy 
kiégeti kezéből a levelet, de ő csak 
néma marad s egymás után néhány
szor elolvassa a kusza betűkkel tele- 
irott sorokat:

Kegyelmes földi birám, a porba 
alázkodva könyörgöm : ítéljen kegyel
mesen bűnöm felett. Tudom vétkem 
nagyságát s tudom, hogy azt jóvá
tenni nem lehet. Csak a szent evan
gélium ígérete biztat, hogy Krisztu
sunk a bűnösök lakását is megtalálja 
s az ő asztalukhoz is leül az elve
szett lelkek megnyerésére. Édes üd
vözítőnk szent nevére, átkinlódott 
éjszakáim kimondhatatlan gyötrelme
ire kérem: legyen kegyelmes földi 
birám, bocsássa meg az én nagy vét
kemet. Azt mondja Krisztus: „akép- 
pen cselekszik az én mennyei Atyám 
is tiveletek“..  . Minden vagyonomat 
rátestáltam kegyelmedre. Nekem bün
tető ostorom volt, legyen áldás a ke
gyelmed életében. Elrabolt esztendő
ket vissza nem ad ugyan a világ 
semmiféle kincse, de talán nyugodal
mat szerez a jövendőre, s hasznát 
látják azok a gyermekek, kiket az én 
gonoszságom fosztott meg az édes 
apától. Majd ha szomorú élettörténe
temet elmondja, mondja meg nekik, 
hogy a pénz szomjuhozásában az 
ördög pusztító lehellete van s csak 
az isten félelemmel, becsülettel szerzett 
vagyon boldogít. Hiába ülünk arany 
zsákunk mellé, hiába menekülünk a 
földi igazságszolgáltatás keze elől más 
világrészbe, hiába rejtőzködünk bá
nyákba, palotákba, a lelkiismeretünk
ben levő Isten mindenütt utolér s ér
demünk szerint megbüntet. Büntetése 
is áldás lesz Isten atyai szerelméből. 
Végrendeletemben egy házat és bir
tokot testálok Dömötör Istvánra, meg 
fogadott leányára. Arra kérem kegyel
medet, engedje meg ezt az utolsó 
kedvezést. Nagy jót tettek velem, ne
kik köszönöm, hogy megtaláltam 
a megtérés helyes útját. Hadd mu
tassam meg ezzel irántuk holtig tartó 
háládatosságomat. Most pedig Isten 
kegyelmébe ajánlom kegyelmedet 
mind egész házanépével. Vezesse lé
pésüket, járásukat, kelésüket az Ur 
szerelme. Ő védelmezze kegyelmete
ket minden bűn ellen. Utolsó sza
vammal is arra kérem: legyen hoz
zám megtért bűnöshöz kegyelmes s 
tegye siri pihenésemet csöndessé 
megbocsátó hajlandóságával. Kegyel-

I med alázatos, Isten trónusa elé ké
szülő, halódó szolgája

Istenes Mihály.
Az utolsó pecsétes levelet is fel

bontotta Gyurka. Közjegyző előtt ké- 
szitett okmány volt, melyben Istenes 
kijelenti, hogy minden néven neve
zendő vagyonát, aranybánya tulajdon- 
részét, házait, birtokait, értékpapírjait, 
szóval mindenét, amije van, Földes 
Gyurkának hagyományozza.

Gyurka zsebretette a leveleket s 
megfordult. Csak akkor vette észre, 
hogy sötétség van a szobában s az 
asztal körül várakozó csöndeséggel 
álldogál a ház népe. Ágnes szemében 
megint fellobog a félelem libegő lángja.

Megfogja az ura kezét s inkább 
súgja, semmint mondja:

— Mi van, az Írásban ?. . .
— Csak annyi lelkem, hogy az 

Isten jutalmaz 1.. .
Ágnes kérdőleg néz az ura sze

mébe. Még mindig félelem reszket 
a lelkében.

Az megismétli: — ne félj lelkem, 
az Isten jutalmaz 1. . .

A gyerekek lefeküsznek. Elmond
ják imádságukat, eléneklik rendes esti 
éneküket:

Az éj im érkezik,
Beborítja a földet,
Az Úr nem távozik,
Megvilágosít minket.
Te vagy óh Jézusom 
Én napom s világom.

De a sok izgalom megzavarta Rozi
kát. Jobbra-balra dobálja magát kis 
ágyában, szorosan magához öleli pár
náját, mégse jön álom szemeire. Más
kor már régen ott ülne anya, apa 
vagy nagyanya a kis széken, de most 
úgy belemerültek a csöndes beszél
getésbe, hogy észre sem veszik szőke 
kedvencük álmatlanságát. Ni csak, 
egymáshoz hajolnak, úgy sugdolóz- 
nak, asztalra terítgetik az írásokat, 
azt betűzgetik, de Rozikára nem gon
dol egyik sem. Elsírja magát. Először 
csak egy könnycsepp gördül végig 
gödrös kis arcán, azután lassankint 
nedves lesz párnája, szájához szorítja 
takaróját, de csak kihallatszik elfoj
tott hüpögése.

— Hát téged mi lelt, kis boga
ram?. ..

— Mi bajod Rozika?... kérdezik 
szelíd szóval.

— Nem tudok elaludni, hüpög a 
kis leány.

— Fordulj befelé, egyszerre elal
szol kicsinyem, biztatja az anyja.

— Apa tegye ide a kezét, könyö
rög Rozika.

Apja tenyerébe fekteti fürtös szőke
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fejét, azután boldogan elalszik. Biz
tosan angyalokról álmodik, mert édes 
mosolygás röpdös szája szélén. Jan
csi is alszik már a fiókos ágyban. 
De rajtuk kívül másra nem is száll 
az álom puha, bársony szárnya azon 
az éjszakán.

Földes Gyurka leikébe rejtette az 
ő nagy szerencséjét. Azt mondta: 
még száz és egy dolog közbe jöhet, 
mire való volna beleélni magukat 
olyasmibe, ami talán sohase valósul 
meg. Amúgy se igen izgatta a nagy 
vagyon. Éppenúgy hajnaltól napes
tig dolgozott, mint azelőtt. De hiszen, 
hiába is van az embernek pénze, 
gazdagsága, boldogságot mégis csak 
a munka biztosít.

A bizonytalan dolog különben na
gyon hamar bizonyosra vált. Az az 
ügyvéd, kinek kezére Gyurka az 
egész ügyet rábízta, megkapta Ferg- 
sohn válaszát. Az a közjegyző is vála
szolt, ki az okmányt készítette. A vég
rendelet második példánya az ő irodájá
ban van s nem kell semmi egyéb, mint 
Istenes halotti bizonyítványa, akkor 
azután Földes Gyurka beülhet a 
nagy gazdagságba. Az egyik posta 
meghozta Fergsohn levelét is. Rész
letesen megírta, hogy miből áll Iste
nes vagyona s felajánlotta Gyurká
nak segítségét. Oly nagy hálára van 
kötelezve Istenes iránt, hogy örökö
seinek is igyekszik jó szolgálatot tenni.

Gyurkáék elhatározták, hogy a vá
rosba mennek lakni. Főleg a gyere
kek miatt tették, de amúgy is érezték, 
hogy ekkora gazdagság mellett nem 
lehetne úgy élni, hogy az hivalkodás
nak ne lássék a falu egyszerű népe 
előtt. A szomszéd vármegye székhe
lyén kerestek egy kis kényelmes úri 
házat, megvették, berendezték, ez
után majd ott laknak. Városban a 
gyerekek is mindenféle iskolát meg
találnak, így a szülői tekintet vigyá- 
zása alól sem kerülnek el olyan korán.

Eljött az utolsó nap. A faluban 
már mindenkitől elbúcsúztak. Most 
még papékhoz, meg tanítóékhoz megy 
együttesen az egész család. Hálálkodva 
köszöngetik a jóságot, amiben része
sültek. A tisztelendő úrral külön is 
félrevonult Gyurka s lassan, komolyan 
beszélgetnek. Az asszonyok előtt úgy
látszik nem titok, amit beszélnek, mert 
nem Gyurka, hanem a tisztelendő úr 
arcát fürkészik. De arról csak öröm 
sugárzását olvashatják le. Kezét Gyur
ka vállára teszi, úgy helyesel a sza
vaihoz.

Másnap indulnak. Éppen úgy, mint 
valamikor az Amerikába indulókat, 
a templomtéren nagy néptömeg állí

totta meg. Ott van az egész falu. 
Le «Jcell szállni egy utolsó kézszorí
tásra, pedig hej 1 nem is olyan köny- 
nyű dolog az a búcsuzkodás a meg
szokott, régi kis falutól. Azután meg
indul üresen a szekér, emberek, asz- 
szonyok, gyerekek szép csöndesen 
hömpölyögnek utána. Az utolsó ház
nál hirtelen mélybe szakad a kocsiút, 
ott megállnak.

Az öreg tisztelendő úr megfogja 
Gyurka kezét: — Isten áldjon meg 
édes fiam mindnyájatokat I. . .  Az 
egész falu nevében búcsúzom tőletek,
— folytatja reszkető hangon, — meg
szorítom kezeteket s megáldlak tite
ket !. . .  Ami nemeset és jót tettetek, 
azért pedig áldjon meg az a jó Isten, 
aki olyan csodálatos jósággal vett 
körül éltetekben!. . .  Isten veletek! . . ,

Jó is, hogy a lovak ficánkoltak, 
mert ugyan kicsoda bírná ki könnye- 
zés nélkül. Hamar felpakolódnak, még 
egy kézszorítás, egy búcsúszó, már 
indul is a kocsi. Alant a domb túlsó 
oldalába kanyarodik az út. De azért 
mind ott állnak s várják, míg a hegy 
fehéren szalagozó meredekjén megint 
előtűnik a zörgős alkotmány. Mit is 
mondanának a bennülők, ha vissza
tekintve, üresnek látnák a falu véget 
s nem lóbálna senki fehér kendőt a 
távozók után ?

A tisztelendő úr felemelte kezét.
— Emberek I a Földes Gyurkának 
tett ígéret eddig nem engedte, hogy 
szóljak. De most már elmondhatom, 
mivel búcsúzott el falunktól. Ide hall
gassanak ! Cserepes házát, belsőségét, 
kertjét községünknek ajándékozza 
óvoda céljára. Birtokát is a községre 
hagyja, minden esztendőben az legyen 
a haszonélvezője, kinél nyáron leg- 
dúsabban aratott a Maros ezüstös 
kaszája. Gyülekezetünknek ötven ezer 
koronát adott örök tőkéül, Istenben 
boldogult édesapja emlékére. Hogy 
pedig kegyelmetek ne vegyenek ván
dorbotot s ne kényszerüljenek ki 
Amerikába, házuk- és földbirtokukról 
leveszi az adósságot. Azt mondta, 
álljon mindenki munkáskézzel saját 
földjén, félje Istenét, segítse ember
társát, akkor majd boldogul községünk 
és erősödik nemzetünk!

Templomi csöndesség borul a tö
megre. Az emberek némán állnak 
egymás mellett s a csodálkozás le
zárja ajkukat. Szó nem rebben, hang 
nem hangzik, de a szívek összedob
bannak s a szemekben néma istenál
dásként megjelenik a szív meleg 
érzésének csillogó könnycseppje. A 
hegy meredekjén feltűnnek a vígan 
poroszkáló székely lovak s tisztán

látszik, hogy a szekérben ülők meg
fordulnak s kezükkel integetnek visz- 
szafelé. Megmozdul a tömeg, meg- 
szélednek a szorosra zárt sorok, 
mindenki látni akarja őket. Leröppe
nik a kalap, felemelkednek a karok 
s kendők lobognak a harmatos reg
gel szellős szárnyán. A szekér meg 
nesztelen csöndességgel távolodik a 
nagy messzeségben. Amint a fehéren 
világító úton befordul a kopár hegy- 
hajlásba, mintha diadalszekér suhanna 
arany napsugáron s Isten szeretete 
vinné az emberi jóságot ismeretlen 
világok felé. Vége.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Házban nincs, Tanyát a sátán ütött ott, 
Hiányzik ott a legfőbb kincs, De Isten nem let hajlékot.
Szeptember 20. vasárnap, Rom. 1. 16, 3—15. 

„ 21. hétfő, I. Péter. 3, 1 — 12.
„ 22. kedd, Titus. 2, 1 — 10.
„ 23. szerda, I. Kor. 14, 33—40.
, 24. csütöitök, I. Kor. 11, 5—16.
„ 25. péntek, I. Ján. 1, 12—29.
„ 26. szombat, I. Ján. 4, 7—21.
, 27. vasárnap, Máté 13, 31—35.
, 28. hétfő, Máté 13, 1—23.
„ 29. kedd, Máté 13, 24—30.
„ 30. szerda, Máté 13, 36—46.

Október 1. csütörtök, Máté 13, 47—52.
„ 2. péntek, Márk 4, 21—29.
, 3. szombat, Lukács 13, 1—9.

Az o lv a só k h o z .
Nehéz időben közeledünk ahhoz az 

időhöz, midőn megindul a Harangszó 
ötödik évfolyama. Isten iránti hálá
val, jóakaróink iránti köszönettel s 
olvasóközönségünk iránti igaz szere
tettel zárjuk le az elmúlt évfolyam 
munkálkodását. Annyit talán hival
kodás nélkül elmondhatunk, hogy 
igyekeztünk a magunkra vállalt fel
adatot elvégezni. Vallásos szellemet, 
evangéliomi hűséget, egyházszeretetet, 
komoly, tisztességes életfelfogást vit
tünk a hajlékokba, akár versben, akár 
értekezésben, elbeszélésben, vagy is
mertető cikkben szólaltunk meg. 
Hisszük is, hogy szavunk nem volt 
pusztában elhangzó szó.

Az új évfolyam elé nehéz agodal- 
makkal tekintünk. A háború érckeze 
súlyosan ránehezedik népünkre. Csa
ládi boldogságok rombadőltek, család
fők, kenyérkeresők vértanukká lettek 
és lesznek a harcmezőn. Drágaság és 
pénztelenség előre vetett árnyéka bo
rong előttünk.

Annál inkább kérjük az olvasókat, 
kérve kérjük a mi régi, hű táborun
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kát, ne hagyják cserben a Haranq- 
seót. Fennállásunk, egész létünk bi
zonyos számú előfizetőhöz van kötve. 
Ne maradjanak tehát el a régiek, 
inkább gyűjtsenek új barátokat és új 
előfizetőket. Nehéz időben, nehéz

szomorúságban még nagyobb szük
ség lesz olyan meghitt jóbarátra, mint 
amilyen a Harangszó. Ne zárják ki 
házukból, tegyék asztalukra 1 Hadd 
vigyen minden hajlékba vallásosságot, 
egyházszeretetet, hasznos ismereteket,

gyönyörködtető szórakozásokat! . . . 
Hadd hangozzék mindenfelé a régi
nél is messzebb téren, érces szavá
val a Harangszó!...

Adakozzunk a Harangszó terjesztésére!

A z e g y h á z  k öréb ől.
Esküvő. Endreffy János lajoskomáromi 

lelkész, lapunk munkatársa szeptember hó 
9-én vezette oltárhoz Hajek Hermát, lapunk 
munkatársát Pozsonyban.

Tanítóbeiktatás. A lajoskomáromi ev. 
egyház egyhangúig megválasztott másod
tanítóját, Mezősi Árpádot, szeptember 13-án 
iktatta hivatalába ünnepélyes eskütétellel a 
gyülekezet lelkésze.

A sebesült katonáknak. A  rá b a k a p i- i  
evan g. gyü lekeze t asszonyai őszinte szívvel, 
hazafias érzelmekkel elteltve buzgón fára
doztak azon, hogy ezen váltságos időben 
áldozzanak a haza oltárára.

A nemes szivek, két gyülekezeti tagunk
nak fáradozását nem hagyták eredmény
telenül, csaknem kivétel nélkül minden asz- 
szony meghozta a maga ajándékát, 78 drb. 
fejpárna és több drb. törülköző gyűlt össze 
sebesült katonáinknak. A nemes szivek ezen 
adományait rendeltetési helyére elküldöttük.

A  m a g ya rszo m b a th e ly i ev. g yü lek eze t ke
belében egy nemeslelkü uriasszony Boór 
Lajosné leányaival együtt kezébe vette s 
diadalra vezette a felebaráti szeretet mun
káját. A hivek áldozatkészségét mutatja, 
hogy 110 párna, sok huzat és fehérnemű 
gyűlt össze.

A  s ik á to r t ev gyülekezetben  szintén nagy 
eredménnyel járt a gyűjtés, mit a gyüle
kezet papnéja, Pócza Ferencné végzett. A 
hívek egymással vetélkedtek az áldozat- 
készségben.

B e z i (G y ő r-m .)  kisközségben  a lakosok 
a sebesültek részére összegyűjtöttek 102 
v ánkost, 204 vánkos-huzatot, 135 darab alsó 
ruhát, 65 darab törülköző kendőt 100 da
rab egyéb az ápoláshoz szükséges cikket. 
A katonák részére 35 hósapkát s körülbe
lül 150 darab testvédőt (has-, láb- és csukló
védőt.) Hasonlólag igen szép eredménnyel 
gyűjtött Bezi vei szomszédos Enese község 
is. Külön Bezi egyházközség a „Vöröske
resztnek“ 50 koronát, a bevonultak család 
jamak segélyezésére 50 koronát adott, a 
bevonultak személyi egyházi adóját pedig 
elengedte 200 korona értékben.

Oh adná a jó Isten, hogy akik ezen ál
dozatkészség felhasználására szorulnak, 
minél előbb meggyógyulva folytathassák a 
dicső munkát és szeretteik majd örömmel 
zárhassák őket karjaikba.

A nemesládonyi ev. nőegylet a nemes- 
ládonyi hadbavonultak, illetőleg családjaik 
segélyezésére jótékony pénzgyűjtést ren
dezett, amelyhez a hívek a következő ki
mutatás szerint járultak hozzá :

Trsztyánszky Sándorné 1 K, Teke Jánosné 
50 f, Dómján Istvánná 50 f, Seregély Sán 
dór 50 f, Esze Mihály 10 f, Takács Erzsé

bet 60 f, özv. Kiss Sámuálné 60 f, Mór 
Rozália 20 f, Mór Sámuelné 20 f, Hettin- 
ger Istvánná 20 f, Hettinger Teréz 20 f. 
Molnár Jánosné 60 f, Hollósi Józsefné 1 K, 
Mens Lajosné 20 f, Lőrinc Józsefné 10 f, 
Jós Györgyné 40 f, Fekete Istvánná 30 f, 
Matus Sándor 50 f, Seregély Pálné, 60 f, 
Schuster Jánosné 20 f, Kiss Istvánná 20 f, 
Horváth Józsefné 10 f, Horváth Margit 20 f, 
alsó Horváth Istvánná 40 f, Horváth Samu 
40 f Sárossy Sándor 40 f, Németh Lajos 
10 f, Ments József 40 f, Kiss Sándor 40 f, 
Schlesinger Lajos 40 f, Vörös Samuné 20 f, 
Mogyorósi Pálné 50 f, Bokor Jánosné 20 f, 
Horvát István 20 f, Sárdi Gáborné 20 f, 
Perenyei Jánosné 20 f, Perenyei Irma 20 f, 
Perenyei Fáni 20 f, Jós Józsefné 60 f, Pe
renyei Ferencné 90 f, Perenyei Lina 50 f, 
Molnár Lajosné 40 f, Erős Józsefné 30 f, 
Csuka István 30 f, Ménes Samu 40 f, Ménes 
István 20 f, Ménes Lina 20 f, Horváth Ist
vánná 20 f, Jós Anna 20 f, Jós Péterné 
30 f, Kiss Zsigmondné 30 f, Kiss Lajosné 
40 f, Barcza Dénesné 1 K és Szalay Pálné 
80 fillér.

A nemesládonyi ev. nőegylet külön ado
mánya 5 korona. Megjegyezzük, ha nemes
ládonyi nem fog segélyre szorulni, úgy a 
gyűjtött összeg fölött „a hadbavonultak 
családjainak országos segélyező bi ottsága“ 
rendelkezhetik.

Itthonról.
Gondoljunk a téli élelm ezésre. A há

borús helyzetben kötelességünk minden 
olyan alkalmat felhasználni, mely a közélel 
mezés zavartalan biztosítását előmozdítja. 
A tél folyamán különben is több gondot 
és nehézségeket okozó közélelmezést meg- 
könnyíthetjük azzal, hogy abba a gyümölcs
ös zöldség-konszervek használatát beilleszt
jük. Most a nevezett termények bőségének 
idején sok olyan gyümölcs- és zöldség-féle 
kallódik el, mely később a legegészségesebb 
táplálékot szolgáltatná. Hogy ez a cél meg
valósítható legyen, a földmívelési miniszter 
összes szakintézményeit arra utasította, 
hogy a felszerelésükben levő aszalókészü
lékeket magánosoknak is díjtalanul rendel
kezésére bocsássák, és pedig a jelentkezés 
sorrendje szerint.

A n a g y v ilá g b ó l.
Az új pápa. Az új pápa Della Chiesa 

olasz bibornok lett, aki mint pápa a XV. 
Benedek nevet vette föl.

Grabonaáralí.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1914. évi szept. hó 17-én.
Buza 31.—, Rozs 22.—, Árpa —.—, Zab 

19.—, Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

SÁNDOR FERENCZ
T0R0NYÚRA6YÁRA

K Ö R M E N D .

Legmagasabb kitüntetések.
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Precíziós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyság, negyed és óraverő szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fize
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmentve. 33

Számtalan elism erő bizonyítvány.

S z a ló k y  Z s ig m o n d
szobrász és kofámgó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szenthárom ságtér. 

Hom okkő-, m árvány-, gránit-, 
sy en it sirköraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Epületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 34
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Evang. tanítónőt keresek három nép- és két pol
gári iskolai gyermek mellé. Ajánlkozók szíveskedjenek 
levélben mihamarább hozzám fordulni. Ki s s  I s t v á n ,  
Ifigenia (Tolnamegye), p. Tolna. 1—2

Okleveles tanítónőt keresek elemi iskolába járó há
rom gyermekem tanítására. Az állást legkésőbb október 
1-én kell elfoglalni. Levelek a következő címre küldendők: 
Co n r á d  Rezső,  iobaháza, U. p. Rábatamási. 1—2

ANGSTER JÓZSEF és FIA
orgonaépitök.

Két arany, 1 ezüst és 1 nagy milleniuml éremmel, a 
pécsi oroz. kiállításon állami aranyéremmel kitüntetve. 

Alapíttatott 1867-ben.

Orgona- és harmoniumgyár Pécsett
— A budapesti bazilika nagy orgonájának építői. —

Ajánlják kitűnő hangú és erős szerkezetű 
légnyomatú és elektromos berendezésű

R G O N Á I K A T
a legjutányosabb árak mellett művészi kivitelben. Raktáron kitűnő hangú

h a r m o n iu m o k  m inden n a g y s á g b a n .
E lektrom os fújtató készülékek. 33

Arjcffjzék.t kiránatra Ingyen küld u  „Egyházi Mülpar“ ezerkeaztdaége.

A dunántúli ev. egyesület szép színes konfir
mációi emléklapjai megrendelhetők Kapi Béla ev. 
lelkésznél Körmenden. 25 darab ára 5 korona. Cso
magolás és postadíj 1 korona.

$
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ll£137SS C II
Elsőrendű haranggyar, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MÁRTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszereld gyár

Budapest, Rózsa-utca 51-53.
Alapítva 1808. Telefon 77—61. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m .: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, esetleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok kicserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat jutányos áron. 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kívül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
emelőket; üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisz tességes kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 

Kívánatra saját költségem en utazom a helyszínére.
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Feiwei
H

utódai
első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,

i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  34
tomakcszülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K olozsvári-u tca  13.

Ái-jeg’yarólc ingyen és bérmentve!

POHL GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
Gyártmányai:

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj mótorok.

T u r b i n á k .
34

Malomberendezések.
Téglagyártó gépek.

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV kiadása
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

6-—
8.—

12. —
12*

Félvászon kötésben, táblá'i kehellyel..........................................K 2.20
Egószvászon „ „ „ tokkal, vörös metszéssel „ 2 80
Egyszerű bőr „ „ „ * arany „
Párnázott n „ „ „ dobozban „ „

„ borjubőr „ „ „ „ „ »
Műelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal n B » 12*-
Dallamos könyvecske a Kér. Enekeskönyvhöz....................... .....  —.24
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek meg, 25% árengedményben részesülnek, do a szállítási költ
séget mindenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell viselnie.
HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

S. K O V A T S  
MENYHÉRT
mű-orgona építő Intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 
átalakításokat, javítást,

_______  hangolást mérsékelt árak
mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harraóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

azok javítását és hangolásét._________  29

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemú könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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F O H Á S Z .
Mennyben trónoló Atyánk, 
Csillagszemmel nézz te ránk, 
Reánk, akik Hozzád való, 
Példaadó hűségünkben 
Soha nem fogyatkozánk.
Te igaz, Te szent, Te nagy,
Ki a jóság tükre vagy,
Ki bajunkban közel voltál,
Száz veszély közt felkaroltál, 
Eztán is velünk maradj!
Villámostoraival
Ne érintse a vihar
Ezt a földet, szép hazánkat,
Melynek védelmében fárad
Milliónyi férfikar.
Lelked szárnyaljon velük, 
Acélozd meg fegyverük,
Hogy amerre csak napod süt,
A magyarnak dicsőséget 
Szerezzenek mindenütt.
Diadalra diadalt 
Arasson a férfikard ; .
S népedet, mely soha még úgy, 
Mint most, egyet nem akart, 
Isten, áldd meg a magyart!

TÓTH DEZSŐ.

Is ten t féljük, de senki 
m ástól nem f é l ü n k ! . . .

Irta: Jakab Iván.

„Mi németek féljük az Istent, mást 
nem a világon 1“ A német egység meg
teremtőjének, a német nemzeti nagy
ság megalapozójának: Bismarcknak 
e szavai jutnak eszembe, midőn arra 
az óriási harcra gondolok, mely ma 
Európát megremegteti. A hitnek, Is
tenbe vetett bizalomnak fenséges meg
nyilvánulása a vaskancellár kijelen
tése, ez az alap, melyen a német 
népnek állni kell, hogy igazán nagy 
maradhasson. Majdnem egy fél szá
zad múlt el, mióta e szavak elhang
zottak, s e szavak a németség ben- 
sejében mint drága kincs lakoztak. 
A hitnek erejéről tett bizonyságot a 
német nép feje, a hatalmas császár, 
ki látva a nagy megpróbáltatást, mely 
népére vár, így szólt: Menjetek a 
templomokba imádkozni!

A rettenetes küzdelmekben meg
mutatja Németország a világnak: Mi 
németek féljük az Istent, tehát senki
től a világon nem félünk. Nagy, félel
metes hatalmak együttes törekvése,

hogy a németségnek Európa szívében 
elfoglalt helyét megszüntesse, hogy 
világkereskedelmét megtörje.

A tudományban, művészetben, ipar
ban, kereskedelemben birt vezető sze
repét akarják elragadni tőle s a zász
lót, melyét magasan tart kezében a 
többi nemzetek felett, ki akarják ke
zéből csavarni. Németország az egész 
világon vezet! mondá a német csá
szár néhány év előtt s nemcsak a 
béke gazdag eredményei, hanem a 
háború eseményei, szörnyű küzdel
mei is igazolják kijelentését, mert 
Németország vezet a világon a többi 
népek előtt 1 Hadseregének szervezett
sége, hadi tudományának fejlettsége 
csodálatot kelt ellenségeiben, fegyelme 
páratlan, az elsőtől az utolsóig egy 
érzelem hatja át a szívet, egy gondo
lat tölti el a lelket: a hazáért öröm-’ 
mel feláldozni mindent! Ezen a lel
kesedésen, önmegtagadáson megtörik 
az ellenfelek ádáz ostroma. Az első
től az utolsóig mindnyája hős, mind
nyája jellem.

A sok fényes haditett közül csak 
egyet emelek ki, a Magdeburg hadi
hajó katasztrófáját. Az ellenséges ha
jók mint ércfal veszik körül, a lövé-
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sektől a hajó inog és kezd sülyedni. 
A kapitány a legénységet távozásra 
hívja fel, ő a hajón marad. Az el
merülő hajó parancsnoki hidján állva, 
búcsút int kezével s így szól: Isten- 
veletek baj társak ! Ő Felsége a császár 
hurrá I A hullámsír betakarja. Amely 
népben a lángoló lelkesedés ily pél
dái napirenden vannak, abban a nép
ben magasabb erők, örökbecsű er
kölcsi értékek lakoznak, melyeket el
pusztítani nem lehet. A kötelesség
tudásnak ily nagyszerű megnyilvánu
lása ellenállhatatlan hatalom a milliók 
lelkében, mely megállítja útjában az 
ellenséget. Utolsó gondolata, utolsó 
szívdobbanása, utolsó lehellete a csá
száré, ki kötelességet bízott rá. Az a 
nép, mely a hűségnek, lelkesedésnek 
ily példáit mutatja, érzi nagyrahiva- 
tottságát, vezetésre való jogát a többi 
népek közt.

A német a kötelesség népe. A 
königsbergi nagy bölcs, Kant kijelölte 
az irányt, melyen haladni kell a nép
nek, hogy naggyá, hatalmassá legyen. 
Ami kötelességed, azt be is tudod 
tölteni 1 Nemcsak azért nagy a német
ség, mert sok kiváló férfia volt s van 
ma is, hanem azért, mert a nép 
minden rétege át van hatva a köteles
ség teljesítés tudatától, mert minden 
egyesben él a lelkiismeret szava: 
Ami kötelességed, azt be is tudod 
tölteni I A német kereskedő minden 
gondolatában, cselekvésében, törek
vésében kereskedő. Ezt mondhatjuk 
bármely foglalkozású embert figyel
jünk meg. Igazán szeretni hivatását, 
annak élni s annak szolgálatában 
meghalni, a német nép erénye I

Vezető szerepre való hivatottsága 
megérzik rajta, mert kiválósága, szor
galma, komoly törekvése mindenütt 
kiemelik az átlagból. A nagy német 
bármerre viszi őt sorsa, mindig fel
küzdi magát az elsők közé.

Európában elfoglalt vezérszerepét 
első sorban az orosz és francia nem
zet nézte irigy szemmel. Az angol, 
mint a világkereskedelemben félelmes 
vetélytársának letörését venné szíve
sen. A mostani háborúban az a kér
dés dől e l: Németországé, vagy másé 
legyen-e a vezérszerep Európában ? 
Tudományban, művészetben, iparban, i 
kereskedelemben a németség meg
mutatta, hogy az övé, most a harc 
mezején kell elsőségét kivívnia. A 
munkamezőn legyőzte embertársait, 
most a véráztatta harcmezőn kell a 
versenytársakból ellenfelekké vált ha
talmakon diadalt aratni.

Azt az erőt, lelkesedést, kitartást, 
melyet jellemző sajátságaként ismer- 1

tünk a béke idején, beleviszi harc
modorába is. Az elhatározásnak, 
gyors cselekvésnek népe. Ha az ellen
felek száma nő, növekszik bizalma, 
kitartása, mert minden német katona 
Bismarck jeligéjével megy a hadba 1 
Mi németek féljük az Istent, de e 
világon nem félünk senkitől 1

A francia nemzet, az egyik ellen
séges szomszéd nagy és művelt nép, 
de műveltségéből hiányzik a vallásos
ság. az istenfélelem. Megszoktuk, 
hogy minden, ami könnyelmű, francia 
eredetű. A másik ellenfél az orosz, 
melyet zsarnokság tart össze. A nem
zeti nagyság gondolata e népet át 
nem hatotta, ez ismeretlen előtte, e 
nép csak a félelmes cári hatalmat 
ismeri, mely előtt vakon meghajol. 
A harmadik hatalmas ellenfele Német
országnak Anglia, mely féltékenyen 
látta Németország erősödését. A világ
kereskedelemben az angolnál ifjabb 
a német. Az utóbbi években kifejtett 
nagyfokú tevékenysége, körültekin
tése s eredményes munkálkodása 
folytonos izgalomban tartotta Angliát. 
A kedvező helyzet felismerésében s 
felhasználásában a német ügyesebb 
az angolnál. Pl. a 250 km. hosszú 
bagdadi vasút kiépítésével Elő-Ázsia 
forgalma s piaca az övé. Anglia csu
pán azért avatkozott bele az európai 
háborúba, hogy Németország tengeri 
kereskedelmét elvegye, kedvező alka
lomnak tartá a háborút arra, hogy 
leszorítsa a neki oly kellemetlen ver
senytársát a tengerről.

Évek óta versenyeztek a harcban 
álló nemzetek kiválóságai a tudomány, 
művészet terén az elsőség pálmájáért. 
Ez a verseny éreztető jótékony ha
tását a népek életében, de egyik nép 
sem dolgozta fel oly eredményesen 
a haladás, fejlődés vívmányait, mint 
a német. E nép magáévá tette kitű
nőségei, szellemi nagyjai eszméit, 
törekvéseit, átértette gondolataiknak 
a jövőre kiható fontosságát. Elveszni, 
elkallódni nem hagyta a tehetséget, 
az erőt. Az elmélkedésre hajló komoly 
német szívesen lapozza tudósai köny
veit. Nem egyes kiválóké Németor
szágban a tudomány, műveltség, 
hanem mindenkié. S most az erők 
összecsapásakor a iskolázott, fegyel
mezett ész uralja a testi vágyakat s 
a megpróbáltatásokat, fáradalmakat 
könnyebben tűri az, aki az önuralmat 
megszokta. Fegyelmi kihágás nincs 
e hadseregben; mindenkit meglep 
az a bámulatos egyöntetűség, terv- 
szerűség, mely kiváló ismertetőjele 
a német katonaságnak.

Vannak kérdések, melyeket Bis- 1

marck szerint csak vassal és vérrel 
lehet megoldani, flyen a mi napjaink
ban felszínre vetődött kérdés, melyre 
feleletet a háború ad. Óriási mérkő
zéseknek lesz még színhelye Európa 
szárazon és vizen, de a küzdelmek 
hosszú, tartós békének a zálogai.

A németek nagy császára annak 
a Bismarcknak tanítványa, ki a jel
szót a német nép számára erős hittel, 
bátor lélekkel kiadta. Jó tanítvány 
is, mert a kivívott győzelemért hálát 
adni Istennek, első kötelességének 
ismeri. Buzgó evangélikus, ki evan- 
gyéliomi hitéről hatalmas szónoklásai
ban bátran tesz bizonyságot s ezek 
hallatára minden német alattvaló szíve 
hevesebben dobog a lelkesültségtől. 
Valóban a tanítvány itt tökéletes, 
mert az ő mesteréhez hasonló. (Luk. 
6, 40.)

Igaz ügyének tudatában bizton re
méli a német nemzet a diadalt. Mint 
hű s egyetlen szövetségesünknek 
győzelmei a mienk is, mert közös 
ellenségek ellen harcolunk. E harcok
ban legyen biztatónk, bátorítónk az 
a szent meggyőződés, hogy közös 
győzelmünk az igazság, bátorság és 
nyíltság győzelme a hamisság, meg- 
hunyászkodás és álnokság felett.

Mi a so k ?
Rajz. Irta: Gáncs A ladár.

Friss gabonával ballagtunk a vá
ros felé, két év előtt történt, így ősz 
táján. Balról mellettünk a Ság hegye 
bujkált az utmenti fák között félén
ken előre, mintha szégyelné, hogy a 
puskapor oly esetlenre csorbította fe
jét. Alattunk a szekér döcögött ne
hézkesen s olyan jólesett elhallgatni 
a nyikorgásán, amint gondolataink 
beszélgettek vele.

— Lássa, már hogy ennek a hegy
nek sem hagytak békét 1

— Hát bíz, nem hagytak, nem is 
hagyhattak 1 — felelte öreg kocsi
sunk kicsit kétértelműen.

— Az emberi kapzsiság ebbe is 
beleharapott — szóltam én újra, ő 
pedig kivette szájából a pipát, mint 
akinek valami jó ötlete támadt.

— Aztán mégse törött beléje a 
foga 1 — És mosolygott hozzá. Jó- 
izűn-e, vagy csak úgy kesernyésen ? 
De mosolygott. Nekem sehogy sem 
volt kedvem most arra.

— Hogyan, Józsi bácsi, maga nem 
sajnálja, hogy így bánnak el az Is
ten jószágával ? Hát magának nem 
fáj, hogy kikaparják a földről ezt a
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szép hegyet, azt újat csinálni majd 
senki nem tud helyette I

— Már hogyne fájna, jó uram, 
nekem is I Az öregapám öregapját is 
ez a hegy köszöntötte mindennap, 
mikor munkára ment; pedig tudom, 
mire jól meghalunk, — ha így megy, 
— nem marad belőle csak a helye, 
az is üresen. Pedig mennyire hozzánk 
nőtt ez a hegy, amióta világra nyí
lott a szemünk. Igazán, hogy olyan 
az mindenikünknek ott az ég pere
mén, mint az Isten köszöntése. Ha 
feljött a nap, az mondott először jó
reggelt nekünk, s ha leszállt az este, 
az mondott elsőnek jóéjszakát. A 
munkában is olyan volt, mint egy 
eleven biztatás. Ha szelíden kéklett 
felénk, akkor tudtuk, hogy ma nem 
kell félteni a rendet, ha meg hara
gosan elsötétedett, ugyancsak meg
sürgetett párszor a dologban. Dehogy 
sem sajnálom én, uram, szegény fe
jét, hogy most ily csúffá tették; de 
mihaszna neki, ha egyszer így kell 
lennie!

Látszott rajta, hogy valamit még 
elnyelt, amit nem akart kimondani 
rá. Elszomorodott, észrevettem, azért 
nem is faggattam tovább s egy da
rabig ott évődtek gondolataink me
gint a szekér öregbeszédes nyikor
gásán.

— Hát azt hallotta-e, hogy háború 
készül ? — kérdeztem lehetőleg nyu- 
godtra szabva hangomat. Gondoltam 
így is nehezen esik az a szivének; 
két fia volt egyszere katonáéknál s 
az egyiket, már épen kezdte haza
várni.

— Nem hallottam. De úgy is az 
keék már épen ! Úgy se , segít ezen 
a világon már más, mint egy nagy 
háború, vagy egy nagy kolera I Hi
szen így csak nyomorúság az élet! 
Az a baj úgyis, hogy sok az ember!

Megérzett a szavain, hogy félig ké
szen voltak már előre, hogy aligha
nem ez volt, amit az imént még ma
gába nyelt. Megéreztem rajta hogy 
nem is gondolta át most igazán, mi 
az a háború, csak onnét lehet, hogy 
oly kurtán, hidegen bánt el vele. De 
azért nem akartam keseríteni, hogy 
eszébe hozzam két katona fiát, hogy 
megkérdjem tőle: „Tudja-e Józsi bá
csi, hogy a sok emberbe maga is be

leesik, s hogy a kolera például, iga
zán nem tenne ám kivételt, de sen
kivel!“ Nagyon meglepett, hogy épen 
tőle hallok ilyen feleletet. Mert az 
öreg Józsi nem tartozott azok közé 
a faluban, akik csak szájhősködésben 
voltak legelői; komoly, jóravaló mun
kásnak ismerték, aki mindig első 
kaszás-kapás volt legénykorától fogva. 
Sohasem hallottam panaszkodni, hogy 
valamivel elégedetlen lett volna. Va
lóban rosszúl esett most tőle is ilyet 
hallanom.

— Bizony, én is azt mondom, kell 
már a háború ennek a világnak; kell, 
mert az talán még legjobban tudna 
segíteni rajta szemlátomást. Valami 
nagyon felszaporodott benne, azt 
mondom én is, valami nagyon sok 
már benne. De én nem úgy monda
nám, mint maga, Józsi bácsi. Nem 
magában az ember a sok e világon, 
a rossz ember a sok; nem az ember 
a sok, hanem a rossz, az a sok; a 
bűn az a sok. . .  — Aztán nem szól
tunk róla többet.. . .

Azóta két év múlt el épen s mi 
akkor elmaradt, most megjött: a há
ború. Hiába várta haza őszre máso
dik fiát is az öreg Józsi kocsis. Még 
inkább az elsőt is elvitték megint 
vidám nótázással, siratós dalokkal. 
Egyszer csak nemsokára azt kezdik 
beszélni faluhosszat, hogy mégis csak 
itthon lesz az őszre az öreg Józsinak 
mind a két fia. És való, meghozták 
őket lassú szekéren, hamar egymás
után. Az öreg Józsi nem nyughatott, 
míg ki nem kérte őket a piroskeresz
tes fehér kórházból. Mondták, na
gyon boldog volt; csonkán bonkán, 
mintha még jobban szerette volna fiait. 
Hanáluk jártam, nekem is feltűnt, hogy 
oly sokatmondóan néz a szemembe, 
mintha szeretne velem valahol me
gint úgy kettesben találkozni. Egy
szer aztán sikerült neki, de nem tudta, 
hol elkezdeni.

— Nos, Józsi bácsi, — adtam ke
zére a szót — most itt a háború, 
magánál már nagyon is ' itt van. 
Tudja-e most is azt mondani róla, 
hogy úgy is ez keék?

— Tudom bizony, — szólt ezút
tal a megadás hangján. — Azt is 
tudom, hogy alig azért kelletett, mert 
az ember volt a sok. Hiszen, ha a

két fiamra nézek, — Isten tudja ho
gyan, — a dologban nem ér most 
a kettő egy gyereket, a gondban pe
dig embernek egy kitesz kettőt; és 
mégis. . .  — Az Isten tudja hogyan —- 
csak megvagyunk így is és bízom, 
hogy megleszünk ezután is, talán 
jobban, mint eddig, mert — Isten 
tudja hogyan — most látom csak, 
más is van az életben, mint csupa 
nyomorúság, még a szegény ember 
gyerekének is van más is. Ügy van, 
uram, nem az ember a sok a vilá
gon ; más az, — ami a sok.

— Lássa, Józsi bácsi, hogyan örü
lök én annak, hogy maga is így látja 
s most csak azt kívánom magának 
is, meg magamnak is, hogy mentül 
előbb mondhassuk ezt úgy: ,Nem 
az ember volt a sok, valami más 
volt a sok ebben a világban, de 
csak volt. . .

Miért fizetek elő a H arangszóra?
mert épít, 

tanít,
szórakoztat, 
olyan olcsó, hogy a leg
szegényebb is elbírja.

Hí a haza . . .
(Nótahangok Amerikából.)

— Isten áldja burdos gazdám, 
Örökre megválunk. ..
Miért, fiam ? Panaszod van ?
Nincs jó helyed nálunk ?

— Nincs panaszom, sőt a lelkem 
Betölti a hála,
Akárcsak hon, az apámnál,
Úgy voltam itt nála.

Fájdalommal mondok búcsút, 
Könnybelábadt szemmel:
Ne marasszon, édes gazdám, 
Énnekem mennem kell.

Nincsen itt már maradásom.. . 
Jobb, ha nem is kérdi,
Olyan régi amerikás,
Talán meg sem érti.

Rátört a sok ellenség most 
Elhagyott hazánkra,

Elmaradottnak tekinthetjük azt a közsé
get, ahol fogyasztási szövetkezet nincs 1

A fogyasztási szövetkezetek révén szerezheti be 
egy-egy falu népe mindennemű háztartásig és gazda
sági cikkeit és italszükségletét a legjutányosabban, 
úgyszintén hamisítatlan minőségben. — Amelyik köz
ségben fogyasztási szövetkezetét akarnak létesíteni, 
a mozgalom kezdői forduljanak útbaigazításért a

a Magyar Gazdaszövetség Fogyasztási és 
Értékesítési Szövetkezetéhez, Budapest
IX., Közraktár-utca 34. üzóm.
(Saját palotájában.) — A HANGYA kötelékéhez ma 
már több mint 1200 fogyasztási szövetkezet tartozik 
■ 50 millió korona évi forgalommal. ■ ■■

35 Levéloím: HANGYA, Budapest, postafiók 109. szám.
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Hogy a büszke magyar zászlót 
Porig megalázza.

Édes gazdám, búcsúznom kell,
Áldja meg az ég is . . .
— Megállj fiam. Nem úgy van az, 
Veled megyek én is..  .

A H a ran g-szó  előfizetési ára 
egy évre 2 korona 50 fillér, csoportos 
küldés esetén 2 korona.

Egy harcos a lnblini csatáról.
Egyetlen harcos egymaga nem adhat 

számot a csatáról, hol győztünk, 
merre vártunk, mi ellen vonultunk 
fel, mert a csatatér beláthatatlan s a 
terveket vagy az elért eredményeket 
a közlegény vagy alantas tiszt nem 
tudhatja. A csata, hevében tett meg
figyelések gyakran megbízhatatlanok 
is és akkor közelíthetik meg legjob
ban a valóságot, a mikor az illető 
csak közvetlen körülötte történt dol
gokról beszél. Ezek is gyakran igen 
jellemzők s élénk képet vetnek az 
egész ütközetre. Egy krakói bankhi
vatalnok, ki mint tartalékos vett részt 
az orosz csatában és Lublinnál meg
sebesült, ezeket mondotta a saját 
harcairól:

— Lövésre készen feküdtünk a 
rajvonalban, mikor a távoli erdő szélén 
orosz gyalogság mutatkozott. A zöld 
fűvön kitünően láttuk őket. Szélcsend 
volt s némaság ült a tájon. Hirtelen 
oldalról megjelent egy kis lovasosz
tag. A mi huszárjaink. Egyidejűleg 
gépfegyverek kelepelése s ágyúdör
gés kezdődött. Az orosz gyalogság 
előbbre jött s tüzelni kezdett a lovas
csapatra.

— E közben mi felugrottunk, előre 
masíroztunk, időről-időre megállottunk 
és lövéseket tettünk az ellenségre. 
Tisztjeink rettenthetetlen bátorsággal 
vezettek minket. A golyók süvítése 
mind sűrűbb lett és én úgy éreztem, 
hogy a mi osztagunkban senki élet
ben nem maradhat s egyikünk sem 
érheti meg, hogy hadoszlopunk cél
ját elérje. Már jókora utat tettünk, a 
mikor mögöttünk megdördültek a 
mi ágyúink,

— Már az első néhány lövés nagy 
pusztítást tett az ellenség soraiban. 
Felbátorodva vonultunk most már 
mind előbbre és előbbre és szinte 
átszellemülve élveztük tüzérségünk 
gyönyörű munkáját. Végre szurony
rohamig jutottunk. Száz lépés az el
lenség. Ekkor láttam, mint dobja el

HARANGSZŐ.

az orosz katona fegyverét s kezeiket 
felemelve, hogy kérnek kegyelmet. 
Mind megadta magát. Mi csak előre, 
folyton előre mentünk. Fel a dombra, 
hol az ellenség tüzérsége állt. Tizen
nyolc ágyú közül hetet a mi.tüzére
ink némítottak el, a többit elhagyták 
a rettentő pánikban menekülő oroszok. 
Némelyik ágyúban még benne volt 
a patron, amit nem tudtak már kisütni.

— A csata második napján paran
csot kaptam, hogy néhány katonával 
járőrszolgálatot tegyek: mindenkit
meg kell állítani 1 Homokos volt az 
ut s oly zajtalanul mozoghattunk 
rajta, mintha csak hóban járnánk. 
Csak lassan mentünk előre, mert 
embereim fáradtak voltak. Vagy két 
kilométernyire hirtelen két lovas alakja 
tűnt fel. Felénk közeledtek.

— Mi az országút árkába bújtunk 
jobbra-balra s szabadon hagytuk az 
úttestet. így vártuk őket. Kiadtam a 
parancsot, hogy élve kell őket elfogni 
s fegyvert csak a végső esetben 
használjunk. Mikor már néhány lé
pésre értek, hirtelen kiugrottam az 
árokból s rájuk kiáltottam 1

— Adjátok meg magatokat!
— A kozák felém sújtott a kard

jával, mire én beledöftem a szurony
nyal. A lovas oldalra dűlt s lebukfen
cezett a porondra. A társát katonáim 
lőtték agyon.

— Ámbár sokszor voltam kemény 
tűzben, mégis az egész háborúnak 
ez a jelenete él leginkább emlékemben: 
szemtől-szembe.

— Soha nem féltem a golyóktól, 
mégis a legjobban ennek a leroskadó 
kozáknak látása hatott meg, kit ba- 
jonettemmel emeltem ki nyergéből. 
Délután újra harc, golyók zenéje, 
egy régi ismerősöm melőllem hull ki 
a sorból. Néhány perccel, de lehet, 
hogy néhány órával később éreztem, 
hogy elhagy az erőm.

— Legkétségbeesettebb erőlködé
sem dacára is elzuhantam. . .  Mire 
eszméletre tértem, sötét éjjel volt, 
és teljes csend. Majd imbolygó lidérc- 
fények közeledtek. Tábori lámpák 
voltak, melyek mögé lovak és szani- 
téckocsik árnya rajzolódott. A sebesült 
hordozók felemeltek s kocsira tettek. 
Csak engem egyedül vittek el. . .

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

1914. október 4.
— ---------------------------------------------

Hi történik a sebesültekkel?
Nap-nap után százával hozzák most 

már a vonatok a harcmezőkről a 
bekötözött katonákat. Virágosak a 
vonatok, csillogók a szemek, a vörös
keresztes kocsik csöndesen fekvő, 
bekötözött hősei csaták emlékeiről 
beszélgetnek. Úgy hisszük, sokakat 
megnyugtat annak a megismerése, 
hogy mi történik a sebesültekkel s 
hogyan történik róluk gondoskodás ?

Tűzvonalban levő csapatoknál 
5—15 perc alatt megtörténik a sebe
sültek elszállítása az ütközetből biz
tos helyre. Néha tűzvonalban kell 
lekötniük a vöröskereszteseknek egy- 
egy ömlő eret, megtisztítani egy fer
tőzött sebet. A rendes viszonyok közt 
csak biztos helyeken történik az első 
segélynyújtás, a ruhák eltávolítása, 
a sebek kimosása és a szükséges 
kötözések. Sokszor rögtönzött operá
ció történik a harc színhelyén, ez 
azonban csak a legvégső eset és 
ritkán sikerül.

Az első segélynyújtás helyéről, 
amely mindig közvetlen közelében 
van a tűzvonalnak, hamar megtörté
nik a továbbszállítás a második állo
másra. A második központon már 
sürüek az operációk, itt történik az 
osztályozás is. Innen aztán elkerülnek 
a sebesültek a harmadik stációra, 
amely már nagy kórház, vagy ennek 
berendezett vasúti állomás. Lábon 
járó könnyű betegeket innen azonnal 
továbbítanak a vonatok, amelyek 
egyúttal viszik a már kellőleg előkészí
tett súlyos betegeket, sebesülteket is.

A sebesült létszámot tulajdonképpen 
csak a harmadik, az elszállítási köz
pontnál állapítják meg. Aki eddig 
elhal, az a csatatéren esik el. Onnan 
aztán kórházakba, üdülőhelyekre vi
szik a hősöket és itt gondos, pom
pás ápolásban van részük. Természe
tesen ez a hármas beosztás sokszor 
kivihetetlen, néha csak egy központ, 
néha négy-öt, a távolság szerint.

A sebesültek 25 százaléka három 
hónap eltelte után, mint teljesen egész
séges, vissza vonulhat a háborúba. 
Ez mindenesetre oly óriási arány, 
amely a monarkia sebesült ápolási 
rendszerének jóságát dicséri. Legköny- 
nyebben gyógyulnak aránylag a go
lyó és kézifegyver okozta sebek, ha 
nem altestiek, vagy nem a koponya 
sérült meg, legnehezebbek a srapnel
sebek. Az orosz golyó ütötte seb 
különösen gyorsan gyógyul, mert a 
golyó hegyes és így nem üt nagy 
sebet.
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Előfizetési felhívás.
Jövő számmal megkezdjük a Ha

rangszó ötödik évfolyamát. Istenbe ve
tett bizodalommai indulunk az uj mun
kára, de érezzük, hogy az Isten dol
gai emberek által végeztetnek el. 
Kérjük lapunk eddigi jóakaró támo
gatóit : ne hagyjanak magunkra I

Különösen kérjük a lelkész és ta
nító urakat: tartsák ezután is kezükben 
lapunk előfizetőinek összegyűjtését I.. 
Intéssel, buzdítással álljanak híveik 
mellé, hogy apadás helyett növekedjék 
olvasóink tábora.

Kérjük minden előfizetőnket: ho
zassa meg az ötödik évfolyamot is. 
Ha nehéz időnek nézünk is eléje, a 
Harangszó olyan olcsó lap, hogy a 
legszegényebb ember is meghozat
hatja. Ennyivel mindenki tartozik a 
lelkének.

Magunkról keveset mondunk. Ma
radunk a régiek. Minden erőnkkel azon 
leszünk, hogy vallásosságot, egyház- 
szeretetet terjesszünk, szórakoztas
sunk, építsünk, tanítsunk. Elmélke
dések, ismeretterjesztő cikkek, versek, 
elbeszélések helyet találnak lapunkban. 
Ország Világ rovatunk ezután is egy
befoglalja a hét eseményeit s hű tükre 
lesz a gyülekezetek egyházi életének.

Lapunk előfizetési ára a régi ma
rad. Csoportos küldésnél: 2 korona, 
cimszalagos küldésnél 2 kor. 50 fillér. 
Félévi előfizetőket nem fogadunk el, 
de az előfizetési díjat két részletben 
is lehet fizetni. Tiz példány után 
egy tiszteletpéldányt küldünk.

Kérjük evangélikus népünk szives 
támogatását.

A háború eseményei.
Galíciában, Szerbiában, 

Franciaországban.
Döntő ütközetet az elmúlt hét sem 

hozott. Fenn északon, Oaliciában még 
most is az erőgyűjtés munkáját vég
zik. Hadseregünk kedvezőbb helyen 
állította fel seregeit, de úgy látszik, 
dacára számbeli túlsúlyának, az orosz 
nem érzi magát valami erősnek, mert 
ugyancsak késedelmeskedik a táma
dással. Néhány kisebb csapat belo
pódzott ugyan a Kárpátokon át Ma
gyarországba, de seregeink csakhamar 
kiverték őket. Lenn Szerbiában újra 
megkezdődött a magyarok előnyomu
lása. Bosznia felől beléptek a szerb te
rületre s a szerb seregeket maguk előtt 
kergetve nyomulnak előre. A nyugati 
harctéren óriási ütközetek folynak. A

franciák és angolok Paris körül nagyon 
erős csapatokat állítottak fel. Tulaj
donképpen minden emberük itt van. 
A németek némely szárnya kényte
len volt egy kissé visszavonulni, ne
hogy bekerítsék, de most már ismét 
előre nyomulnak.

A keleti harctér.
Az elmúlt héten döntő események 

csak Poroszországban történtek. Itt 
Hindenburg német tábornok több üt
közetben megverte az oroszokat. Még 
augusztus végén volt a tannenbergi 
döntő diadal, hol 560 ágyút zsákmá
nyolt s 92.000 orosz katonát elfogott. 
Innen négy nap alatt 150 kilométer 
utat tettek s megverték a vilnai se
reget. Az oroszok a grodnói tarta
léksereget küldték Hindenburg ellen, 
de ő szept. közepén Lyeknél ezeket 
is megverte. 150 ágyút, 30.000 fog
lyot zsákmányolt. A küzdelem száz 
kilométernél hosszabb területen folyt 
s összesen 750 ágyút, és közel 103.000 
foglyot juttatott a győztes seregnek. 
Szept. 17-én Augusztov mellett volt 
ütközet s itt a 4-ik vadászdandárt 
verték meg a németek.

A déli harctér.
Csapataink szept. 18-ika körül 

átlépték a Drinát, győzelmesen ha
ladnak Szerbiában. Egyik seregünk 
megverte az V. szerb gyalogezredet, 
melyet György szerb herceg vezetett. 
A herceg is megsebesült. Csapataink 
sok foglyot ejtettek.

A tengeren.
A jelek arra mutatnak, hogy ha

marosan elkezdődik a tengeri ütkö
zet. Egy német tenger alatt járó hajó 
három angol cirkálót megfúrt és el- 
sülyedt. Az angolok ezzel együtt 45 
hajót veszítettek.

A németek hadifoglyai.
Németországban kerekszám 360.000 

hadifoglyot helyeztek el különböző 
fogolytáborokban. A foglyok a követ
kezőkép oszlanak meg: Franciák: 
1680 tiszt, 125.700 közember, oro
szok: 1830 tiszt, 194.400 közember, 
belgák: 440 tiszt, 30.200 közlegény, 
angolok: 160 tiszt, 7.350 közember.

Orosz ágyúk Budapesten.
A múlt héten Budapestre az oro

szoktól zsákmányolt ágyúkat hoztak. 
A kisérő tiszt elmondotta, hogy az 
ágyúkat Auffenberg tábornok zsákmá
nyolta a komarov—zamosc-tisovei 
csatában. Amikor ugyanis Boroevics 
tábornok és Péter Ferdinánd királyi

herceg a jobbszárnyon előrenyomult, 
az orosz centrum félkörben körül volt 
fogva. A jobbszárnyon a honvédek 
rettentő szuronyrohammal keresztül
törték az ellenséges erőt, mire Ivanov 
tábornok, az orosz főparancsnok kény
telen volt seregét visszarendelni. A 
visszavonulás nem ment simán. A mi 
seregünk most már támadásba ment 
át és nekiszoritotta az oroszokat a 
Hucvának, meg a Kucva mocsarai
nak. Ezek az ágyúk, melyek most 
mint diadaljelvények az Országház- 
téren busonganak, a csatában zsák
mányul estek. Kétszázat hoztak el 
vitéz katonáink és hogy az ágyúk 
ne legyenek egyedül — huszonötezer 
orosz katonát is elfogtak.

Orosz hadizsákmányunk.
Szeptember közepén megállapítot

ták, hogy csapataink három heti 
majdnem szakadatlan harcokban nem
csak ellenállottak mindenütt az ellen
ségnek, hanem majdnem hatvanezer 
foglyot ejtettek és vagy háromszáz 
ágyút zsákmányoltak.

Szabad a katonáknak 
csomagot küldeni.

A hadügyminisztérium engedélyé
vel a tábori postán ismét szállítanak 
a katonáknak csomagokat. A csomag 
legfeljebb 10 kilogram súlyú, nyolcvan 
centiméter hosszú lehet és csak ka
tonai felszerelést, egyenruházati cik
keket, cipőt, fehérneműt, továbbá a 
hideg időjárás ellen védekezésre al
kalmas felszerelési tárgyakat tartal
mazhat. (Hósapka, haskötő, csukló
védő, lábszárvédő stb.) A csomag 
pakolásának vízhatlannak kell lenni, 
tehát vagy ládának, vagy viaszos 
vászonnak.

A címet magára a burkolatra vagy 
ezzel elválaszthatatlanul összefüggő 
papírlapra kell írni.

Egy tábornok temetése.
A múlt hetekben báró Wodnianszky 

Frigyes altábornagyunk elesett az 
északi harctéren. Egy huszárfőhad
nagy, ki együtt harcolt az altárbor- 
naggyal, így mondta el az altábornagy 
megsebesülésének, halálának és teme
tésének történetét.

— Báró Wodnianszky — mondotta 
— éppen egy parancsot vett át és 
azt tanulmányozta, amikor minden 
oldalról megszólaltak az orosz gép
fegyverek. Csapataink példás hősies
séggel rögtön megadták a méltó fele
letet. Az oroszok azonban tekintélyes 
túlerőben voltak.
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A lovamat egy golyó érte és resz
ketni kezdett alattam. Hirtelen leug
rottam a lóról. De báró Wodnianszky- 
nak már nem volt erre ideje. Golyó 
érte és lefordult. Holtan maradt a 
harctéren. A golyózápor egyre tartott. 
A fedetlen helyről biztosabb pozícióba 
vonultunk, de annyi időnk már nem 
volt, hogy az altábornagy holttestét 
magunkkal vigyük. Rövid idő múlva 
egy orosz százados jelent meg a szín
téren. Egy katonai segédorvosunk 
éppen a sebesülteket kötözte, amikor 
az orosz százados németül szólt 
hozzá:

„Ez Generális ?. . . “
Igen! — volt a válasz.
Az orosz százados a katonákhoz

fordult és utasítást adott nekik, hogy 
katonai dísszel temessék el báró 
Wodnianszkyt.

A százados kivett minden írást 
Wodnianszky ruhájából, az okmányo
kat megtartotta, a pénzt pedig átadta 
a segédorvosnak. Az orosz százados 
sírt ásatott az elesett altábornagynak, 
a katonák négyszögbe álltak és több
szöri díszlövés közben hántolták el 
a bátor katonát.

A segédorvost az orosz százados 
nem fogatta el, hanem szabadon bo
csátotta, elküldte azzal az utasítással, 
mondja meg, hogy az elesett hős- 
lelkü tábornagyot az oroszok rangjá
hoz méltóan eltemették.

Olvassátok a bibliát.
Zsolt. 119., 105.

Hol biblia a Mzban nincs, Tanyát a sálán ütött ott, 
Hiányzik olt a leaföbb kincs, De Isten nem lel hajlékot.
Október 4. vasárnap, Márk 12, 38—44.

, 5. hétfő, Máthé 15, 32—39.
„ 6. kedd, Luk. 12, 6—21.
„ 7. szerda, Luk. 12, 22—34.
„ 8. csütörtök, Máthé, 6, 1—8.
„ 9. péntek, Máthé 6, 16—24.
„ 10. szombat, Máthé 6, 25—34.
„ 11. vasárnap, Luk. 14. 16—24.
, 12. hétfő, Máthé 22, 1 — 14.
„ 13. kedd, Luk. 9, 51—62.
, 14. szerda, Márk 10, 17—31.
„ 15. csütörtök, Márk 19, 16—30.
„ 16. péntek, Márk 20, 1 —16.
„ 17. szombat, Márk 25, 14 - 30.

Az ötödik évfolyam első száma két 
hét múlva m egjelenik. Attól kezdve a 
Harangszó minden héten megjelenik.

*— '

A z e g y h á z  k öréb ől.
Uj föesperes. Stettoer Gyula, a vasi 

felső egyházmegye érdemes főesperesének 
leköszönésével megüresedett főesperesi ál
lásra a gyülekezetek bizalma Beyer Teophil 
kőszegi lelkészt választotta meg. Az uj fő
esperes működésére az Úr áldását kérjük!

Gyászrovat. Súlyos csapás érte Hof- 
bauer Pált, a magyarszombathelyi gyülekezet 
nyugalomba vonult esperes lelkészét. Gyön
géd lelkű, erős szívö hitvese: szül. Giffing 
Lujza boldog házasságuk 42-ik évében Ba
latonalmádin elhunyt. Szeptember 17-én 
temették nagy részvét mellett. A jó Isten 
vigasztaló kegyelmét kérjük a gyászoló férjre 
s a kiterjedt rokonságra.

Luther Társasági közgyűlés. A Lut
her Társaság ezévi közgyűlését október 8-án 
d u. 3 órakor tartja Budapesten.

Lelki fegyver Hadbavonult evang. ka
tonáink és itthonmaradt híveink használatára 
irta, illetőleg összegyűjtötte és kiadta: 
Stráner Vilmos, soproni ev. thcol akad. 
tanár. 64 oldal Zsebkiadás. Ára egyszerű, 
csinos kötésben: 40 fillér.

Tartalma: Előszó. Lelki fegyverzet. I. 
Isten Igéje: Bünbánat-bűnbocsánat. A jó 
pásztor. Oltalom a veszélyben. Erős vár a 
mi Istenünk. Üdv a királynak. Erő és vi
gasztalás a szenvedésben és nyomorúságban. 
Megnyugvás Isten akaratában. Nem félünk 
a haláltól. II. Imádságok: Imádságok a há
ború idején (1—4) Imádság a királyért. 
Honmaradtak imája harcban álló kedvesei
kért. Katonák imádsága. (1, 2). Fohász a 
csata előtt. Győzelmes csata után. Nehéz 
küzdelem után. Ima a hadban elesett baj
társak felett. Sebesült katona imádsága. 
Bűnbánó imádság. Úrvacsora vétele előtt. 
Úrvacsora vétele után. Haldoklóért való 
imádság. Haldokló fohásza III. Énekek : 
Fohászkodás. Erős vár a mi Istenünk. Ne 
csüggedj el kicsiny sereg. Gondviselő édes 
Atyám. Népeknek Istene. Ha Isten nem 
volna velünk. Tábori istentiszteletre. Én 
dolgom bízom Istenre. Függelék: Az Úr

imádsága. Az apostoli hitvallás. Luther 
Márton reggeli és estéli áldása.

Oly időben jelent meg ez a nagy böl- 
cseséggel és körültekintéssel szerkesztett 
munka, midőn minden lélek az Urat keresi. 
A legmelegebben ajánljuk olvasóink figyel
mébe s szívből kívánjuk: vigyen minden 
megpróbált családba vigasztalást, lelki fegy
vert a Krisztus által 1 A csinos kiállítású 
könyv megrendelhető a szerzőnél Sopronban.

Csánig község közönsége is meghozta 
a maga áldozatát a harctéri sebesültek ja
vára eszközölt gyűjtés által, Széles Jolán 
és Skultésy nővérek kéretvén fel ennek esz
közlésére, akiknek eljárása a következő 
eredménnyel járt.

Készpénzt adtak: ifj. Skultésy Mihályné 
4 koronát, 2—2 koronát adományoztak: 
felső Széles Sándorné, id. Gömböc Sándor, 
ifj. Gömböc Sándorné, id. Varga Jánosné, 
özv. Gaál Ferencné, id. Skultésy Mihály, 
Heltinger Károlyné, id. Sfalay József és 
neje, Horeczky Gyuláné, Kovács Józsefné 
Horeczky Etelka; 1—1 koronát adtak: Mé
száros Sándorné, Rosta Jánosné, Pödör 
Sándorné, Pödör Jánosné, Szalay Ferencné, 
Horváth Samuné, Magyari Antalné, ifj. Varga 
Józsefné, Búbán Sándorné, Gaál Imréné, 
özv. Nagy Péterné, Mészáros Kálmánná, 
Horváth Sándor, özv. Németh Györgyné, 
alsó Szalay Sándorné, Tömböly Sándorné, 
özv. Simon Józsefné, Hettinger Jánosné; 
80 fillért id. Mészáros Lászlóné; 60-60 
fillért: özv. Takács Péterné, Mészáros Jó
zsefné, Bozi János ; 50—50 fillért: Huszár 
János, Pödör Zsigmond, Heimler Lajos, 
alsó Széles Sándor; 40—40 fillért: Kozári 
József, Böröc Istvánná, Nagy Máté, id. 
Tömböly Imre, ifj Mészáros Lászlóné, Kal
már Antal, Simon Sándor, id. Varga József
né, Tömböly Zsigmondné; 30 fillért Illés 
Vendelné; 20—20 fillért Fülöp Lajosné, 
Kiss Józsefné, Bakk Józsefné, Simon Sán
dorné és Németh Józsefné.

2 vánkost (2 huzattal) adtak: Tömböly 
Lajosné, felső Varga Józsefné, özv. Gaál 
Ferencné (ezen fölül még 2 törülköző, 1 
ing, 1 alsónadrág), Pödör Samuné, Rosen-

thal Salamonná, Skultésy nővérek, ifj. Sza
lay Józsefné, ifj. Varga Jánosné, ifj Töm
böly Jánosné, ifj Gaál Lászlóné, Bakos Ist
vánná, Széles Imréné és id. Tömböly Jánosné. 
1—1 vánkost (2 huzattal) ifj. Gömböc Sán
dorné, Németh Lászlóné, Kelemen Jánosné, 
Vargha Istvánná, Gaál Lajosné, Szalay 
Bálintné, ifj. Tömböly Imréné, Mogyorósi 
Samuné, Őri Sándorné, Gömböc Jánosné, 
Simon Lászlóné, özv. Németh Györgyné, 
Mészáros Kálmánná, Széles Sándorné, Gaál 
Zsigmondné, Gaál Lászlóné, alsó Széles Já
nosné, Huszár Jánosné, Széles Józsefné, 
Széles Lászlóné, felső Széles Samuné, özv. 
Széles Jánosné özv. Varga Györgyné, Fe
kete Ferencné, Nagy Péterné, Németh (N.) 
Lászlóné, Szalay Imréné, Gömböc Péterné, 
felső Szalay Sándorné, (ezen fölül 1 ing 
s 1 alsónadrág), Varga Lászlóné, Mészáros 
Imréné, Baki Józsefné és Szalay Lajosné. 
Horeczky Gyuláné, 3 ing, 3 alsónadrág.

A begyült 51 kor. 70 fillér beküldetelt 
a Vörös-Kereszt egylet szombathelyi fiók
jának. A ruhanemüekből 39 vánkos 2 ing, 
2 alsó nadrág és 2 törülköző Szombalhely- 
város polgármesteri hivatalához az újon
nan felállított 400 ágyas kórház javára; 
20 drb vánkos, 2 ing és 2 drb alsónadrág 
Sárvár elöljáróságához az ott elhelyezett 
sebesültek céljaira.

A becsomagoláshoz szükséges 3 drb lá
dát ajándékozta a „Csánigi fogyasztási és 
értékesítő szövetkezet“, a vasútra elszállí
totta Szalay Ferenc s a vasúti vitelbér 
költségeit fedezte a „Csánig közsgi hitel- 
szövetkezet.

A kem enesaljai belm isszió egyesület
szintén kivette a nemes munkából a maga 
részét. Felszólította az összes nőegyleteket, 
hogy szerezzenek be anyagot s az egyesü
let tagjai s a gyülekezet leányai készítsék 
el a hósapkákat, haskötőket, térd- és kéz
melegítőket. A felhívás eredménnyel járt. 
A vönöcki nőegylet, mely kevéssel előbb 
100 fejvánkost küldött, — 100 darab has
kötőt, kapcát s kézcsuklót küldött. Éppen- 
így a kemeneshögyészi s káldi nőegyletek 
is megindították az áldásos mozgalmat. Itt
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említjük meg, hogy az áldásosán működő 
egyházmegyei belmisszió egyesületnek a 
Gusztáv Adolf Egyesület 234 kor. segélyt 
küldött.

Itthonról.
A király a sebesültek között. A király 

meglátogatta a bécsi kórházakban elhelye
zett sebesülteket. Midőn a király zárt fo
gata látható lett, az óriási embertömeget 
mély meghatottság fogta el. A meghatottsá
got csakhamar tomboló diadalkiáltás vál
totta fel, és midőn a király kocsija a tö
meg között elhaladt, sok embert lehetett 
könnyes szemmel látni. Az Augarten palo
tában fekvő betegek között találta az ural
kodó a 13 éves Zenoch Rózát, aki a rava- 
ruskai ütközet befejezése után a sebesül
teket ápolta és e tevénykenysége közben 
érte egy srapnell, amely elszakította az 
egyik lábát. A király elrendelte, hogy a 
kisleánynak 1000 koronát adjanak a ma
gánpénztárából, és megbízta kíséretét, hogy 
műlábról gondoskodjanak a háború kis 
sebesültje számára.

Zsilinszky Tibor elesett. Zsilinszky 
Tibor, dr. Zsilinszky Mihály titkos tanácsos, 
nyugalmazott államtitkár, evang. egyházunk 
kiváló vezérférfiának fia a galíciai csata
téren kapott sebeiben az olmützi kórház
ban meghalt.

Egy sebesült m illiós öröksége. Schick 
Ottó mérnök, ki Sábáénál sebesült meg és 
prágai kórházban fekszik, nem régiben le
velet kapott atyjától, amelyben azt tudatták 
vele, hogy Newyorkban meghalt egyik nagy
bátyja, aki több mint egy millió korona ér
tékű vagyonát neki hagyta.

Milyen az angol tábori levelezőlap ? 
Az angol katona hozzátartozóihoz csak ak
kor irhát levelet és csak akkor kaphat tő
lük értesítést, ha erre külön engedélyt nyer 
a hadvezetőségtől. A levelezésre a katonai 
hatóságtól kiadott tábori levelezőlapok szol
gálnak. A levelezőlapra Írni a címen kívül 
semmit sem szabad. Maga a levelezőlap 
egyszerű mondatokkal van telenyomtatva 
és a katona kitörli közülök azokat, amelyek
nek értelmével nem egyezik meg monda- 
niva'ója. Az első nyomatott mondat így 
hangzik: Jól vagyok. A második így: Kór
házba hoztak. Azután : Beteg vagyok, meg
sebesültem, megkaptam a leveledet sth. 
Kézírásnak nem szabad ékeskedni a tábori 
levelezőlapon mert e tilalom ellen vétők 
küldeményeit megsemmisítik a postán.

A Harangszó perselye.
A H arangszó terjesztésére eddig be

folyt 266 kor. 88 fül. Újabban adakoztak:
Poós József Rendes —"50 K, Barbarits 

Lajos főgimn. VIII. o. tan. Felsőlövö 2 K, 
Derka Károlyné Verebély 1 K, Szenté János 
New-Brunswick (Amerika) 1 kor. Ö sszesen  
2 7 1  k o ro n a  3 8  fillé r .

A babamentek családtagjainak segélye
zésére : Barbarits Lajos főgimn. tanuló 
Felsőlövö 3, Szűcs Sándor államvasuti kalauz 
Körmend í  kor.-t adakoztak — Rendeltetési 
helyére juttattuk.

A jókedvű adakozót szereti az Isten !

GABONAÄKAK.
A körmendi gőzmalom részvénytársaság gőz

malmából Körmend, 1914. évi október hó l én.
Búza 34.60, Rozs 26.60, Árpa 19.60, Zab 

18.20, Az árak 100 kilogrammonkint korona 
értékben értetődnek.

IfezgMsrro fosták
Többeknek. A beküldött adakozó névsor 

későn érkezett. Jövő számunkban hozzuk. 
— B. J. Sopron. A kórházak részére kész 
örömmel küldjük lapunkat. Nagy csomagot 
adattunk postára. A samaritánusi munkára 
Isten áldását kérjük 1 — Többeknek- A 
hadbamentekre vonatkozó kérdezősfcödésre 
egy héten belül, amennyiben a központ fele
lete késett, tiz napon belül válaszoltunk. 
Ha levelünk nem érkezett meg, úgy az el
veszett. Ez idő szerint csak öt levél áll 
elintézés alatt. — I. L. Babot. Köszönet. 
Kérem jövőre is támogatásodat. Üdv. — 
K. G-né New-Brunswick. Köszönöm. Levél 
megy. — H. L. Nagykanizsa. Köszönöm 
a pártolást és elismerést. Az első elkel, a 
második jólesik. Szeretettel és tisztelettel.

W ellisch  Béla
könyvkiadóvállalata

SZENTGOTTHÁRD (Vasmegye).
Tankönyvül való bevezetésre ajánlja a 

Nagymélt. m. kir. vallás- és közoktatásügyi 
minisztériumnak 130.250/1913. sz. rendele
tével engedélyezett
O L V A S Ó -  É S  T A N K Ö N Y V E T
a nem magyar anyanyelvű ev. népiskolák 
IV., V. és VI. osztályai számára. A soproni 
felső ev. egyházmegye megbízásából szer
kesztették : Krug Lajos, Laschober Gusztáv, 
Pós Lajos és Schrauf Endre tanítók. Ára 
kötve 1 kor. 80 fill. Eddig 120 ev. iskolába 
lett bevezetve tankönyvül.

Evang. tanítónőt keresek három 
nép- és két polgári iskolai gyermek 
mellé. Ajánlkozók szíveskedjenek le
vélben mihamarább hozzám fordulni. 
Kiss István, Ifígenia (Tolnamegye), 
p. Tolna. 2 — 2

Okleveles tanítónőt keresek elemi 
iskolába járó három gyermekem taní
tására. Az állást legkésőbb október 
15-én kell elfoglalni. Levelek a követ
kező címre küldendők: Conrád Rezső, 
Jobaháza, U. p. Rábatamási. 2 - 2

Szalóky Zsigmond
szobrász és kőfaragó

C E L L D Ö M Ö L K Ö N  
Szenthárom ságtér. 

H om okkő-, márvány-, gránit-, 
sy en it sirkőraktára. 

K ataszteri fö ldm éréshez szük
séges k övek et raktáron tartok. 
Épületm unkát és m indennem ű  

javítást elfogadok. 35

SÁNDOR FERENCZ
TORONYORAGYÁRA

K Ö R M E N D .

Legmagasabb kitüntetések.
Alapíttatott 1886-ban. Villamos üzem. 
Modern berendezés. Precíziós gépek.

Ajánlja elsőrendű torony-, iskola-, 
városház- és kastélyóráit különféle 
nagyság, negyed és óraverő szerke
zettel. Tartós szolid munka. Gondos 
kiszolgálás, legjobb anyag, több évi 
jótállás. Jutányos árak, kedvező fize
tési feltételek. Költségvetés ingyen és 

bérmentve. 34
Számtalan elismerő bizonyítvány.

B alaton a lm ád ib an
a Hofbauer-villa nyugdíjas lelkészek 
vagy tanítók részére haláleset folytán 
olcsón kiadó, kerttel, szőllővel együtt. 
Szerény igényekkel két-három család 
is elfér. Felvilágosítást nyújt Hof- 

bauer Pál. 1— 2
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Elsőrendű harauggyar, szerel a ki
tűnő Pozdech-féle rendszer szerint.

JURISICS MARTON
fúvó-, szerszám -, harangöntő- és 

harangfelszerelő gyár

B udapest, R ó zsa-u tca  5 1 -5 3 .
Alapítva 1868. Telefon 77—61. 
Elvállal minden e szakmába vágó 
munkát, u. m .: elsőrendű haran
gok szállítását, régi harangok át- 
öntését, régi harangok átszere
lését Pozdech-féle forgatható ön
töttvas-koronára, esetleg  forgat
ható kovácsoltvas-koronára, kiko

pott csapok kicserélését stb. 
Készít fekvő és álló harangvas- 

állványokat jutányos áron. 
Költségvetéssel szívesen szolgál. 

Ezeken kivül készít fúvókat, kovácstűzhelyeket, csigasorokat, csigákat, 
emelőket, üllőket, satut stb. e szakba vágó munkát. Jutányos árak, 
pontos és tisz tességes kiszolgálás. Árlap és költségvetés kívánatra I 

Kívánatra saját költségem en utazom a helyszínére.

5ÜÜ

srroagascm 13

Feiwel
utódai

első m. kir. szabadalmazott iskolapad-gyár,
i s k o l a b e r e n d e z é s e k ,  35

tornakészülékek, modern irodabútorok és templompadok gyártása.
B u d a p e s t ,  X ., K olozsvári-u tca 13.

Árjegyzék ing-yen és bérmentve!

A Dunántúli ág. hitv. ev. Egyházkerület új énekeskönyve a

KERESZTYÉN ÉNEKESKÖNYV £ 2
az alábbi kötésekben van állandóan raktáron :

2.20 
2-80 6-— 
8.— 

12.— 
12- -  
—.24

Félv&szon kötésben, táblán kehelíyel......................................... K
Egészvászon „ „ „ tokkal, vörös metszéssel „
Egyszerű bőr „ „ „ „ arany „ „
Párnázott „ „ „ „ dobozban * „ „

„ borjubőr „ „ „ „ „ „ „
Műelefántcsontkötésben gyöngyházkapoccsal „ „ „
Dallamos könyvecske a Kér. Énekeskönyvhöz....................... .....
Fenti árakból mindazon egyházak és tanintézetek, melyek készpénzfize
tés mellett egyszerre (kötésre való tekintet nélkül) legalább 50 példányt 
rendelnek meg, 25% árengedményben részesülnek, de a szállítási költ
séget mindenkor a rendelő egyháznak vagy tanintézetnek kell viselnie.
HORNYÁNSZKY VIKTOR a Dunántúli Kér. Énekes
könyv kiadója, Budapest, V., Akadémia-utca 4. sz.

34

S. KOVATS 
MENYHÉRT
mű-orgona építő intézete

V E S Z P R É M .
Elfogad megrendelést leg
újabb légnyomatú és me
chanikus szerkezetű ne
mes szólamu templomi és 
hangverseny orgonák el
készítésére. Jutányos árak, 
több évi jótállás. Orgonák 
évi gondozását valamint 

átalakításokat, javítást, 
hangolást mérsékelt árak 

mellett az ország bármely részében gyorsan eszközöl. Raktáron 
tart kitűnő hangú harmóniumokat különféle nagyságban. Elvállalja 

________________azok javítását és hangolását._________  30

m

í .

m

- 1

Alapíthatott 1816-ban. Tíz évi jó tállás.

SELTEN H O FER FR IG Y ES FIAI
cs. és kir. udv. szállítók SOPRONBAN.

Hazánk legrégibb harangőntódéje.
Ajánlják legjobban berendezett

harangöntődéjüket
a t. községeknek és egyházak
nak. Harangok bármely nagy
ságban és zengzetben, csak a 

legfinomabb harangércből, 
tiszta, csengő haiiggal öntet
nek. R ep ed t harangok újra
öntetnek; ezek, valamint az új 
harangok is a már meglévők
höz teljes összhangzatba öntet
nek. M inden harang hangja  
előre határoztatik m eg. 
Különösen figyelmeztetjük sza
badalmazott kovácsolt vas
ból k észült szerkezetünkre  
nagy harangok részére, mely 

által ezek könnyen húzhatók s a falakat nem rázzák. 
Fakoronákkal biró harangok ezen szerkezetre olcsó árért 
átalakíttatnak. K o v á c s o l t  v a s b ó l  készült tűzmentes

h a r a n g - á l l v á n y o k a t  13
célszerű szerkezetben olcsó árak mellett a legjobban ajánlunk. 
K öltségvetések k el és k ép es  árjegyzékkel kívánatra 
------------------postafordultával szo lgá lu nk .-------------------

$

xtsT -<§>4 *<§> <g>4 ^  ' §K

POHL GÉPGYÁR
S Z O M B A T H E L Y .

Alapíttatott 1856. —  Számtalan kitüntetés. 
G y á r t m á n y a i :

Mezőgazdasági gépek.
Nyersolaj motorok.

T u r b i n á k .
35

Malomberendezések.
Tóglagyártó gépek.

Nyomatott Wellisch Béla villamüzemü könyvnyomdájában Szentgotthárdon.
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